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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu. 

1. I Nyoman Agus Suwardika dan I Ketut Mustanda (2017) 

Penelitian I Nyoman Agus Suwardika dan I Ketut Mustanda (2017) memiliki 

tujuan untuk menjelaskan signifikansi pengaruh leverage, ukuran perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan properti yang 

terdaftar di BEI periode 2013-2015. Sumber data yang digunakan yaitu data 

sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. 

Setelah dilakukan pengujian maka diperoleh hasil leverage, pertumbuhan 

perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, 

dimana variabel yang memiliki hubungan positif yaitu leverage dan profitabilitas, 

sedangkan variabel pertumbuhan perusahaan mempunyai hubungan yang negatif, 

namun ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan tidak berpengaruh signifikan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah : 

1. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. 

2. Variabel independen yang digunakan ukuran perusahaan dan debt equity ratio 

(DER) proksi dari struktur modal, namun penelitian terdahulu menggunakan 

leverage.
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah : 

1. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan properti yang terdaftar 

di BEI selama periode 2013-2015, sedangkan penelitian ini meneliti 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 

2. Penelitian terdahulu mengguanakan variabel  pertumbuhan perusahaan dan 

profitabilitas, sedangkan penelitian ini menggunakan kebijakan dividen, dan 

keputusan investasi. 

2. Octavia Languju, Marjam Mangantar, dan Hizkia H.D.Tasik (2016) 

Penelitian Octavia Languju, Marjam Mangantar, dan Hizkia H.D.Tasik 

(2016) bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, 

price earning ratio dan struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

property and real estate yang terdaftar di BEI periode 2011-2014. Teknik analisis 

data menggunakan analisis regresi data panel dengan metode fixed effect. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel return on equity yang berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan sedangkan ukuran perusahaan, price earning ratio dan 

struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah : Variabel yang 

digunakan ukuran perusahaan, struktur modal, dan price earning ratio yang 

digunakan sebagai pengukuran keputusan investasi. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah : 

1. Penelitian terdahulu teknik analisis data menggunakan analisis regresi data 

panel dengan metode fixed effect, sedangkan penelitian ini teknik analisis 

data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 

2. Penelitian terdahulu variabel yang digunakan profitabilitas, sedangkan 

penelitian ini variabel yang digunakan kebijakan dividen. 

3. Pada penelitian terdahulu meneliti perusahaan property and real estate yang 

terdaftar di BEI periode 2011-2014, sedangkan penelitian ini meneliti 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 

3. Hari Purnama (2016) 

Penelitian Hari Purnama (2016) bertujuan untuk meninjau buktik empiris 

mengetahui pengaruh profitabilitas (ROE), kebijakan hutang (DER), kebijakan 

deviden (DPR), dan keputusan investasi (PER) terhadap nilai perusahaan (PBV) 

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Teknik 

analisis data yang digunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian yang 

dilakukan menunjukkan profitabilitas (ROE), kebijakan hutang (DER), kebijakan 

deviden (DPR) dan keputusan investasi (PER) berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan (PBV). 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah : 

1. Variabel yang digunakan keputusan investasi dan kebijakan dividen . 

2. Teknik analisis data yang digunakan regresi linier berganda. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah : 

1. Variabel yang digunakan pada penelitian terdahulu profitabilitas dan 

kebijakan hutang, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel ukuran 

perusahaan, dan struktur modal. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2014, sedangkan penelitian ini menggunakan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 

3. Penelitian terdahulu mengukur nilai perusahaan sebagai variabel independen 

menggunakan PBV, sedangkan penelitian ini mengukur nilai perusahaan 

sebagai variabel dependen menggunakan Tobin’s Q. 

4. Cecilia, Syahrul Rambe, Dan M. Zainul Bahri Torong (2015) 

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh corporate social responsibility 

(CSR), profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan perkebunan yang go public di Indonesia, Malaysia, dan Singapura pada 

tahun 2012-2014. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 

berganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa corporate social responsibility 

(CSR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, 

profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, dan 

ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah : 

1. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. 
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2. Variabel yang digunakan ukuran perusahaan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah : 

1. Penelitian terdahulu meneliti pada perusahaan perkebunan yang go public di 

Indonesia, Malaysia, dan Singapura periode 2012-2014, sedangkan penelitian 

ini meneliti pada perusahaan manufaktur yang go publik di Indonesia tahun 

2014-2016. 

