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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini menggunakan acuan dengan keterkaitan teori dari penelitian 

– penelitian terdahulu. Berikut ini uraian dari beberapa penelitian terdahulu, 

berikut persamaan dan perbedaan yang mendukung penelitian ini. 

1 Sri Hasnawati, Agnes Sawir (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris pengaruh 

keputusan keuangan, ukuran perusahaan, dan struktur kepemilikan 

terhadap nilai perusahaan dalam tiga kondisi ekonomi yaitu sebelum krisis, 

selama krisis, dan setelah krisis yang dilakukan tahun 1992-2008. Sampel 

yang digunakan yaitu 78 perusahaan publik dan 1.084 data. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode Purpove Sampling. Jenis 

data yang digunakan adalah sata sekunder yang diperoleh melalui BEJ.  

Hasil penelitian yaitu ukuran perusahaan dan keputusan tidak membayar 

dividen merupakan variabel yang paling mempengaruhi nilai perusahaan 

dalam tiga situasi ekonomi. Selain itu, kebijakan tidak membayar dividen 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan :  

Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama menggunakan 

variabel mengenai nilai perusahaan dan variabel independen menggunakan 

ukuran perusahaan. 
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Perbedaan : 

Penelitian ini menggunakan tahun penelitian 2012-2014, sedangkan 

penelitian terdahulu menggunakan tahun penelitian 1992-2008. Objek 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, 

sedangkan penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian perusahaan 

yang terdaftar di BEJ. Serta pada variabel independen penelitian ini 

menambahkan variabel kebijakan dividen, profitabilitas, dan keputusan 

investasi, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan variabel 

independen keputusan keuangan dan struktur kepemilikan. 

2 Henri Ali (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan 

saham, kebijakan dividen dan kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Structural Equation Modeling (SEM). Jenis data yang 

digunakan adalah data keuangan yang berasal dari laporan keuangan 

perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kepemilikan memiliki 

pengaruh positif terhadap kebijakan dividen, struktur kepemilikan 

memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan hutang, struktur 

kepemilikan saham tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, 

kebijakan dividen memiliki pengaruh negatif terhadap kebijakan hutang, 

kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kebijakan 

hutang memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.  



13 

 

 

Persamaan : 

Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama menggunakan 

objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, 

menggunakan variabel dependen nilai perusahaan dan variabel independen 

kebijakan dividen dan kebijakan hutang. 

Perbedaan : 

Variabel independen penelitian ini menambahkan variabel profitabilitas, 

ukuran perusahaan, keputusan investasi, dan pada penelitian terdahulu 

menggunakan variabel independen struktur kepemilikan saham. 

3 Ruth Siregar (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi 

dan kebijakan dividen yang di mediasi oleh variabel resiko terhadap nilai 

perusahaan studi pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. Sampel yang 

digunakan yaitu  21 perusahaan yang termasuk dalam sektor aneka 

industri. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Purpove 

Sampling. Jenis data yang digunakan adalah sata sekunder yang diperoleh, 

dikumpulkan dan diolah terlebih dahulu oleh pihak lain yang berupa data 

mengenai perusahaan sampel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2008-2012, laporan keuangan tahun 2008-2012, rasio-rasio 

keuangan perusahaan. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua variabel signifikan 

terhadap risiko atau nilai perusahaan. Hanya kebijakan dividen dan risiko 

bisnis yang signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan: 

Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama menggunakan 

variabel dependen nilai perusahaan dan variabel independen kebijakan 

dividen dan keputusan investasi. 

Perbedaan : 

Penelitian saya menggunakan tahun penelitian 2012-2014, sedangkan 

penelitian terdahulu menggunakan tahun penelitian 2008-2012. Penelitian 

ini menggunakan objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian 

perusahaan manufatur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI. Variabel 

independen penelitian saya menambahkan variabel profitabilitas dan 

ukuran perusahaan, sedangkan penelitian Ruth menggunakan variabel 

mediasi oleh variabel risiko. 

4 Hananeh, Siti, Rohaida dan Mohammadghorban (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi 

kebijakan pembayaran deviden perusahaan, kesempatan investasi dan 

pembiayaan perusahaan pada produk sektor indutri di Malaysia. Sampel 

yang digunakan yaitu 62 perusahaan yang tercatat di papan utama Bursa 

Malaysia. Jenis data sekunder. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesempatan investasi dan jatuh 

tempo utang adalah faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan 

terhadap kebijakan dividen payout dari perusahaan sampel. Selain itu, 

profitabilitas dan risiko memainkan peran penting dalam menentukan 

kebijakan dividen di sektor produk industri dari Malaysia. 

Persamaan :  

Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama menggunakan 

variabel independen kebijakan investasi. 

Perbedaan : 

Penelitian ini menggunakan objek penelitian perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan objek 

penelitian sektor industri di Malaysia. Variabel independen penelitian ini 

menambahkan variabel profitabilitas, keputusan investasi, ukuran perusahaan dan 

kebijakan hutang, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel 

kesempatan investasi dan pembiayaan perusahaan. 

