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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Terdapat empat penelitian terdahulu yang bermanfaat untuk dijadikan 

rujukan dalam penelitian ini. Penelitian tersebut juga menggunakan variabel 

profitabilitas, keputusan pendanaan, keputusan investasi dan kebijakan dividen 

terhadap nilai perusahaan lembaga pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, diantaranya yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh : 

1.  DIEN GUSTI MAYOGI (2016) 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh profitabilitas, kebijakan dividen 

dan kebijakan utang terhadap nilai perusahaan” bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar profitabilitas, kebijakan dividen, dan kebijakan hutang 

mempengaruhi nilai perusahaan.  

Pada penelitian teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

linier berganda untuk melihat pengaruh variabel independen tehadap variabel 

dependen baik secara bersama-sama atau individu. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini diambil dari perusahaan sektor manufaktur yang diambil dari Bursa 

Efek Indonesia. Dalam pengambilan sampel  diperoleh 12 perusahaan yang 

memenuhi kriteria Hasil penelitian yang didapatkan variabel profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan variabel kebijakan dividen juga 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan kebijakan hutang tidak
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berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Persamaan : 

1. Terletak pada variabel independen yaitu Profitabilitas, Kebijakan hutang dan 

Kebijakan dividen 

2. Variabel dependennya Nilai perusahaan.  

3. Penelitian terdahulu dan saat ini menggunakan teknik analisis Teknik Analisis 

Regresi Linier Berganda 

Perbedaan : 

1. Penelitian terdahulu tidak menggunakan keputusan investasi dalam 

penelitiannya. 

2. Terletak pada perusahaan yang di teliti perusahaan sektor Manufaktur 

sedangkan peneliti saat ini di sektor perusahaan Perdagangan. 

2. CHANDRA PAMI HEMASTUTI ( 2014 ) 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh profitabilitas, kebijakan dividen 

dan kebijakan hutang, keputusan investasi dan kepemilikan insider terhadap nilai 

perusahaan” bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, kebijakan dividen, 

dan kebijakan hutang, keputusan investasi, dan kepemilikan insider terhadap nilai 

perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linier berganda dengan 

variabel profitabilitas menggunakan ROE dalam perhitunganya, variabel dividen 

kebijakan menggunakan ukuran DPR, sedangkan variabel keputusan investasi 

menggunakan perhitungan PER, dan variabel kepemilikan insider menggunakan 

INSDR. Sampel yang digunakan menggunakan metode purpose sampling sebanyak 
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31 laporan tahunan dari 10 perusahaan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. 

Hasil penelitian profitabilitas dan keputusan investasi berpengaruh positif dan 

signifikan  terhadap nilai perusahaan. Sedangkan variabel kebijakan dividen, 

kebijakan hutang, dan kepemilikan insider tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Persamaan : 

1. Terletak pada variabel Profitabilitas, kebijakan hutang, kebijakan dividen serta 

keputusan investasi. 

2. Pengujiannya sama yaitu dengan menggunakan teknik analisis regresi linier 

berganda. 

Perbedaan : 

1. Perbedaannya terletak pada populasi yang diambil penelitian terdahulu di 

perusahaan Pertambangan sedangkan penelitian saat ini di Perusahaan 

Perdagangan. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan variabel Kepemilikan Insider dalam 

penelitiannya, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel keputusan 

investasi. 

3. Luh Putu Novita dan Ida Bagus Anom (2014) 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh keputusan investasi, kebijakan dividen 

,dan keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan di Bursa Efek Indonesia” 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi, kebijakan dividen, serta 

keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan sektor manufaktur di BEI sebanyak 

20 perusahaan pada periode 2009-2011. 
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Penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi Software SPSS for 

windows release versi 22. Pada penelitian teknik analisis yang digunakan adalah 

path analysis. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling. Hasil penelitian ini yang didapatkan keputusan investasi positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan, kebijakan dividen berpengaruh positif 

signifikan terhadap perusahaan dan keputusan pendanaan berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan : 

1. Variabel yang digunakan sama. 

2. Sampel yang digunakan purposive sampling 

Perbedaan : 

1. Dalam penelitiannya yang diteliti perusahaan sektor manufaktur. 

2. Teknik analisis yang digunakan path analysis. 

3. Dewi Yunitasari dan Maswar Patuh Priyadi  ( 2014 ) 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh keputusan investasi, pendanaan 

,kebijakan dividen, dan tingkat suku bunga terhadap nilai perusahaan di BEI”. 

