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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang sudah pernah dilakukan 

sebelumnya. 

1. Penelitian Ahmad Jalil Karuniadi dan Ulil Hartono (2017) 

Penelitian ini membahas topik tentang nilai perusahaan. Tujuannya adalah 

untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen, kepemilikan manajerial, 

profitabilias dan likuiditas terhadap nilai perusahaan sektor trade, service dan 

investment yang terdaftar di BEI periode 2011-2015. Teknik analisis regresi linier 

berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kebijakan dividen dan 

profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan,  (2) Kepemilikan Manajerial 

dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan: 

1) Sama-sama menggunakan kebijakan dividen, profitabilitas dan likuiditas 

sebagai variabel independen. 

2) Teknik analisis data yang digunakan, yaitu teknik analisis regresi linier 

berganda. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan: 

1) Penelitian terdahulu menggunakan kepemilikan manajerial sebagai 

variabel independen, sedangkan pada penelitian kali ini peneliti 

menggunakan variabel Kebijakan Dividen, Keputusan Investasi, 
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Profitabilitas, Likuiditas, Leverage dan Ukuran Perusahaan sebagai 

variabel independen. 

2) Penelitian terdahulu menggunakan sampel seluruh perusahaan sektor 

trade, service dan investment yang terdaftar di BEI periode 2011-2015, 

sedangkan pada penelitian kali ini peneliti menggunakan perusahaan 

sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2016. 

2. Penelitian Divya Anggarwal dan Purna Chandra Padhan (2017) 

Penelitian ini membahas topik tentang nilai perusahaan. Tujuannya adalah 

untuk menguji pengaruh struktur modal dan kualitas perusahaan terhadap nilai 

perusahaan pada industri perhotelan India yang terdaftar di BSE periode 2001-

2015. Teknik analisis panel OLS regresi gabungan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kualitas perusahaan, leverage, likuiditas dan ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan: 

Sama-sama menggunakan leverage, likuiditas dan ukuran perusahaan sebagai 

variabel independen. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan: 

1) Penelitian terdahulu menggunakan kualitas perusahaan sebagai variabel 

independen, sedangkan pada penelitian kali ini peneliti menggunakan 

variabel Kebijakan Dividen, Keputusan Investasi, Profitabilitas, Likuiditas, 

Leverage dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel independen. 
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2) Teknik analisis data penelitian terdahulu menggunakan panel OLS regresi 

gabungan, sedangkan penelitian kali ini menggunakan teknik analisis 

regresi linier berganda. 

3) Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan perhotelan di India 

yang terdaftar di BSE periode 2001-2005, sedangkan pada penelitian kali 

ini peneliti menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar 

di BEI periode 2012-2016. 

3. Penelitian Nanang Ari Utomo dan Nisa Novia Avien Christy (2017) 

Penelitian ini membahas topik tentang nilai perusahaan. Tujuannya adalah 

untuk mengetahui pengaruh struktut modal, profitabilitas dan ukuran perusahaan 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan kategori LQ 45 yang tercatat di BEI 

periode 2012-2015. Teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: (1) Struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 

(2) Profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan: 

1) Sama-sama menggunakan profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan dan 

struktur modal (DER) sebagai variabel independen. 

2) Teknik analisis data yang digunakan, yaitu teknik analisis regresi linier 

berganda. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan: 

Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan kategori LQ 45 yang 

tercatat di BEI periode 2012-2015, sedangkan pada penelitian kali ini peneliti 
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menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 

2012-2016. 

4. Penelitian Siti Ainur Rochmah dan Astri Fitria (2017) 

Penelitian ini  membahas topik tentang nilai perusahaan. Tujuannya adalah 

untuk mengetahui pengaruh likuiditas, leverage dan profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan property and real estate yang terdaftar di BEI periode 

2011-2014. Teknik analisis moderated regression analysis. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: (1) Likuiditas, leverage dan profitabilitas berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan dan kebijakan dividen mampu memoderasi pengaruh 

leverage dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan (2) Kebijakan dividen tidak 

dapat memoderasi pengaruh leverage dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan: 

Sama-sama menggunakan likuiditas, leverage dan profitabilitas variabel 

independen. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan: 

1) Penelitian terdahulu menggunakan variabel kebijakan dividen sebagai 

variabel moderasi, sedangkan pada penelitian kali ini peneliti 

menggunakan variabel Kebijakan Dividen, Keputusan Investasi, 

Profitabilitas, Likuiditas, Leverage dan Ukuran Perusahaan sebagai 

variabel independen. 