5 Jun Jiang (2013) 

Penelitian ini bertujuan mengetahui struktur modal, biaya hutang dan 

pembayaran dividen dari perusahaan di New York dan bursa saham 

Shanghai. Sampel yang digunakan yaitu 537 perusahaan yang terdaftar 

dengan data tahunan sama dari tahun 1992-2008. Data  yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah regresi panel untuk perusahaan di setiap pasar 

saham. Jenis data yang digunakan adalah sata sekunder. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjelaskan 

dividend payout di perusahaan di Bursa Efek New York menjelaskan 

pembayaran dividen yang buruk pada perusahaan di Bursa Efek Shanghai. 

Perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Shanghai harus menyesuaikan 

struktur modal mereka untuk memberikan ruang bagi investor untuk 

melakukan diversifikasi dan menyesuaikan portofolio mereka dari saham 

dan obligasi. 

Persamaan : 

Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama menggunakan 

variabel independen kebijakan dividen. 

Perbedaan : 

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, 

sedangkan penelitian Jiang adalah perusahaan di New York dan bursa 

saham Shanghai. Variabel independen penelitian ini adalah keputusan 

investasi, profitabilitas, ukuran perusahaan dan kebijakan hutang, 

sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel independen struktur 

modal dan biaya hutang. 

6 Dwi Sukirni (2012) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, kebijakan dividen dan kebijakan hutang analisis 

terhadap nilai perusahaan Populasinya adalah seluruh perusahaan yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2010. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode Purpove Sampling. Jenis 
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data yang digunakan adalah sata sekunder yang diperoleh peneliti dari 

Iddeskriptif dan analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan 

dengan kepemilikan manajerial secara signifikan berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan, kepemilikan institusi berpengaruh signifikan 

positif pada nilai perusahaan, kebijakan dividen tidak berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan, efek kebijakan  utang  positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan,  kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, kebijakan dividen, dan kebijakan hutang bersama-sama 

mempengaruhi nilai perusahaan.  

Persamaan : 

Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama menggunakan 

objek penelitian perusahaan manufatur yang terdaftar di BEI, variabel 

dependen menggunakan nilai perusahaan dan variabel independen 

menggunakan kebijakan dividen dan kebijakan hutang. 

Perbedaan : 

Penelitian ini menggunakan tahun penelitian 2012-2014, sedangkan 

penelitian terdahulu menggunakan tahun penelitian 2008-2010. Variabel 

independen penelitian ini menambahkan variabel profitabilitas, keputusan 

investasi dan ukuran perusahaan, sedangkan penelitian terdahulu 

menggunakan variabel kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional. 
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7 Umi Mardiyati (2012) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen, 

kebijakan hutang, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2005-2010. Sampel 

yang digunakan yaitu  78 perusahaan manufaktur. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif. Jenis data yang 

digunakan adalah sata sekunder.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, kebijakan 

hutang memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan, profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

Persamaan: 

Penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama menggunakan 

objek penelitian perusahaan manufatur terdaftar di BEI, variabel dependen 

nilai perusahaan dan variabel independen kebijakan dividen, profitabilitas, 

dan kebijakan hutang. 

Perbedaan: 

Penelitian ini menggunakan tahun penelitian 2012-2014, sedangkan 

penelitian terdahulu menggunakan tahun penelitian 2005-2010. Penelitian 

ini menambahkan variabel ukuran perusahaan dan keputusan investasi. 
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2.2. Landasan Teori 

Landasan teori merupakan bagian yang akan membahas tentang uraian 

pemecahan masalah yang akan ditemukan pemecahannya melalui pembahasan-

pembahasan secara teoritis. 

2.2.1. Teori Sinyal (Signaling Theory) 

Signaling theory dalam Houstan dan Brigham (2001:36) merupakan 

tindakan yang digunakan sebagai petunjuk bagi manajemen perusahaan untuk 

investor dalam memandang prospek perusahaan. Prospek perusahaan yang 

menguntungkan dapat menghindari penjualan saham serta mendapatkan modal 

baru melalui hutang. Teori sinyal dalam laporan keuangan berisi berbagai 

informasi yang diperlukan para investor dan pihak manajemen dalam mengambil 

berbagai keputusan, seperti keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan 

kebijakan dividen.  

Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan 

untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan 

perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara 

perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai 

perusahaan dan prospek yang akan datang dari pada pihak luar (investor dan 

kreditor). Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan 

menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang 

rendah untuk perusahaan.  
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Teori Sinyal menunjukkan bahwa perusahaan akan memberikan sinyal 

melalui tindakan dan komunikasi. Perusahaan banyak yang mengadopsi sinyal-

sinyal untuk mengungkapkan atribut yang tersembunyi untuk para pemangku 

kepentingan(pemegang saham).  Nathania Pramudita (2012) menjelaskan bahwa 

teori signaling diasumsikan bahwa pemberian informasi yang mengakui adanya 

laba yang rendah dapat membantu mengurangi adanya konflik antara manajer dan 

pemegang saham, karena dengan teori signaling manajer berusaha menyampaikan 

informasi secara jujur dan penuh kehati-hatian.  

2.2.2. Teori Agensi (Agency Theory) 

Agus Sartono (2001:xxi) menjelaskan tujuan perusahaan adalah 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham yang diterjemahkan sebagai 

memaksimumkan harga saham. Hubungan antar agen terjadi pada saat satu orang 

atau lebih (principal) mengangkat satu orang atau lebih (agen) untuk bertindak 

atas nama pemberi wewenang dan memberi kekuasaan dalam pengambilan 

keputusan. Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu 

semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan 

konflik kepentingan antara principal dan agent.  