2. Variabel yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan corporate social 

responsibility (CSR) dan profitabilitas, sedangkan penelitian ini 

menggunakan variabel struktur modal, kebijakan dividen dan keputusan 

investasi. 

5. Nguyen Thanh Cuong (2014) 

Tujuan dari penelitian Nguyen Thanh Cuong (2014) adalah untuk mengetahui 

apakah struktur modal yang optimal mempengaruhi nilai perusahaan pada 90 

perusahaan yang terdaftar Usaha Pengolahan Seafood di wilayah Vietnam Selatan 

(SEASCR) selama periode 2005-2011. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis regresi. Hasil penelitian Nguyen Thanh Cuong (2014) menunjukkan bahwa 

struktur modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah : 

1. Variabel yang digunakan yaitu struktur modal. 

2. Teknik analisis yang digunakan regresi. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah : 

1. Penelitian ini menambah variabel yang digunakan yaitu ukuran perusahaan, 

kebijakan dividen, dan keputusan investasi. 

2. Pada penelitian terdahulu sampel yang digunakan pada 90 perusahaan yang 

terdaftar Usaha Pengolahan Seafood di wilayah Vietnam Selatan (SEASCR) 

selama periode 2005-2011, sedangkan penelitian ini menggunakan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 

3. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran 

perusahaan dan petumbuhan perusahaan, sedangkan pada penelitian ini tidak 

menggunakan variabel kontrol. 

6. Bhekti Fitri Prasetyorini (2013) 

Tujuan penelitian Bhekti Fitri Prasetyorini (2013) adalah untuk menganalisis 

pengaruh ukuran perusahaan, leverage, price earning ratio, dan profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar 

di BEI selama periode 2008-2011. Tekhnik analisis data menggunakan analisis 

regresi berganda dengan SPSS versi 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel ukuran perusahaan, price earning ratio, dan profitabilitas berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Variabel  leverage tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah : 

1. Tekhnik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 

2. Variabel yang digunakan ukuran perusahaan dan price earning ratio. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah : 

1. Penelitian terdahulu meneliti perusahaan industri dasar dan kimia yang 

terdaftar di BEI, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. 

2. Variabel yang digunakan leverage, price earning ratio, dan profitabilitas, 

sedangkan penelitian inimenggunakan kebijakan dividen dan struktur modal. 

7. Titin Herawati (2013) 

Penelitian Titin Herawati (2013) bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

kebijakan dividen, kebijakan hutang dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

seluruh perusahaan yang termasuk dalam Indeks Kompas 100 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011. Tekhnik analisis data yang digunakan 

adalah model regresi panel. Hasil penelitian Titin Herawati (2013) menunjukkan 

bahwa kebijakan dividen berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap nilai 

perusahaan. Kebijakan hutang berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap 

nilai perusahaan. Profitabilitas berpengaruh signifikan dan negatif terhadap nilai 

perusahaan 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah : Variabel yang 

digunakan yaitu kebijakan dividen. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah : 

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel kebijakan hutang dan 

profitabilitas, sedangkan penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan, 

struktur modal, dan keputusan investasi. 
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2. Penelitian terdahulu memproksikan nilai perusahaan dengan menggunakan 

price earning ratio (PER), sedangkan penelitian ini memproksikan nilai 

perusahaan dengan Tobin’s Q. 

3. Tekhnik analisis data pada penelitian terdahulu menggunakan model regresi 

panel, sedangkan penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. 

4. Penelitian terdahulu meneliti perusahaan yang termasuk dalam Indeks 

Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011, 

sedangkan penelitian ini meneliti sektor manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2014-2016. 

8. Anup Chowdhury dan Suman Paul Chowdhury (2010) 

Penelitian Anup Chowdhury dan Suman Paul Chowdhury (2010) bertujuan 

untuk menguji dampak struktur modal terhadap nilai perusahaan pada sektor teknik, 

makanan dan minuman, bahan bakar dan tenaga, kimia dan farmasi di Bangladesh. 