2) Teknik analisis data penelitian terdahulu menggunakan analisis moderated 

regression analysis, sedangkan penelitian kali ini menggunakan teknik 

analisis regresi linier berganda. 
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3) Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan real estate and 

property yang terdaftar di BEI periode 2011-2014, sedangkan penelitian 

kali ini peneliti menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang 

terdaftar di BEI periode 2012-2016. 

5. Penelitian Lita Elisabeth Salempang, Julie J. Sondakh dan Rudy J. 

Pusung (2016) 

Penelitian ini membahas topik tentang nilai perusahaan. Tujuannya adalah 

untuk mengetahui pengaruh ROA, DER dan pertumbuhan penjualan terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2014. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder. Teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: (1) Struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

dan (2) Profitabilitas dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan: 

1) Sama-sama menggunakan profitabilitas dan struktur modal (DER) sebagai 

variabel independen. 

2) Teknik analisis data yang digunakan, yaitu teknik analisis regresi linier 

berganda. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan: 

1) Penelitian terdahulu menggunakan pertumbuhan penjualan sebagai 

variabel independen, sedangkan penelitian kali ini peneliti menggunakan 
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variabel Kebijakan Dividen, Keputusan Investasi, Profitabilitas, Likuiditas, 

Leverage dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel independen. 

2) Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan property dan real 

estate yang terdaftar di BEI periode 2013-2014, sedangkan penelitian  kali 

ini peneliti menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar 

di BEI periode 2012-2016. 

6. Penelitian Nur Aidha Rachman (2016) 

Penelitian ini  membahas topik tentang nilai perusahaan. Tujuannya adalah 

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan pada sektor 

industri food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesi periode 2011-

2015. Teknik analisis panel OLS regresi dengan program Eviews. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa: (1) kebijakan dividen, likuiditas dan leverage 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, (2) Profitabilitas, likuiditas dan leverage 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan: 

Sama-sama menggunakan kebijakan dividen, profitabilitas, likuiditas dan 

leverage sebagai variabel independen. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan: 

1) Teknik analisis data penelitian terdahulu menggunakan panel OLS regresi 

program Eviews, sedangkan penelitian kali ini menggunakan teknik 

analisis regresi linier berganda. 

2) Penelitian terdahulu menggunakan sampel sektor industri barang konsumsi 

terdaftar di BEI periode 2011-2015, sedangkan pada penelitian kali ini  
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peneliti menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di 

BEI periode 2012-2016. 

7. Penelitian Octavia Languju, Marjam Mengantar dan Hizkia H.D 

Tasik (2016) 

Penelitian ini membahas topik tentang nilai perusahaan. Tujuannya adalah 

adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, price 

earning ratio dan struktur modal baik secara simultan maupun parsial terhadap 

nilai perusahaan pada sektor perusahaan property and real estate yang terdaftar di 

BEI periode 2011-2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik 

analisis regresi data panel dengan metode fixed effect. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: (1) ROE berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan (2) 

Ukuran perusahaan, struktur modal (DER) dan Price Earning Ratio terhadap nilai 

perusahaan. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan: 

Sama-sama menggunakan ukuran perusahaan dan Price Earning Ratio (PER) 

sebagai variabel independen. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan: 

1) Penelitian terdahulu menggunakan profitabilitas (ROE) sebagai variabel 

independen, sedangkan penelitian kali ini peneliti menggunakan variabel 

Kebijakan Dividen, Keputusan Investasi, Profitabilitas (ROA), Likuiditas, 

Leverage dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel independen. 
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2) Teknik analisis data penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi 

data panel dengan metode fixed effect, sedangkan penelitian kali ini 

menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. 

3) Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan property and real 

estate yang terdaftar di BEI periode 2011-2014, sedangkan penelitian kali 

ini peneliti menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar 

di BEI periode 2012-2016. 

8. Penelitian Putry Meilinda Rahayu Widodo dan Kurnia (2014) 

Penelitian ini membahas topik tentang nilai perusahaan. Tujuannya adalah 

untuk menguji pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan 

dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan consumer and goods yang 

terdaftar di BEI periode 2010-2014. Teknik analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Keputusan investasi dan kebijakan dividen 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan (2) Keputusan pendanaan (DER) tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan: 

1) Sama-sama menggunakan keputusan investasi, keputusan pendanaan 

(DER) dan kebijakan dividen sebagai variabel independen. 