Pihak principal termotivasi mengadakaan kontrak untuk menyejahterakan 

dirinya sendiri dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Agent termotivasi 

untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara 

lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. 

Konflik kepentingan semakin meningkat terutama karena principal tidak dapat 
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memonitor aktivitas agent sehari-hari untuk memastikan agent bekerja sesuai 

dengan keinginan pemegang saham.  

Principal tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agent, 

hal ini disebabkan karena agent mempunyai lebih banyak informasi mengenai 

kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah 

yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh 

principal dan agent. Ketidakseimbangan informasi inilah yang disebut dengan 

asimetri informasi. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara 

principal dan agent mendorong agent untuk menyajikan informasi yang tidak 

stabil. 

Teori keagenan secara prinsip menggunakan asumsi bahwa pemilihan 

kebijakan perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan nilai suatu perusahaan. 

Hubungan antara principal dan agent menimbulkan biaya karena ada 

kemungkinan agent tidak selalu menjalankan bisnis dengan cara yang konsisten 

sesuai dengan kepentingan terbaik bagi principal (Jensen&Meckling, 1976 dalam 

Sri Hasnawati, 2015). Hubungan ke agenan adalah adanya pemisah antara 

kepemilikan (principal atau investor) dan pengendalian (agent atau manajer). 

2.2.3. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor mengenai seberapa besar 

perusahaan mampu menghasilkan suatu laba yang sering dikaitkan dengan harga 

saham perusahaan. Ruth (2014) nilai perusahaan merupakan present value dari 

cash flow yang diharapkan dan discount rate pengembalian yang mencerminkan 

risiko perusahaan. Sedangkan dalam Dwi (2012) nilai perusahaan merupakan 
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kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari 

kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui proses kegiatan 

semenjak perusahaan didirikan hingga saat ini. 

Nilai perusahaan ini sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang 

tinggi dapat meningkatkan tingginya investasi modal para pemegang saham 

kepada perusahaan.  Nilai perusahaan yang tinggi mengindikasikan kemakmuran 

pemegang saham yang tinggi dimana harga saham sangat dikuasai oleh pemilik 

perusahaan (investor). Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan 

nilai perusahaan dimana nilai perusahaan terdiri dari nilai hutang dan nilai saham 

yang sering disebut dalam analisis memaksimumkan (Ruth, 2014). Nilai 

perusahaan di ukur menggunakan proksi price to book value (PBV) (Tjiptono dan 

Hendy, 2011:159). Berikut ini merupakan rumus yang digunakan untuk 

menghitung nilai perusahaan, yaitu: 

 

2.2.4. Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen mengenai tentang keputusan untuk membagikan laba 

atau menahannya guna diinvestasikan kembali di dalam perusahaan (Dewi Astuti, 

2002:145). Kebijakan dividen berkaitan dengan penentuan apakah laba yang 

diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai 

dividen atau di tahan sebagai laba ditahan (Dwi Sukirni, 2012). Penentuan besar 

kecilnya dividen yang akan dibayarkan kepada perusahaan yang telah menetapkan 

dengan target Dividend Payout Ratio didasarkan pada perhitungan keuntungan 

  PBV = 
ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎  𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟  𝑝𝑒𝑟  𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟  𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑏𝑢𝑘𝑢  𝑝𝑒𝑟  𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟  𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
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yang diperoleh setelah dikurangi oleh pajak. Apabila perusahaan meningkatkan 

pembayaran dividen, maka manajemen memiliki harapan tentang membaiknya 

kinerja perusahaan di masa yang akan datang sehingga kebijakan dividen 

memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan serta investor akan banyak 

yang mempercayakan sahamnya pada perusahaan tersebut.  

Van Home (2002) dalam Ruth (2014) menyatakan bahwa kebijakan 

dividen berkaitan dengan jumlah kas yang dapat didistribusikan kepada para 

pemegang saham, dimana terdapat dua metode yaitu melalui cash dividend dan 

share repurchase. Pembayaran dividen kepada para pemegang saham akan 

mengurangi sumber-sumber dana yang dikendalikan oleh manajemen, semakin 

tinggi dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham maka free cash flow 

dalam perusahaan akan semakin kecil. Sehingga hal ini membuat manajemen 

harus memikirkan bagaimana memperoleh dana dari luar yang dapat berupa 

kebijakan hutang karena semakin tinggi dividen yang dibayarkan maka 

kemungkinan perusahaan dalam melakukan kebijakan hutang akan semakin besar 

pula. 

Dalam buku Sudana I Made (2009:220-222) menjelaskan terdapat tiga 

teori tentang kebijakan dividen yang menjelaskan bagaimana pengaruh besar 

kecilnya dividend payout ratio (DPR) terhadap harga saham, yaitu : 

a. Dividend Irrelevance Theory 

Teori ini dikemukakan oleh Merton Miller dan Franco Modigliani (MM). 