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi, 

pendanaan, kebijakan dividen, dan tingkat suku bunga terhadap nilai perusahaan 

yang bergerak pada property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Sampel penelitian diambil dari 8 perusahaan yang bergerak pada property dan real 

estate. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik  purposive sampling. 

Teknik analisa data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian 

menghasilkan keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai 
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perusahaan, keputusan pendanaan signifikan namun koefisien negatif terhadap nilai 

perusahaan, kebijakan dividen berpengaruh signifikan namun koefisien negatif 

pada nilai perusahaan dan tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan. 

Persamaan :  

1. Terletak pada semua Variabel kecuali tingkat suku bunga. 

2. Terdapat Variabel dependen yaitu Nilai perusahaan 

3. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda 

Perbedaan : 

1. Penelitian saat ini tidak menggunakan variabel tingkat suku bunga. 

2. Populasi yang digunakan pada perusahaan properti dan real estate yang 

terdaftar di BEI   
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Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang 

 

Keterangan Dien Gusti M (2016) Chandra Pami H (2014) 

Luh Putu Novita dan 

 Ida Bagus Anom (2014) 

Dewi Yunitasari dan  Maswar 

( 2014 ) 

Judul Penelitian 

Pengaruh Profitabilitas, 

Kebijakan Dividen, 

Kebijakan Hutang Terhadap 

Nilai Perusahaan 

Pengaruh Profitabilitas, 

Kebijakan Dividen, Kebijakan 

Hutang, Keputusan Investasi, dan 

Kepemilikan Insider Terhadap 

Nilai Perusahaan 

Pengaruh keputusan investasi, kebijakan 

dividen,dan keputusan pendanaan 

terhadap nilai perusahaan di Bursa Efek 

Indonesia 

Pengaruh keputusan investasi, 

pendanaan ,kebijakan dividen, dan 

tingkat suku bunga terhadap nilai 

perusahaan di BEI 

Variabel Terikat Nilai Perusahaan Nilai Perusahaan Nilai Perusahaan Nilai Perusahaan 

Variabel Bebas 

Profitabilitas, Kebijakan 

Dividen, dan Kebijakan 

Hutang 

Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan 

Dividen, Kebijakan Hutang, 

Keputusan Investasi, dan 

Kepemilikan Insider 

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, 

dan Profitabiliitas 

Pengaruh Profitabilitas , Leverage, 

dan Ukuran Perusahaan 

Sampel Penelitian 
Perusahaan Sektor 

Manufaktur 
Perusahaan Pertambangan 

Perusahaan Sektor Properti dan Real 

Estate 

Perusahaan Industri Barang dan 

Konsumsi 

Sumber : Dien Gusti M (2016), Chandra Pami H (2014), (2016), Luh Putu Novita dan Ida Bagus Anom (2014), Dewi Yunitasari dan  Maswar 

( 2014 )
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2.2 Landasan Teori 

Teori yang merupakan teori dasar yang digunakan dalam penelitian, 

landasan teori mengenai konsep dasar nilai perusahaan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan, sebagai berikut : 

2.2.1 Nilai Perusahaan 

 

Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu 

perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan 

setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak 

perusahaaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini. 

Nilai perusahaan menjadi hal yang penting dipertimbangkan oleh investor 

dalam menanamkan modalnya (Suharli,2006). Nilai perusahaan yang tinggi  

menjadi keinginan para pemegang saham serta pemilik perusahaan, karena apabila 

nilai perusahaan tinggi akan menunjukan kemakmuran pemegang saham juga 

tinggi. Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara 

maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat, untuk mencapai nilai 

perusahaan yang tinggi pada umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaannya 

kepada para professional. 

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur nilai perusahaan 

antara lain:  

1. Price Earning Ratio (PER) 

Price earning ratio (PER)  menunjukkan berapa banyak jumlah uang yang rela 

dikeluarkan oleh para investor untuk membayar setiap dolar laba yang dilaporkan 

(Brigham dan Houston, 2006:110). Kegunaan price earning ratio adalah untuk 
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melihat bagaimana pasar menghargai kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh 

earning per share nya. Price earning ratio menunjukkan hubungan antara pasar 

saham biasa dengan earning per share. 