2) Teknik analisis data yang digunakan, yaitu teknik analisis regresi linier 

berganda. 
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Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan: 

Penelitian terdahulu menggunakan sampel consumer and goods yang terdaftar di 

BEI periode 2010-2014, sedangkan penelitian saat ini peneliti  menggunakan 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2016. 

9. Penelitian Sri Ayem dan Ragil (2016) 

Penelitian ini membahas topik tentang nilai perusahaan. Tujuannya adalah 

untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, struktur modal, kebijakan dividen dan 

keputusan investasi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2010-2014. Teknik analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Profitabilitas, kebijakan dividen dan 

kebijakan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan (2) Struktur modal 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan: 

1) Sama-sama menggunakan profitabilitas, struktur modal (DER) dan 

kebijakan dividen sebagai variabel independen. 

2) Teknik analisis data yang digunakan, yaitu teknik analisis regresi linier 

berganda. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan: 

Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI pada tahun 2010-2014, sedangkan penelitian kali ini peneliti  

menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 

2012-2016. 
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10. Penelitian Priscilia Gizela Frederik, Sientje C. Nangoy dan Victoria N. 

Untu (2015) 

Penelitian ini membahas topik tentang nilai perusahaan. Tujuannya adalah 

untuk mengetahui pengaruh profitabilitas,kebijakan hutang dan price earning ratio 

baik secara simultan maupun parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

retail trade yang terdaftar di BEI periode 2011-2013. Teknik analisis regresi linier 

berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Profitabilitas dan 

kebijakan hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan (2) Price Eraning 

Ratio tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan: 

1) Sama-sama menggunakan profitabilitas, kebijakan hutang (DER) dan 

Price Eraning Ratio sebagai variabel independen. 

2) Teknik analisis data yang digunakan, yaitu teknik analisis regresi linier 

berganda. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan: 

Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan retail trade yang terdaftar 

di BEI periode 2011-2013, sedangkan penelitian kali ini peneliti menggunakan 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2016. 

11. Penelitian Fernandes (2013) 

Penelitian ini membahas topik tentang nilai perusahaan. Tujuannya adalah 

untuk mengetahui pengaruh struktur modal, profitabilitas dan struktur biaya 

terhadap nilai perusahaan pada insdustri keramik, porselen dan kaca di BEI 

periode 2007-2011. Teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 
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menunjukkan bahwa: (1) Struktur modal berpengaruh terhadap kebijakan dividen 

dan (2) Profitabilitas dan struktur biaya tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan:  

1) Sama-sama menggunakan struktur modal (DER) dan profitabilitas sebagai 

variabel independen. 

2) Teknik analisis data yang digunakan, yaitu teknik analisis regresi linier 

berganda. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan: 

1) Penelitian terdahulu menggunakan variabel struktur biaya sebagai variabel 

independen, sedangkan pada penelitian kali ini peneliti menggunakan 

Kebijakan Dividen, Kebijakan Investasi, Profitabilitas, Likuiditas, 

Leverage dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel independen. 

2) Penelitian terdahulu menggunakan sampel industri keramik, porselen dan 

kaca di BEI periode 2007-2011, sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI 

periode 2012-2016. 

12. Penelitian Hesti Setyorini Pamungkas dan Abriyani Puspaningsih 

(2013) 

Penelitian ini membahas topik tentang nilai perusahaan. Tujuannya adalah 

untuk menguji hubungan antara keputusan investasi, keputusan pendanaan, 

kebijakan dividen dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2011. Teknik analisis 
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regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan 

investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan: 

1) Sama-sama menggunakan keputusan investasi, keputusan pendanaan 

(DER) dan kebijakan dividen sebagai variabel independen. 

2) Teknik analisis data yang digunakan, yaitu teknik analisis regresi linier 

berganda. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan: 

Penelitian terdahulu menggunakan sampel seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2009-2011, sedangkan penelitian kali ini peneliti 

menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 

2012-2016. 

13. Penelitian Umi Mardiyati, Gatot Nazir Ahmad dan Ria Putri (2012) 

Penelitian ini membahas topik tentang nilai perusahaan. Tujuannya adalah 

untuk menguji hubungan antara kebijakan dividen, profitabilitas dan kebijakan 

hutang terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI periode 2005-2010. Teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa: (1) kebijakan dividen dan profitabilitas bepengaruh 

terhadap nilai perusahaan dan (2) kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan: 
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1) Sama-sama menggunakan kebijakan dividen, profitabilitas dan kebijakan 

hutang (DER) sebagai variabel independen. 