Dividend Irrelevance Theory kebijakan dividen tidak mempengaruhi harga 

pasar saham ataupun nilai perusahaan. Dalam teori ini dijelaskan bahwa nilai 
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perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan pendapatan dan risiko bisnis, sedangkan dalam pembagian arus 

pendapatan yang menjadi dividen dan laba ditahan tidak mempengaruhi nilai 

perusahaan. MM mengemukakan nilai per lembar saham yang didiskonto 

setelah keputusan pembelanjaan dan dividen sama dengan nilai pasar saham 

sebelum pembayaran dividen. Dengan kata lain, penurunan harga saham 

karena pembelanjaan eksternal sama dengan kenaikan harga saham karena 

pembayaran dividen tersebut. Jadi, saham dikatakan indefferent antara 

dividen dan laba di tahan. Selama perusahaan memiliki proyek investasi yang 

menghasilkan return lebih tinggi daripada required return, perusahaan akan 

mempergunakan laba untuk membiayai investasi tersebut. Bila kebijakan 

dividen diperlakukan sebagai bagian dri keputusan pembelanjaan, berarti 

pembayaran dividen kas bersifat pasif. Hal ini berarti, besar kecil divident 

payout akan berfluktuasi dari waktu ke waktu sesuai dengan fluktuasi jumlah 

peluang investasi yang tersedia bagi perusahaan. Perlakuan kebijakan dividen 

sebagai suatu keputusan yang bersifat pasif memiliki implikasi bahwa dividen 

adalah irrelevant, yaitu investor indifferent antara dividen dan laba ditahan. 

b. Bird In-the-Hand Theory 

Teori ini dikemukakan oleh Myron Gordon dan John Lintner. Berdasarkan 

teori Bird In-the-Hand Theory, kebijakan dividen berpengaruh positif 

terhadap harga pasar saham karena jika dividen yang dibagikan perusahaan 

akan mengalami pertumbuhan semakin besar, maka harga pasar saham 

perusahaan akan semakin meningkat dan membaik. Hal ini terjadi karena 
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pembagian dividen dapat mengurangi ketidakpastian yang akan dihadapi oleh 

investor. Investor memberikan nilai lebih tinggi atas dividend yiled 

dibandingkan dengan capital gain yang diharapkan dari pertumbuhan harga 

saham apabila perusahaan menahan laba yang dipakai untuk membelanjai 

investasi, karena komponen dividend yield risikonya lebih kecil dibandingkan 

dengan komponen pertumbuhan pada persamaan pendapatan yang 

diharapkan. 

c. Tax Preference Theory 

Berdasarkan Tax Preference Theory kebijakan dividen memiliki pengaruh 

negatif terhadap harga pasar saham perusahaan. Artinya, semakin besar 

jumlah dividen yang dibagikan oleh perusahaan semakin rendah harga pasar 

saham perusahaan tersebut. Apabila tarif pajak dividen lebih tinggi daripada 

pajak capital gain, maka investor akan lebih senang jika laba yang diperoleh 

perusahaan tetap di tahan untuk membiayai inevstasi yang dilakukan oleh 

perusahaan. Dengan demikian, di masa yang akan datang diharapkan terjadi 

peningkatan capital gain yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Investor 

dapat menghindari pajak dividen dengan melakukan suatu pinjaman yang 

cukup untuk menimbulkan beban bungan senilai Rp 1 untuk pendapatan 

dividen yang bernilai Rp 1.Jika investor melakukan pinjaman, maka risiko 

yag dihadapi oleh investor semakin meningkat. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen menurut Dewi Asturi 

(2004:145) adalah : 
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1. Peraturan pemerintah  

Beberapa negara ikut mengatur kebijakan dividen bagi perusahaan dengan 

tujuan untuk melindungi kreditur 

2. Hambatan dalam perjanjian/kontrak 

Bank akan membatasi dividen tunai sampai batas tertentu daro laba yang 

dicapai atau bank mengatur pembayran denda hingga jumlah tertentu. 

3. Hambataran internal  

Jumlah pembayaran dividen tunai juga tergantung pada tersedianya kas 

perusahaan. Walaupun laporan laba rugi menyatakan adanya laba yang 

cukup besar namun belum tentu jumlah tersebut sama dengan jumlah uang 

kas tunai pada perusahaan. 

4. Perkiraan pertumbuhan di masa yang akan datang 

Bila pimpinan perusahaan melihat adanya peluang untuk pengembangan 

perusahaan, maka pimpinan cenderung menahan laba untuk pembiayaan 

rencana pengembangan. 

5. Pertimbangan pemilik perusahaan 

Menentukan kebijakan dividen perusahaan harus sepakat untuk 

mengutamakan kesejahteraan pemilik, walaupun tidak dapat membuat 

kebijakan yang dapat memaksimumkan kepuasaan tiap pemilik tetapi 

setidaknya dapat memuaskan sebagian besar pemilik. 
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6. Pertimbangan pasar 

Pada umumnya pasar akan bereaksi positif atas kebijakan dividen yang 

bertumbuh secara tetap. Sehingga beberapa pemimpin perusahaan enggan 

menurunkan pembayaran dividen walaupun laba perusahaan menurun. 

Dividen Payout Ratio merupakan rasio yang mengukur perbandingan 

dividen terhadap laba perusahaan. (Tjiptono dan Hendy, 2011:159). Rumus 

kebijakan dividen yaitu : 

 

 

 

2.2.5. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan 

(Brigham dan Houstan, 2001:89). Profitabilitas merupakan kemampuan suatu 

perusahaan dalam mendapatkan laba dari kegiatan yang dilakukan perusahaan 

seperti, penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dalam periode 

tertentu. Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan akan menghasilkan 

laba yang disebut Operating Ratio.  