Penelitian Anup Chowdhury dan Suman Paul Chowdhury (2010) menggunakan 

model fixed model tie sectional series untuk menganalisa data yang ada. Teknik 

analisis menggunakan analisis regresi cross sectional dan analisis korelasi. Hasil 

penelitian Anup Chowdhury dan Suman Paul Chowdhury (2010) menunjukkan 

bahwa struktur modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah : variabel yang 

digunakan yaitu struktur modal. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah : 

1. Penelitian terdahulu meneliti perusahaan sektor teknik, makanan dan sekutu, 

bahan bakar dan tenaga, kimia dan farmasi di Bangladesh, sedangkan 

penelitian ini meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2014-2016. 

2. Teknik analisis data penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi cross 

sectional dan analisis korelasi, sedangkan penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linier berganda. 

3. Penelitian terdahulu menggunakan variabel pembayaran dividen, aset dan 

efisiensi operasi, tingkat pertumbuhan, likuiditas dan risiko bisnis, dan 

profitabilitas, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel keputusan 

investasi dan kebijakan dividen. 

  



 

18 
 

 
 

Tabel 2.1  

Matriks Penelitian Terdahulu 

Variabel Dependen : Nilai Perusahaan 

Nama Peneliti 
Variabel Independen 

UP KD SM KI 

I Nyoman Agus dan I Ketut (2017) TS  S  

Octavia, Marjam, dan Hizkia (2016) TS  TS TS 

Hari Purnama (2016)  S S S 

Cecilia, Syahrul, dan M. Zainul (2015) TS    

Nguyen Thanh Cuong (2014)   S  

Bhekti Fitri (2013) S  TS S 

Titin (2013)  TS   

Chowdhury dan Paul Chowdhury (2010)   S  

 

Keterangan : UP = Ukuran Perusahaan KD = Kebijakan Dividen 

SM = Struktur Modal  KI = Keputusan Investasi 

S  =  Signifikan 

  TS = Tidak Signifikan 
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2.2 Landasan teori 

2.2.1 Teori Signalling 

Menurut Brigham dan Houston (2011:186) teori sinyal merupakan suatu 

tindakan yang diambil oleh manajemen suatu perusahaan untuk memberikan 

petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen menilai prospek 

perusahaan tersebut.  Teori ini menyimpulkan bahwa investor dapat membedakan 

perusahaan mana saja yang memiliki nilai perusahaan yang tinggi dan nilai 

perusahaan yang rendah. Sehingga investor dapat secara mudah menanamkan 

modalnya yang dapat menguntungkan bagi para investor. 

Teori signalling berkaitan dengan cara perusahaan menyampaikan suatu 

informasi. Jika informasi belum diterima dengan baik oleh suatu investor maka hal 

tersebut dinamakan informasi asimetri. Menurut Brigham dan Houstan (2011:185) 

asimetris informasi yaitu situasi dimana manajemen memiliki informasi yang 

berbeda tentang prospek perusahaan dibandingkan dengan yang dimiliki oleh 

investor. Menurut Irham (2015:96) teori signalling menunjukkan bagaimana 

asimetris informasi dapat dikurangi dengan memberikan lebih banyak informasi 

kepada pihak lain, konsep dari teori signalling sangat penting 

karenamengungkapkan tentang naik turunnya harga saham sehingga 

mempengaruhi keputusan investor. Untuk mengurangi asimetri informasi maka 

perusahaan harus mengungkapkan informasi yang dimiliki, baik informasi 

keuangan maupun non keuangan. Pada saat informasi diumumkan, pelaku pasar 

terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai 

sinyal baik (good news) atau sinyal buruk (bad news). Jika pengumuman informasi 
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tersebut dianggap sebagai sinyal baik, maka investor akan tertarik untuk melakukan 

perdagangan saham, sehingga pasar akan bereaksi yang tercermin melalui 

perubahan dalam volume perdagangan saham (Suwardjono, 2013:583). Informasi 

yang diungkapkan di dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi yaitu 

informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun informasi yang tidak 

berkaitan dengan laporan keuangan. Hubungan teori signalling dengan topik 

penelitian ini yaitu perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan 

memberikan sinyal kepada investor melalui pelaporan informasi terkait kinerja 

perusahaan sehingga dapat memberikan gambaran akan prospek usaha di masa 

yang akan datang. 