2) Teknik analisis data yang digunakan, yaitu teknik analisis regresi linier 

berganda. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan: 

Penelitian terdahulu menggunakan sampel seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2005-2010, sedangkan penelitian kali ini peneliti 

menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 

2012-2016. 

Tabel 2.1 

Matriks Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 
Variabel Independen 

DPR PER ROA CR DER Size 

1 Ahmad & Ulil (2017) S  S TS   

2 
Anggarwal & Padhan 

(2017) 
   S S S 

3 Nanang & Nisa (2017)   S  S S 

4 Siti & Astri (2017) S  S TS S  

5 
Lita, Julie & Rudie 

(2016) 
  TS  S  

6 Nur (2016) S   S S  

7 
Octavia,  Marjam & 

Hizkia (2016) 
 TS   T S TS 

8 Putry & Kurnia (2016) S S   TS  

9 Sri & Ragil (2016) S    TS  

10 
Priscilia, Sientje & 

Victoria (2015) 
 TS S  S  

11 Fernandes (2013)   TS  S  

12 Hesti & Abriyanti (2013) TS S   TS TS 

13 Umi, Gatot & Ria (2012) TS  S  TS  

Sumber: Data diolah 
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2.2 Landasan Teori 

Pada sub bab ini akan menjelaskan teori yang menjadi dasar sebuah 

penelitian, landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep dasar 

tentang nilai perusahaan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai 

perusahaan dan teori berdasarkan para ahli. 

2.2.1 Teori Nilai Perusahaan 

Signalling Theory 

Teori sinyal pertama kali dikemukakan oleh Ross (1977), menyatakan 

bahwa membangun signalling theory berdasarkan dengan adanya informasi 

asiemetris (assimetric information) antara informasi dari manajemen (well-

informed manager) dan informasi dari pemegang saham (poo-informed 

stockholder). Berdasarkan signalling theory, adanya pemikiran bahwa manajer 

akan mengumumkan kepada investor ketika mendapatkan informasi yang baik, 

hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

nilai yang tinggi akan melakukan signalling pada kebijakan keuangan perusahaan 

sehingga tidak sama dengan perusahaan yang memiliki nilai rendah.  

Menurut Irham Fahmi (2014: 21), teori ini membahas tentang tingkat 

harga pasar seperti harga saham, obligasi dan lain-lain, hal ini berpengaruh pada 

keputusan para pemegang saham (investor). Kondisi pasar dipengaruhi oleh 

bagaimana respon dan sikap para investor dalam menanggapi sinyal positif dan 

negatif. Para pemegang saham bisa saja akan langsung membeli saham yang 

dijual perusahaan atau akan menunggu perkembangan terlebih dahulu, baru 

kemudian mengambil tindakan. Reaksi pemegang saham dengan menunggu 
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perkembangan terlebih dahulu ini bertujuan untuk menghindari resiko yang lebih 

tinggi karena faktor pasar yang belum memberikan keuntungan kepadanya. 

Teori sinyal ini menekankan pada pentingnya informasi yang 

menggambarkan keadaan suatu perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan investasi. Informasi yang diungkapkan akan menjadi sinyal bagi 

investor. Pengumuman yang mengandung nilai positif diharapkan dapat 

berdampak pada reaksi pasar pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh 

pasar. Menurut Suwardjono (2013: 538), signalling theory bermanfaat untuk 

menekan informasi yang sangat penting terhadap keputusan investasi untuk pihak 

luar perusahaan. Informasi tersebut dapat berupa keputusan berinvestasi untuk 

pihak luar perusahaan. Informasi tersebut dapat berupa sebuah unsur yang penting 

bagi investor maupun pelaku bisnis, informasi tersebut berupa keterangan, catatan 

ataupun gambaran dimasa lalu, saat ini maupun keadaan masa depan yang 

berguna dalam kelangsungan hidup perusahaan. 

Signalling theory mengemukakan tentang 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 yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut 

lebih baik daripada perusahaan lain. Informasi-informasi berupa informasi 

financial dan informasi non financial yang terdapat pada laporan tahunan dapat 

dijadikan sebagai sinyal kepada pihak di luar perusahaan. 