Martono dan Agus (2001:9) menjelaskan teori mengenai profitabilitas, 

yaitu : 

a. Teori Struktur Modal 

Teori ini di perkenalkan pertama kali oleh Franco Modigliani dan Merton 

Miller tahun 1958. Modigliani dan Miller mempublikasikan teori struktur 

modal dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa 

depan dan tidak dipengaruhi oleh besarnya struktur modal. Kemampuan 

 DPR = 
dividen  per  lembar  saham

eps
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dalam memperoleh laba mempengaruhi besar kecilnya harga saham pada 

perusahaan. Apabila kemampuan dalam memperoleh laba tinggi, maka 

harga saham akan naik. Teori struktur modal ini terus mengalami 

perkembangan dengan usaha perusahaan untuk menghasilkan laba yang 

diperoleh dari penggunaan modal.  

Sofyan Syafri H. (2013:304-306) menjelaskan terdapat beberapa jenis 

rasio rentabilitas (profitabilitas) yaitu : 

a. Margin Laba (Profit Margin) = 
𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉

𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏
 

Angka ini menunjukkan seberapa besar persentasi pendapatan bersih yang 

diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar ratio ini, akan semakin baik 

karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba yang 

cukup tinggi. 

b. Aset Turn Over  = 
𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
 

Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva yang dapat diukur dengan 

volume penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena aktiva 

dapat lebih cepat berputar untuk meraih laba. 

c. Return On Investment (ROI) = 
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉

𝑹𝒂𝒕𝒂−𝒓𝒂𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒅𝒂𝒍 (𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚)
 

Rasio ini menunjukkan berapa persen laba bersih yang diperoleh apabila 

diukur dari modal pemilik. Karena apabila semakin besar ROI maka akan 

semakin baik. 
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d. Return On Total Aset (ROA) = 
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉

𝑹𝒂𝒕𝒂−𝒓𝒂𝒕𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕
 

Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih yang diperoleh oleh 

perusahaan apabila di ukur dari nilai aktiva. 

e. Basic Earning Power = 
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑺𝒆𝒃𝒆𝒍𝒖𝒎 𝑩𝒖𝒏𝒈𝒂 𝒅𝒂𝒏 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
 

Rasio ini menunjukkan bagaimana kemampuan perusahaan daam 

memperoleh laba yang diukur dari jumlah aktiva sebelum dikurangi bunga 

dan pajak dibandingkan dengan total aktiva. Karena semakin besar ratio 

ini maka profitabilitas perusahaan akan semakin baik. 

f. Earning Per Share = 
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒂𝒈𝒊𝒂𝒏 𝑺𝒂𝒉𝒂𝒎 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒂𝒏𝒈𝒌𝒖𝒕𝒂𝒏

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑺𝒂𝒉𝒂𝒎
 

Rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan per lembar saham 

untuk menghasilkan laba perusahaan. 

g. Contribution Margin = 
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑲𝒐𝒕𝒐𝒓 

𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏
 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melahirkan laba 

yang akan menutupi biaya-biaya tetap atau biaya operasional lainnya. 

Dengan rasio ini perusahaan dapat mengontrol pengeluaran untuk biaya 

tetap atau biaya operasi sehingga perusahaan dapat menikmati laba. 

h. Rasio Rentabilitas ini dapat digambarkan dari segi kemampuan 

karyawan, cabang, aktiva tertentu untuk mendapatkan laba. Misalnya 

kemampuan karyawan per kepala meraih laba yang akan dihitung dengan : 

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑳𝒂𝒃𝒂

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑲𝒂𝒓𝒚𝒂𝒘𝒂𝒏
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Meningkatkan profitabilitas juga dapat melalui pembelian saham suatu 

perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan 

dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini rumus yang 

digunakan adalah Aset Turn Over dalam Sofyan Syafri H. (2013:305): 

 

2.2.6. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva yang dikelola 

oleh perusahaan (Martono dan Agus, 2001:4). Keputusan investasi merupakan 

keputusan mengenai alokasi dana yang berasal dari dalam (internal) maupun luar 

(eksternal) perusahaan. Keputusan investasi berpengaruh secara langsung 

terhadap besarnya rentabilitas investasi serta aliran kas perusahaan pada masa 

mendatang (Ruth, 2014). Keputusan investasi merupakan pengaruh penting bagi 

perusahaan. 

Investasi berhubungan dengan berbagai aktivitas penanaman dana, yakni 

dana yang berupa asset riil maupun asset financial. Keputusan investasi 

merupakan keputusan yang penting dari tiga keputusan dalam manajemen 

keuangan karena keputusan investasi berpengaruh secara langsung terhadap 

besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan untuk masa yang akan 

datang (Ruth, 2014). Martono dan Agus (2001:12) menjelaskan teori yang 

berhubungan dengan keputusan investasi adalah 

a. Teori Portofolio 

Teori portofolio menyatakan bahwa risiko dapat dikurangi dengan cara 

mengkombinasikan aset ke dalam suatu portofolio. Investor dapat 

Aset Turn Over  = 
𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
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mengurangi risiko investasi dengan cara menanamkan dana pada berbagai 

saham pada berbagai pasar saham di bursa saham. Teori portofolio 

kemudian di sempurnakan oleh William Sharpe dengan mengembangkan 

teori keseimbangan yang menghubungkan antara risiko dan hasil (return) 

dengan menggunakan capital Asset Pricing Model (CAPM). Model ini 

dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa saham merupakan fungsi dari 

tingkat keuntungan yang disyaratkan atas portofolio pasar. 