2. Tobin’s Q 

Tobin’s Q ditemukan oleh seorang pemenang hadiah nobel dari Amerika Serikat 

yaitu James Tobin. Tobin’s Q adalah nilai pasar dari aset perusahaan dengan biaya 

penggantinya: Menurut konsepnya, rasio Q lebih unggul daripada rasio nilai pasar 

terhadap nilai buku karena rasio ini fokus pada berapa nilai perusahaan saat ini 

secara relatif terhadap berapa biaya yang dibutuhkan untuk menggantinya saat ini 

3.  Price to Book Value (PBV)  

Komponen penting lain yang harus diperhatikan dalam analisis kondisi perusahaan 

adalah Price to Book Value (PBV) yang merupakan salah satu variabel yang 

dipertimbangkan seorang investor dalam menentukan saham mana yang akan 

dibeli. 

Dalam penelitian nilai perusahaan menggunakan price to book value yang 

tinggi sehingga akan membuat pasar percaya pada prospek perusahaan dimasa yang 

akan datang. Semakin tinggi rasio PVB yang dihasilkan perusahaan, maka semakin 

tinggi pula kinerja perusahaan yang dinilai oleh para investor yang telah 

menanamkan modal di perusahaan. Maka dapat disimpulkan apabila semakin tinggi 

PBV yang dihasilkan maka tingkat kepercayaan pasar terhadap kinerja perusahaan 

semakin tinggi juga, maka hal ini menjadi sinyal positif untuk menarik investor. 

PBV merupakan rasio untuk membandingkan nilai buku perusahaan dengan harga 

pasar saat ini. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (1) 

 

2.2.2 Profitabilitas 

Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan. Dari sudut pandang investor, profitabilitas penting untuk 

menilai prospek perusahaan dimasa datang dan juga dapat melihat pertumbuhan 

profitabilitas pada perusahaan bersangkutan (Kasmir, 2011:196). Profitabilitas 

dapat dihitung dengan cara membandingkan antara laba selama periode tertentu 

dengan jumlah aktiva atau modal perusahaan yang dinyatakan dengan presentasi 

Profitabilitas dihitung menggunakan rumus sebagai berikut  : 

1. Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin merupakan rasio yang membandingkan antar laba setelah bunga, 

pajak dan penjualan bersih menunjukan seberapa besar bagian dari penjualan bersih 

yang menjadi laba setelah pajak dan bunga. 

Rumus dari NPM =   
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 𝑺𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌

𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉
𝑿 𝟏𝟎𝟎% ……………………… (2) 

2. Gross Profit Margin (GPM) 

Gross Profit Margin merupakan rasio yang menghitung sejauh mana kemampuan 

perusahaan   dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan. Rasio ini 

dapat dilihat  langsung pada analisis common size untuk laporan laba rugi (Hanafi, 

2003). Rumus GPM dapat dihitung sebagai berkut : 

Rumus dari GPM= 
𝐏𝐞𝐧𝐣𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡−𝐇𝐏𝐏

𝐏𝐞𝐧𝐣𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡
𝑿 𝟏𝟎𝟎% ……………………………. (3) 

 

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑢𝑘𝑢 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
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3. Return On Investment (ROI) 

Return On Investment merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba yang digunakan untuk menutup dana investasi yang dikeluarkan. Rumus dari 

ROI sebagai berikut : 

Rumus dari ROI =  
𝐥𝐚𝐛𝐚 𝐛𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡 𝐬𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐩𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐬𝐞𝐭
 x 100% …………………………… (4) 

4. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity merupakan kemampuan perusahaan dalam mengasilkan 

keuntungan yang tersedia untuk para pemegang saham perusahaan dapat dihitung 

dengan rumus : 

ROE = 
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐛𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡 𝐬𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐩𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐄𝐤𝐮𝐢𝐭𝐚𝐬
x 100% ………………………………………… (5) 

Penelitian ini menggunakan Return On Equity (ROE) sebagai proksi profitabilitas 

berdasarkan suatu pertimbangan yaitu bagaimana kinerja perusahaan menghasilkan 

laba untuk para pemegang saham karena apabila pemegang saham saham  semakin 

makmur maka sinyal bagi para investor untuk menanamkan modal juga akan 

semakin meningkat. 

2.2.3 Keputusan Pendanaan 

Keputusan pendanaan didefinisikan sebagai keputusan yang menyangkut 

komposisi pendanaan yang dipilih oleh perusahaan. Sumber pendanaan di dalam 

suatu perusahaan dibagi menjadi dua kategori yaitu pendanaan internal dan 

pendanaan eksternal. Pendanaan internal dapat diperoleh dari sumber laba ditahan 

dan depresiasi, sedangkan pendanaan eksternal dapat diperoleh para kreditur atau 

yang disebut dengan hutang dari pemilik, peserta, atau pengambil bagian dalam 

perusahaan atau yang disebut sebagai modal. Proporsi atau bauran dari penggunaan 
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modal sendiri dan hutang dalam memenuhi kebutuhan dana perusahaan disebut 

struktur modal perusahaan. 

 Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan struktur modal diantaranya 

yaitu MM dengan pajak, MM tanpa Pajak dan Trade Off 

a. Teori Struktur Modal MM dengan Pajak 

Peraturan dari perpajakan memperbolehkan perusahaan mengurangi pembayaran 

bunga sebagai suatu beban, tetapi pembanyaran dividen kepada pemegang saham 

bukan sebagai suatu pengurang pajak. Hal ini dikarenakan bunga sebagai 

pengurang pajak menguntungkan penggunaan pendanaan dengan hutang, dalam 

teori ini percaya bahwa bunga utang yang dapat dijadikan pengurang pajak akan 

memiliki dampak paling kuat, sehingga sistem pajak akan menguntungkan 

penggunaan utang oleh perusahaan, sehingga penggunaan utang yang tinggi dapat 

meningkatkan nilai perusahaan ( Brigham dan Houston,2010 : 180) 

b. Teori Struktur Modal MM Tanpa Pajak 

Franco Modigliani dan Merton (MM) mengemukakan teori mengemukakan teori 

struktur modal tanpa pajak, teori MM tanpa pajak menyatakan bahwa nilai 

perusahaan tidak dipengaruhi struktur modalnya, sehingga struktur modal 

merupakan sesuatu yang tidak relevan akan tetapi asumsi-asumsi yang menjadi 

dasar studi MM bukanlah asumsi yang realistis karena MM berasumsi bahwa tidak 

ada pajak ,tidak ada biaya kebangkrutan, seluruh investor memiliki informasi yang 

sama dengan seperti manajemen tentang prospek perusahaan. 
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c. Teori Trade Off 

Trade Off dalam struktur modal adalah menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan 

yang timbul sebagai akibat penggunaan hutang. Penggunaan hutang akan 

meningkatkan nilai perusahaan tetapi hanya pada sampai titik tertentu. Walaupun 

ini tidak dapat menentukan secara tepat struktur modal yang optimal, namun model 

tersebut memberikan kontribusi penting yaitu:  

1) Perusahaan yang memiliki aktiva yang tinggi, sebaiknya menggunakan sedikit 

hutang.  

2) Perusahaan yang membayar pajak tinggi sebaiknya lebih banyak menggunakan 

hutang dibandingkan dengan perusahaan yang membayar pajak rendah. 

Keputusan Pendanaan ini sangat penting untuk menunjukan trade-off antara resiko 

dan tingkat keuntungan bagi perusahaan. Keputusan pendanaan ini dapat dihitung 

menggunakan rumus : 

1. Debt Ratio = 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚
 ………………………………………………. (6) 

Debt ratio ini merupakan perbandingan rasio antara total hutang dengan total asset 

yang dinyatakan dalam presentase. 

2. Total Debt To Equity Ratio 

Rasio ini membandingkan total hutang dengan pemilik (ekuitas) digunakan untuk 

menjamin utang lebih besar dibandingkan dengan modal pemilik. Rumus dari 

Total Debt Ratio dihitung dengan rumus : 

DER = 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐡𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐄𝐤𝐮𝐢𝐭𝐚𝐬
 ……………………………………………………………. (7)  
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2.2.4 Keputusan Investasi 

Keputusan investasi merupakan keputusan perusahaan dalam menanamkan 

modalnya untuk di investasikan dalam masa sekarang yang bertujuan untuk 

menghasilkan keuntungan dimasa yang akan datang. Pengeluaran investasi akan 

memberikan sinyal positif dalam pertumbuhan perusahaan dimasa mendatang, 

sehingga dapat meningkatkan harga saham yang digunakan sebagai indikator nilai 

perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006:5). 

Keputusan investasi dalam penelitian ini di proksikan dengan 

menggunakan Price to Earning Ratio (PER), dimana rasio ini membandingkan 

antara closing price dengan laba perlembar saham. Dalam menghitung PER 

menggunakan rumus : 

PER = 
𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑺𝒂𝒉𝒂𝒎

𝑬𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒑𝒆𝒓 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒆
 ………………………………………………………. (8) 

Price to Earning Ratio dipilih karena  PER digunakan untuk para 

investor untuk menilai kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dimasa 

yang akan datang. Perusahaan yang memiliki PER yang tinggi memiliki peluang 

tingkat pertumbuhan yang tinggi pula. Hal ini yang menunjukan bahwa perusahaan 

mengharapkan laba yang besar di masa yang akan datang. 