Pelaku pasar modal akan melakukan analisis terhadap informasi yang 

diumumkan oleh perusahaan sebagai sinyal baik (good news) atau sinyal buruk 
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(bad news). Perusahaan yang mengharapkan agar saham perusahaan diminati dan 

dibeli oleh investor dapat menggunakan strategi pengungkapan pada laporan 

tahunan secara terbuka dan transparan untuk menarik minat investasi para 

investor. Manajemen akan berupaya untuk memberikan infromasi privat apabila 

informasi tersebut sangat diminati oleh para investor karena volume perdagangan 

saham akan dapat meningkat jika informasi yang diumumkan tersebut adalah 

berupa good news bagi investor. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan 

dengan memberikan sinyal positif pada pihak luar tentang pertumbuhan 

perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga hal ini dapat meningkatkan harga 

saham yang berguna sebagai indikator nilai perusahaan. 

2.2.2 Nilai Perusahaan 

Menurut I Made Sudana (2015: 9), nilai perusahaan adalah nilai sekarang 

yang berasal dari arus pendapatan atau arus kas yang diharapkan diterima pada 

masa yang akan datang. Nilai perusahaan akan tercermin melalui harga sahamnya. 

Jika harga saham suatu perusahaan tersebut tinggi maka nilai perusahaan juga 

akan mengalami peningkatan serta dipandang oleh para investor juga tinggi, 

begitu juga sebaliknya. Semakin tinggi nilai perusahaan, semakin besar juga 

kesejahteraan yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. Meningkatnya nilai 

perusahaan adalah sebuah prestasi, para pemilik perusahaan menginginkan nilai 

perusahaan yang tinggi. Hal ini dikarenakan nilai perusahaan yang tinggi 

menggambarkan kesejahteraan pemegang saham yang juga tinggi. 

Perusahaan yang mampu meningkatkan nilai perusahaan dapat 

memberikan sinyal bagi pihak luar. Terkait dengan Signalling Theory, 
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pengeluaran investasi dapat memberikan sinyal yang positif mengenai 

pertumbuhan perusahaan pada masa yang akan datang, sehingga meningkatkan 

harga saham yang dapat menjadi indikator nilai perusahaan. Kekayaan pemegang 

saham dan perusahaan digambarkan oleh harga pasar dari saham yang merupakan 

cerminan dari keputusan investasi, pendanaan (financing) dan manajemen aset. 

Nilai perusahaan merupakan faktor yang penting, nilai perusahaan yang 

tinggi juga menunjukkan kemakmuran pemegang saham yang juga tinggi. Apabila 

nilai perusahaan meningkatkan maka kemakmuran pemegang saham juga 

meningkat. Nilai pasar perusahaan adalah harga pasar yang terjadi karena 

transaksi  antara penjual dan pembeli yang didefinisikan sebagai cerminan dari 

nilai aset perusahaan yang sesungguhnya. 

Nilai perusahaan di dalam suatu perusahaan dapat diproksikan 

menggunakan Price Book Value (PBV). PBV mengukur nilai yang diberikan 

pasar kepada manajemendan organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan 

yang terus tumbuh (Brigham dan Huston, 2014: 92). Price Book Value (PBV) 

dapat dihitung dengan membandingkan harga per lembar saham dibagi dengan 

nilai buku per lembar saham. 

2.2.3 Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen merupakan keputusan suatu perusahaan dalam 

membagi dividen yang berkaitan dengan pembelanjaan perusahaan secara 

internal. Besarnya dividen yang akan dibagikan berpengaruh terhadap laba yang 

ditahan perusahaan (I Made Sudana, 2015:192). 
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Keputusan suatu perusahaan membagikan dividen yaitu untuk menentukan 

seberapa banyak alokasi laba yang harus dibagikan kepada investor dalam bentuk 

dividen dan seberapa banyak laba yang harus ditahan oleh perusahaan. Laba 

ditahan sangat penting bagi pertumbuhan suatu perusahaan, namun disisi lain 

dividen menjadi bagian dari arus yang kas keluar menuju para investor (Dewi 

Utari, Ari Purwanti dan Darsono P, 2014: 249) 

Kebijakan dividen di dalam suatu perusahaan dapat diproksikan 

menggunakan Dividend Payout Ratio (DPR) atau rasio pembagian dividen, yaitu 

merupakan presentase dari keuntungan/laba setelah pajak yang dibagikan kepada 

investor dalam bentuk dividen. DPR dapat dihitung dengan perbandingan dividen 

per lembar saham dengan laba per lembar saham. 