Keputusan investasi berkaitan sebagai penentu keseluruhan jumlah aktiva yang 

ada pada suatu perusahaan. Keputusan investasi dapat dihitung menggunakan 

rumus (Rakhimsyah, Leli&Barbara, 2011): 

 

 

2.2.7. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan besarnya aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari struktur 

keuangan dalam setiap studi dan untuk sejumlah alasan (Sri&Agnes, 2015). Eka 

(2010) dalam Ayu&Ari (2013) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan merupakan 

peningkatan dari kenyataan bahwa perusahaan besar akan memiliki kapitalisasi 

pasar yang besar, nilai buku yang besar dan laba yang tinggi. Ukuran perusahaan 

dapat menentukan tingkat seberapa besar perusahaan memperoleh dana dari pasar 

modal dan menentukan kekuatan tawar-menawar dalam kontrak keuangan. 

Moh’s, Perry, & Rimbey (1998) dalam Sri&Agnes (2015) mengemukakan bahwa 

perusahaan yang berukuran besar akan lebih mudah mengakses pendanaan 

Total Asset Growth = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑠𝑒𝑡  1 −𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑠𝑒𝑡 (𝑡−1)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑠𝑒𝑡 (𝑡−1)
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melalui pasar modal. Informasi ini baik bagi pengambil keputusan investasi dan 

dapat merefeksikan nilai perusahaan di masa depan.  

Analisa (2011) dalam Ayu&Ari (2013) menjelaskan bahwa ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh berbeda terhadap nilai perusahaan, hal ini dilihat 

dari total asset yang dimiliki oleh perusahan yang dapat digunakan untuk kegiatan 

perusanaan. Apabila perusahaan memiliki total asset besar, maka pihak 

manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Apabila dinilai dari sisi pemilik, jumlah aset yang besar akan 

menurunkan nilai perusahaan, namun apabila di lihat dari sisi manajemen 

kemudahan yang dimiliki dalam mengendalikan perusahaan akan meningkatkan 

nilai perusahaan. Ukuran perusahaan di ukur dengan menggunakan logaritma 

natural dari nilai buku aktiva (Soliha dan Taswan, 2002 dalam Mawar,Sri&Irvan, 

2015). Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan 

yang dinyatakan dengan total aktiva atau total penjualan bersih. Semakin besar 

total aktiva, maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. Ukuran 

perusahaan dapat diukur menggunakan rumus (Mawar,Sri&Irvan, 2015) : 

 

 

2.2.8. Kebijakan Hutang 

Kebijakan hutang adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan 

seberapa besar kebutuhan pendanaan perusahaan yang dibiayai oleh hutang, serta 

bagaimana perusahaan dalam mengembalikan dana yang terhutang dari para 

investor. Kebijakan hutang merupakan kebijakan pendanaan perusahaan yang 

Size = Log Natural Total Asset 
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sumbernya berasal dari eksternal perusahaan dan merupakan keputusan yang 

sangat penting dalam sebuah perusahaan dan merupakan salah satu bagian dari 

kebijakan pendanaan perusahaan. 

Kebijakan hutang adalah kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen 

dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan bagi perusahaan sehingga dapat 

digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan dan untuk 

menentukan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan yang dibiayai oleh 

hutang. Penelitian Umi,Gatot&Ria (2012) menjelaskan beberapa teori tentang 

pendanaan hutang dengan hubungan terhadap nilai perusahaan, yaitu : 

a. Teori struktur modal dari Miller dan Modligiani (Capital Atructure Theory) 

Pada teori ini berpendapat bahwa asumsi tidak ada pajak, bancruptcy cost, 

tidak adanya informasi asimetris antara pihak manajemen dengan para 

pemegang saham, dan pasar terlibat dalam kondisi yang efisien maka value 

yang dapat diraih oleh perusahaan tidak terkait dengan bagaimana perusahaan 

melakukan strategi pendanaan.  

b. Trade off theory 

Pada teori ini menjelaskan bahwa semakin tinggi perusahaan dalam 

melakukan pendanaan menggunakan hutang maka semakin besar pula resiko 

untuk mengalami kesulitan keuangan, karena dalam membayar bunga tetap 

yang terlalu besar bagi para debtholders setiap tahun dengan kondisi laba 

bersih yang belum pasti. 

c. Pendekatan teori keagenan (Agency approach). 
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Menurut pendekatan ini, struktur modal disusun untuk mengurangi konflik 

antar berbagai kelompok kepentingan. Konflik ini pemegang saham dengan 

manajer sebenarnya adalah konsep free cash flow, tetapi ada kecenderungan 

bahwa manajer ingin menahan sumber daya sehingga memiliki kontrol atas 

sumber daya tersebut. Jika perusahaan menggunakan hutang maka manajer 

akan dipaksa untuk mengeluarkan kas dari perusahaan. 

d. Teori signalling 

Prospek perusahaan yang baik dan ingin harga saham meningkat adalah 

perusahaan yang dapat meningkatkan utang perusahaan dan dapat 

mengembalikan hutangnya kepada para investor. Maka dapat disimpulkan 

hutang merupakan tanda atau signal positif dari perusahaan. 

Kebijakan hutang yang semakin tinggi mengakibatkan menurunkan harga 

saham, tetapi meningkatkan tingkat pengembalian yang diharapkan akan 

menaikkan harga saham perusahaan (Sri, 2011). Rasio utang merupakan rasio 

yang mengukur sejauh mana besarnya utang dapat ditutupi oleh modal sendiri. 