2.2.2 Nilai perusahaan 

Tujuan suatu perusahaan tidak hanya mendapatkan laba tetapi juga untuk 

meningkatkan nilai perusahaan melalui suatu kemakmukan pemegang saham. Nilai 

perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum 

apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka 

semakin tinggi kemakmuran pemegang saham dan semakin tinggi pula nilai 

perusahaan yang menunjukan prospek perusahaan di masa yang akan datang, serta 

mencerminkan asset yang dimiliki oleh perusahaan (Cecilia, Syahrul Rambe, dan 

M. Zainul Bahri Torong, 2015).  

Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Tobin’s 

Q. Tobin’s Q dihitung dengan rasio nilai pasar saham perusahaan ditambah dengan 

hutang lalu membandingkan dengan total aset perusahaan. Apabila nilai Tobin’s Q 
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< 1 maka menunjukkan bahwa nilai buku asset perusahaan lebih besar dari nilai 

pasar perusahaan, sehingga perusahaan akan menjadi sasaran akuisisi yang menarik 

baik untuk digabungkan dengan perusahaan lain ataupun untuk dilikuidasi karena 

nilai saham tersebut dihargai rendah (undervalued). Logikanya pembeli perusahaan 

memperoleh asset dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan asset 

tersebut dijual kembali. Sebaliknya apabila nilai Tobin’s Q > 1 menunjukkan bahwa 

nilai pasar perusahaan lebih tinggi dibandingkan nilai buku asetnya, sehingga 

mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi 

sehingga nilai perusahaan lebih dari sekedar nilai asetnya (overvalued) (Bhekti 

Fitri, 2013). 

2.2.3 Ukuran Perusahaan 

Menurut Bhekti Fitri (2013) ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana 

dapat diklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan menurut berbagai cara yaitu 

dengan total aktiva, log size, nila pasar saham, dan lain-lain. Besar kecilnya suatu 

perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung resiko yang 

kemungkinan timbul dari berbagai situasi yang dihadapi oleh suatu 

perusahaan.Ukuran perusahaan mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Karena 

semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin mudah perusahaan 

memperoleh sumber pendanaan baik yang bersifat internal maupun eksternal (Ayu 

Sri Mahatma Dewi dan Ary Wirajaya, 2013). Apabila perusahaan mampu 

memperhatikan nilai perusahaan maka suatu perusahaan akan mendapatkan laba 

yang maksimum, sehingga ukuran perusahaan merupakan sinyal bagi investor 

dalam melakukan investasi. Perusahaan besar lebih diminati dibandingkan 
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perusahaan kecil. Perusahaan besar mempunyai tingkat risiko yang lebih rendah 

daripada perusahaan kecil. Karena perusahaan besar mempunyai kontrol yang lebih 

baik terhadap kondisi pasar, sehingga perusahaan mampu menghadapi persaingan 

ekonomi. Selai itu juga perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk 

meningkatkan nilai perusahaan, karena memiliki informasi yang baik terhadap 

sumber informasi eksternal (Bhekti Fitri, 2013). Ukuran perusahaan dinyatakan 

pada nilai total asset, semakin tinggi total asset perusahaan maka ukuran perusahaan 

juga semakin tinggi. 