TAG = 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕−𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕(𝒕−𝟏)

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕(𝒕−𝟏)
𝒙 𝟏𝟎𝟎% …………………………………… (9) 

Asset Growth adalah rata-rata pertumbuhan kekayaan perusahaan. Bila 

kekayaan awal suatu perusahaan adalah tetap jumlahnya, maka pada tingkat 

pertumbuhan aktiva yang tinggi berarti besarnya kekayaan akhir perusahaan 

tersebut semakin besar. Demikian pula sebaliknya, pada tingkat pertumbuhan 

aktiva yang tinggi bila besarnya kekayaan akhir tinggi berarti kekayaan awalnya 
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rendah. Variabel ini juga dapat didefinisikan sebagai perubahan tahunan dari aktiva 

tetap. Hasil keputusan investasi yang tepat akan menghasilkan kinerja yang optimal 

sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan aset perusahaan (Hestinoviana, dkk, 

2013). 

2.2.5 Kebijakan Dividen 

 

Kebijakan dividen adalah kebijakan atau keputusan apakah laba yang diperoleh 

perusahaan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau ditahan 

dengan bentuk laba ditahan untuk pembiayaan investasi di masa yang akan datang 

(Sartono,2001). Kebijakan perusahaan membagikan dividen kepada para investor 

adalah kebijakan yang sangat penting. Kebijakan pemberian dividen (Dividend 

Policy) tidak saja membagikan keuntungan yang telah diperoleh perusahaan kepada 

para investor, tetapi kebijakan perusahaan membagikan dividen harus diikuti 

dengan pertimbangan adanya kesempatan. Investasi kembali (reinvesment). Dalam 

perkembangan kebijakan dividen muncul beberapa teori (Sudana :167) teori 

tersebut adalah : 

1. Teori Dividend Irrelevance 

Menurut teori yang di kemukakan oleh Fraco Modigliani dan Meron Miller (MM) 

ini kebijakan dividen tidak mempengaruhi harga pasar saham perusahaan atau nilai 

perusahaan. MM berpendapat bahwa nilai perusahaan hanya ditentukan oleh 

kemampuan perusahaan menghasikan keuntungan dan resiko bisnis, sedangkan 

dalam membagi arus pendapatan menjadi dividen dan laba ditahan tidak 

mempengaruhi nilai perusahaan. 
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2. Teori Bird in-the-Hand 

Teori yang dikemukakan Myron Gordon dan Jhon Litner bahwa kebijakan dividen 

berpengaruh positif terhadap harga pasar saham. Artinya, jika dividen yang 

dibagikan perusahaan semakin tinggi, maka harga pasar saham tersebut akan 

semakin meningkat begitu juga sebaliknya. Hal ini dikarenakan pembagian dividen 

dapat mengurangi ketidakpastian yang dihadapi para investor. 

3. Teori Tax Preference 

Berdasarkan teori ini kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan. Ketika semakin besar jumlah dividen yang dibagikan maka semakin 

rendah harga saham perusahaan yang bersangkutan. Hal ini terjadi bila ada 

perbedaan antara tarif pajak personal atas pendapatan dividen dan capital gain. 

Kebijakan Dividen dalam penelitian ini di proksikan dengan menggunakan Dividen 

Payout Ratio (DPR) dengan menggunakan rumus : 

𝑫𝑷𝑹 =  
𝑫𝒊𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏 𝑷𝒆𝒓 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒆

𝑬𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑷𝒆𝒓 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒆
 …………………………………………………….. (10) 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan penjelasan dari sub bab sebelumnya, dapat dibuat kaitan antara 

Profitabilitas (ROE), Keputusan Pendanaan (DER), Keputusan Investasi (TAG), 

dan Kebijakan Dividen (DPR) terhadap Nilai Perusahaan (PBV) dengan kerangka 

pemikiran sebagai berikut : 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

H1 : Profitabilitas, keputusan pendanaan, keputusan investasi, kebijakan 

dividen secara bersama-sama mempengaruhi nilai perusahaan. 

H2 : Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan 

H3 : Keputusan Pendanaan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

H4 : Keputusan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan 

H5 : Kebijakan dividen berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan 

 