Dept equity rasio (DER) dihitung dengan (Umi, Gatot&Ria, 2012): 

 

 

2.2.9. Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan 

Signaling theory dalam Houstan dan Brigham (2001:36) merupakan 

tindakan yang digunakan sebagai petunjuk bagi manajemen perusahaan untuk 

investor dalam memandang prospek perusahaan. Teori sinyal dalam laporan 

keuangan berisi berbagai informasi yang diperlukan para investor dan pihak 

DER =   
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manajemen dalam mengambil berbagai keputusan, seperti keputusan investasi, 

keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah keputusan 

mengenai seberapa banyak laba saat ini yang akan dibayarkan sebagai dividen 

dari pada ditahan untuk diinvestasikan kembali pada perusahaan. Kebijakan 

dividen dapat dilihat dari nilai Dividen Payout Ratio (DPR) yang merupakan laba 

bersih dibagikan sebagai dividen. Semakin banyak investor yang akan 

berinvestasi pada perusahaan tersebut menyebabkan harga saham perusahaan 

meningkat.  

Menurut Roseff (dalam Wahyudi dan Pawestri, 2006), dividen 

mengandung informasi atau digunakan sebagai isyarat atau sinyal akan prospek 

perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dividen yang dibagikan 

kepada pemegang saham akan memberikan sinyal positif mengenai kinerja 

perusahaan, sehingga dapat menarik para investor. Hal ini sependapat dengan 

Bhattacharya (dalam Hasnawati, 2008) yang mengembangkan suatu model sinyal 

bahwa tingginya dividen yang dibagikan akan menunjukkan tingginya 

performance perusahaan. Peningkatan atau penurunan pembayaran dividen akan 

berdampak terhadap risiko. Risiko akan meningkat apabila perusahaan tidak dapat 

membayar dividen, namun sebaliknya risiko perusahaan akan menurun jika 

perusahaan membayar dividen tinggi. Penelitian Ruth (2014) menyatakan bahwa 

kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.  

2.2.10. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan 

Signaling theory dalam Houstan dan Brigham (2001:36) merupakan 

tindakan yang digunakan sebagai petunjuk bagi manajemen perusahaan untuk 
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investor dalam memandang prospek perusahaan. Teori sinyal diasumsikan bahwa 

pemberian informasi yang mengakui adanya laba yang rendah dapat membantu 

mengurangi adanya konflik antara manajer dan pemegang saham, karena dengan 

teori ssinyal manajer berusaha menyampaikan informasi secara jujur dan penuh 

kehati-hatian. 

 Profitabilitas adalah tingkat keuntungan yang mampu dicapai oleh 

perusahaan ketika menjalankan operasinya. Keuntungan yang pantas untuk 

dibagikan kepada pemegang saham (principal) adalah keuntungan yang diperoleh 

yang mana semakin besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. 

Permintaan saham yang meningkat akan menyebabkan nilai perusahaan juga 

meningkat, hal ini mengindikasikan bahwa investor mempertimbangkan variabel 

tingkat profitabilitas sebagai salah satu pemikiran mereka dalam pengambilan 

keputusan berinvestasi dalam perusahaan. Dalam profitabilitas berhubungan 

dengan signaling theory yaitu bahwa laba dapat memberikan sinyal yang postif 

mengenai prospek perusahaan di masa depan mengenai kinerja perusahaan.  

Fenomena ini menunjukan bahwa tingkat profitabilitas merupakan salah 

satu hal penting bagi peningkatan nilai perusahaan. Umi, Gatot&Ria (2012) 

menjelaskan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan, hal ini 

membuktikan semakin tinggi nilai profit yang di dapat maka akan semakin tinggi 

nilai suatu perusahaan. Profit yang tinggi akan memicu para investor dalam 

menaikkan permintaan saham perusahaan.  
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2.2.11. Pengaruh Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan 

 Signaling theory dalam Houstan dan Brigham (2001:36) merupakan 

tindakan yang digunakan sebagai petunjuk bagi manajemen perusahaan untuk 

investor dalam memandang prospek perusahaan. Teori sinyal dalam laporan 

keuangan berisi berbagai informasi yang diperlukan para investor dan pihak 

manajemen dalam mengambil berbagai keputusan, seperti keputusan investasi, 

keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Keputusan investasi dapat memberi 

sinyal tentang pertumbuhan pendapatan perusahaan yang diharapkan dapat 

meningkatkan harga saham yang digunakan sebagai indikator perusahaan.  

Penentuan dalam keputusan investasi, calon pemegang saham selaku 

principal melihat terlebih dahulu peluang yang akan diperoleh dari penanaman 

modal pada suatu perusahaan. Selain itu, calon pemegang saham juga akan 

melihat kinerja manajemen perusahaan tersebut. Hal ini sesuai dengan teori sinyal 

yang menyatakan bahwa pengeluaran investasi memberikan sinyal positif tentang 

pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Sinyal tersebut akan 

dianggap sebagai good news yang nantinya akan mempengaruhi persepsi investor 

terhadap kinerja perusahaan yang akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan. 

Penelitian Bernadi (2007) dalam Ruth (2014) menemukan bahwa nilai 

investasi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan di sektor manufaktur.  