2.2.4 Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen adalah salah satu return yang diperoleh para pemegang 

saham dalam menanamkan modalnya. Kebijakan dividen dianggap sangat penting 

karena menyangkut dua pihak yaitu perusahaan dan pemegang saham yang 

memiliki kepentingan berbeda. Pembagian dividen ditentukan oleh perusahaan baik 

berupa kas, dividen saham, ataupun dividen ekstra. Investor lebih menyukai 

pembayaran dividen yang konstan dan stabil, hal ini dikarenakan pembayaran 

dividen yang berubah-ubah akan menyebabkan kesalahan dalam penyampaian 

informasi dan dapat merubah keputusan investor, bagi investor kebijakan dividen 

merupakan sinyal tentang laba di masa yang akan datang (Brigham dan Houston, 

2011:215). Dengan adanya kebijakan dividen perusahaan dapat menentukan laba 

yang diperoleh perusahaan ditahan untuk pengembangan perusahaan dimasa depan 

atau dibagikan kepada pemegang saham. Dengan teori kebijakan dividen ini maka 

perusahaan dapat menentukan laba yang dapat dibagikan atau ditahan untuk 

kepentingan investasi dimasa yang akan datang. Sehingga dengan adanya laba yang 
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di dapat oleh suatu perusahaan maka perusahaan dapat menentukan laba tersebut 

akan dibagikan kepada pemegang saham atau digunakan untuk pengembangan 

perusahaan dalam bentuk laba ditahan. 

Semakin tinggi laba perusahaan, maka semakin besar pula dividen yang akan 

dibagikan kepada pemegang saham. Jika semakin besar dividen yang dibagikan 

oleh perusahaan, maka semakin meningkat pula kepercayaan investor terhadap 

perusahaan sehingga hal ini juga mempengaruhi nilai perusahaan. 

2.2.5 Struktur Modal 

Struktur modal yaitu proporsi pendanaan permanen jangka panjang suatu 

perusahaan ditunjukkan dari hutang, ekuitas, saham preferen, dan saham biasa 

(Horne dan Wachowics, 2010 : 232). Sedangkan menurut Sartono (2010:225) 

struktur modal merupakan perimbangan jumlah hutang jangka panjang, hutang 

jangka pendek yang bersifat permanen, saham preferen, dan saham biasa. Sehingga 

struktur modal merupakan proporsi pendanaan perusahaan yang terdiri dari modal 

sendiri, hutang, saham biasa, dan saham preferen yang berguna untuk membiayai 

operasional perusahaan jangka panjang. Untuk mencapai tujuan suatu perusahaan 

dalam memaksimalkan pemegang saham, maka manajer harus dapat menilai 

struktur modal dan juga memahami hubungannya dengan risiko, hasil atau 

pengembalian nilai. Menurut Brigham dan Houston (2011), kebijakan struktur 

modal melibatkan perimbangan (trade off) antara risiko dan tingkat pengembalian 

yaitu : 

a. Menggunakan lebih banyak hutang yaitu memperbesar risiko yang 

ditanggung oleh pemegang saham, 
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b. Menggunakan lebih banyak hutang yaitu memperbesar tingkat pengembalian 

yang diharapkan. 

Manajer dapat menggunakan hutang sebagai sinyal yang terpercaya bagi 

investor. Karena perusahaan yang meningkatkan hutang maka dipandang 

perusahaan yang yakin dengan prospek perusahaan di masa depan. Dalam 

penelitian ini struktur modal dilihat dari penggunaan hutang suatu perusahaan dan 

diukur dengan menggunakan Debt to Equity Ratio (DER). 

2.2.6 Keputusan Investasi 

Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya 

yang dilakukan saat ini (Tandelilin, 2001:3), dengan memberikan keputusan 

investasi kepada investor dengan baik, maka investor akan memberikan 

pertimbangan untuk membeli saham dan memutuskan untuk investasi. Keputusan 

yang baik di dalam suatu perusahaan adalah keputusan yang dapat memberikan 

manfaat atau benefit bagi suatu perusahaan. Keputusan investasi bertujuan untuk 

memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi dengan tingkat risiko tertentu. 

Keuntungan yang tinggi disertai dengan risiko yang dapat dikelola serta diharapkan 

meningkatkan nilai perusahaan (Amalia, Topowijono, dan Sri (2015). Keputusan 

investasi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan price to earning ratio 

(PER). 

2.2.7 Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran untuk melihat kinerja suatu 

perusahaan dalam menjalankan aktivitas. Ukuran perusahaan besar maka dapat 
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mencerminkan bahwa suatu perusahaan memiliki komitmen untuk memperbaiki 

kinerja perusahaan, sehingga dapat meningkatkan penawaran harga saham di pasar 

semakin tinggi maka dapat membuat investor menaruh perhatian yang besar pada 

perusahaan. Perusahaan yang besar cenderung memiliki kondisi yang semakin baik. 

Kondisi perusahaan yang baik dapat membuat investor ingin memiliki saham 

perusahaan sehingga harga saham di pasaran akan tinggi. Semakin tinggi 

penawaran harga saham di pasar modal akan sejalan dengan meningkatnya nilai 

perusahaan, sehingga memiliki respon positif. Penelitian Bhekti Fitri (2013) 

mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan.  

Hipotesis1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

2.2.8 Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan 

Kebijakan dividen dapat menjadi signal bagi investor untuk menilai baik atau 

buruknya suatu perusahaan. Kebijakan dividen yang optimal merupakan kebijakan 

yang menciptakan keseimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan dimasa 

yang akan datang, sehingga dapat memaksimumkan laba dan mempengaruhi nilai 

perusahaan (Ahmad dan Herni, 2014:118). Kebijakan dividen dapat menjadi salah 

satu faktor meningkatnya nilai perusahaan dengan adanya kenaikan harga saham. 

Jika laba yang diperoleh perusahaan tinggi, maka perusahaan harus menentukan 

laba tersebut di bagikan kepada pemegang saham atau di tahan untuk 

pengembangan perusahaan. Jika laba perusahaan tinggi dan perusahaan tersebut 

membagikan dividen, maka dividen yang diperoleh pemegang saham akan lebih 
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besar dan akan banyak investor yang berminat untuk berinvestasi di perusahaan 

tersebut. Hal tersebut dapat menyebabkan harga saham akan semakin meningkat 

dengan meningkatnya harga saham maka dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Penelitian Hari (2016) mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa kebijakan 

dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Hipotesis2 : Kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

2.2.9 Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan 

Struktur modal merupakan pengambilan keputusan pendanaan yang harus 

diperhatikan oleh suatu perusahaan, karena struktur penentuan perusahaan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Struktur modal tercermin pada hutang 

jangka panjang dan modal sendiri. Struktur modal merupakan kombinasi utang dan 

ekuitasdalam struktur keuangan jangka panjang suatu perusahaan. Sehingga 

penggunaan hutang dapat meningkatkan nilai perusahaan tetapi hanya pada batas 

tertentu. Tetapi setelah melewati batas tertentu, penggunaan hutang dapat 

menurunkan nilai perusahaan. Pada penelitian I Nyoman Agus dan I Ketut (2017), 

Hari (2016), Cuong (2014), serta Chowdhury dan Paul Chowdhury (2010)  

mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

Hipotesis3 : Struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

 

 



 

27 
 

 
 

2.2.10 Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan 

Kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat menentukan 

keuntungan perusahaan dan kinerja perusahaan di masa depan. Pertumbuhan 

keuntungan perusahaan jika perusahaan mengalami kesalahan dalam kegiatan 

investasi, dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan sehingga akan 

mempengaruhi penilaian investor terhadap perusahaan. Keputusan investasi 

memiliki dimensi waktu jangka  panjang, sehingga keputusan yang akan diambil 

harus dipertimbangkan dengan baik, karena memiliki resiko jangka panjang. 

Teori signalling menjelaskan tentang pengeluaran investasi akan memberikan 

sinyal positif  mengenai pertumbuhan perusahaan di masa depan yang dapat 

meningkatkan harga saham sebagai proksi nilai perusahaan. Pada penelitian Bhekti 

Fitri (2013) dan Hari (2016) mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa 

keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Hipotesis4 : Keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas 

maka kerangka pemikiran yang dapat dibuat yaitu sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Dari kerangka pemikiran di atas maka terdapat hipotesis sebagai berikut : 

Hipotesis1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Hipotesis2 : Kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

Hipotesis3 : Struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

Hipotesis4 : Keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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 (NilaiPerusahaan) 

X4 (Keputusan Investasi) 

X3 (Struktur Modal) 

X2 (Kebijakan Dividen) 

X1 (Ukuran Perusahaan) 
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