Pengeluaran investasi sangat penting untuk meningkatkan nilai perusahaan karena 

dengan berinvestasi memberikan sinyal mengenai pertumbuhan pendapatan 

perusahaan yang diharapkan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Dalam 

penelitin Ruth (2014) membuktikan bahwa keputusan investasi tidak berpengaruh 
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signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun pada penelitian Himatul (2014) 

membuktikan bahwa keputusan investasi memiliki pengaruh poitif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan.  

2.2.12. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan 

Signaling theory dalam Houstan dan Brigham (2001:36) merupakan 

tindakan yang digunakan sebagai petunjuk bagi manajemen perusahaan untuk 

investor dalam memandang prospek perusahaan. Prospek perusahaan dapat diukur 

melalui ukuran perusahaan karena ukuran perusahaan merupakan suatu hal 

penting dalam proses pelaporan keuangan. Ukuran perusahaan dalam penelitian 

ini diukur dengan melihat seberapa besar asset yang dimiliki oleh perusahaan, 

karena aset yang dimiliki perusahaan menggambarkan hak dan kewajiban serta 

permodalan perusahaan. Teori sinyal mengemukakan bagaimana seharusnya 

sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal 

ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk 

merealisasikan keinginan pemilik. Teori sinyal dapat berupa informasi yang 

menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain dan 

informasi lainnya. Perusahaan diharapkan akan selalu berusaha menjaga stabilitas 

kinerja keuangan mereka. Kestabilan kinerja keuangan dapat menarik investor 

untuk memiliki saham perusahaan dan kondisi ini menjadi penyebab atas naiknya 

harga saham perusahaan di pasar modal.  

Ukuran perusahaan yang besar dapat mencerminkan jika perusahaan 

mempunyai komitmen yang tinggi untuk terus memperbaiki kinerjanya, sehingga 

pasar akan mau membayar lebih mahal untuk mendapatkan saham perusahaan 
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karena percaya akan mendapatkan pengembalian yang menguntungkan dari 

perusahaan tersebut (Ayu&Ari, 2013). Perusahaan dengan aset besar akan 

mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat. Peningkatan permintaan saham 

perusahaan akan dapat memacu pada peningkatan harga saham di pasar modal. 

Sri&Agnes (2015) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan, serta ukuran perusahaan merupakan faktor penting 

yang dipertimbangkan investor dalam melakukan investasi di pasar modal. 

Semakin besar ukuran suatu perusahaan dianggap makin tinggi nilai perusahaan.  

2.2.13. Pengaruh Kebijakan Hutang  Terhadap Nilai Perusahaan 

Signaling theory dalam Houstan dan Brigham (2001:36) merupakan 

tindakan yang digunakan sebagai petunjuk bagi manajemen perusahaan untuk 

investor dalam memandang prospek perusahaan. Prospek perusahaan dapat diukur 

melalui ukuran perusahaan karena ukuran perusahaan merupakan suatu hal 

penting dalam proses pelaporan keuangan. Agency theory memiliki asumsi bahwa 

masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri 

sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Konflik 

kepentingan semakin meningkat karena principal tidak dapat memonitor aktivitas 

agent sehari-hari untuk memastikan agent bekerja sesuai dengan keinginan 

pemegang saham. Principal tidak memiliki informasi yang cukup mengenai 

kinerja agent, hal ini disebabkan karena agent mempunyai lebih banyak informasi 

mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. 

Kebijakan hutang merupakan kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen 

dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan bagi perusahaan sehingga dapat 
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digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan dan menentukan 

seberapa besar kebutuhan dana perusahaan yang dibiayai oleh hutang.  

Penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan, karena saat 

kebutuhan hutang naik, akan digunakan untuk pembiayaan perusahaan. Hal ini 

sesuai dengan teori sinyal karena perusahaan yang menggunakan utang yang lebih 

bayak dapat dipandang sebagai perusahaan yang yakin prospek lebih baik di masa 

yang akan dating, serta hutang merupakan tanda atau signal positif dari 

perusahaan. Kebijakan hutang juga didukung oleh teori agensi karena dalam 

agency theory dapat digunakan sebagai alternatif dalam mengurangi agency cost 

dan agency problem, karena hutang dapat menurunkan excess cash flow yang ada 

dalam perusahaan sehingga menurunkan kemungkinan pemborosan yang 

dilakukan oleh manajemen (Herni Ali, 2014). Konflik tersebut muncul karena 

manajemen mengambil proyek-proyek yang resikonya lebih besar daripada yang 

diperkirakan oleh kreditur atau perusahaan  

Umi, Gatot&Ria (2012) menunjukkan adanya pengaruh positif antara 

kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan, namun dalam hal ini berpengaruh 

kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan tidaklah signifikan. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Dwi Sukirni (2012) bahwa kebijakan hutang berpengaruh 

positif secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun dalam penelitian 

Sri&Pancawati (2011) mengungkapkan bahwa kebijakan hutang tidak terbukti 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, artinya tinggi rendahnya utang perusahaan 

tidak berdampak pada tinggi rendahnya nilai perusahaan.  



41 

 

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian dan penjabaran diatas, maka disusunlah kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.4. Hipotesis Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan pnelitian, maka diperoleh 

hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Kebijakan Dividen Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan 

H2 : Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan 

H3: Keputusan Investasi Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan 

H4: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan 

H5: Kebijakan Hutang Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan 

KEBIJAKAN DIVIDEN(X1) 

PROFITABILITAS(X2) 
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INVESTASI(X3) 
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