2.2.4 Keputusan Investasi 

Investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan di masa 

yang akan datang. Keputusan investasi yang dilakukan perusahaan sangat penting 

artinya bagi kelangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan. Hal ini karena 

keputusan investasi menyangkut dana yang digunakan untuk investasi, jenis 

investasi yang akan dilakukan, pengembalian investasi dan resiko investasi yang 

mungkin timbul (Harjito dan Martono, 2013: 144). Keputusan investasi adalah 

keputusan perusahaan dalam memilih investasi yang akan meningkatkan laba 

perusahaan di masa yang akan datang. Keputusan investasi ini akan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan jika perusahaan tersebut dengan tepat mampu 

menginvestasikan dananya dan menghasilkan laba dimasa yang akan datang.  
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Menurut Brigham Houston (2011: 86) dalam signalling theory menyatakan 

bahwa sinyal yang diberikan perusahaan kepada investor merupakan petunjuk 

mengenai prospek perusahaan dimasa yang akan datang, selain itu juga 

memberikan informasi bagi investor tentang bagaimana pertumbuhan perusahaan 

dimasa mendatang. Keputusan investasi dalam suatu perusahaan dapat 

diproksikan dengan menggunakan Price Earning Ratio (PER) atau rasio harga 

terhadap laba, yaitu merupakan perbandingan antara harga pasar per lembar 

saham dengan laba per lembar saham. 

2.2.5 Profitabilitas 

Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba. Laba yang dimaksud yaitu terdiri dari laba operasi, laba kotor, 

dan laba bersih. Untuk mendapatkan keuntungan, perusahaan harus bisa 

meningkatkan pendapatan serta mengurangi beban-beban dengan pendapatan 

tersebut. Hal tersebut berarti perusahaan harus memperluas pangsa pasar dengan 

harga yang menguntungkan serta menghapus aset yang tidak mempunyai nilai 

tambah (Dewi Utari, Ari Purwanti dan Darsono P, 2014: 63). Menurut Irham  

Fahmi (2014: 81), rasio profitabilitas ini mengukur besar kecilnya tingkat laba 

perusahaan yang berkaitan dengan investasi dan penjualan. Rasio Profitabilitas 

dapat diproksikan menggunakan Return On Assets (ROA).  

ROA menggambarkan seberapa besar kemampuan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih setelah dikenakan pajak dengan menggunakan seluruh 

asetnya. ROA penting bagi perusahaan dalam mengevaluasi efektivitas dan 

seberapa efisien manajemen dalam mengelola aset perusahaan. Semakin besar 
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ROA, semakin efisien aset perusahaan yang digunakan dan laba yang dihasilkan 

juga semakin besar. 

2.2.6 Likuiditas  

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan 

suatu perusahaan dalam melunasi hutang lancarnya (I Made Sudana, 2015: 24). 

Kemampuan tersebut dapat dipastikan apabila jumlah aset lancar lebih besar 

daripada hutang lancarnya. Perusahaan  dapat dikatakan likuid apabila perusahaan 

tersebut mampu melunasi semua hutangnya yang jatuh tempo, sedangkan 

perusahaan yang dikatakan tidak likuid jika perusahaan tersebut tidak bisa 

memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Likuiditas perusahaan dapat 

meningkatkan kepercayaan dari para kreditur dan pemasok (Dewi Utari, Ari 

Purwanti dan Darsono P, 2014: 60). Tingkat rasio likuiditas ini diproksikan 

menggunakan Current Ratio (CR). 

Current Ratio digunakan untuk menilai seberapa besar kemampuan suatu 

perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek/ hutang lancarnya dengan aset 

lancar perusahaan tersebut. Semakin besar CR maka perusahaan dapat dikatakan 

semakin likuid. Current Ratio dihitung dengan perbandingan antara aset lancar 

dan hutang lancar.  

2.2.7 Leverage 

Menurut Irham Fahmi (2014: 75), rasio leverage dapat digunakan untuk 

menilai seberapa besar perusahaan menggunakan hutang untuk pembiayaan 

perusahaan. Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan membahayakan 

perusahaan tersebut karena perusahaan akan sulit lepas dari hutang-hutangnya. 
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Jumlah hutang yang akan diambil perusahaan harus seimbang dengan sumber 

yang dipakai untuk melunasi hutang tersebut.  

Menurut Dewi Utari, Ari Purwanti dan Darsono P (2014: 61), rasio total 

hutang terhadap harta idealnya adalah 40%. Namun ketika kondisi ekonomi 

sedang baik tingkat leverage bisa tinggi, hal ini diharapkan dapat menghasilkan 

laba operasi yang tinggi. Rasio leverage dapat diproksikan menggunakan Debt to 

Equity Ratio (DER). 

DER digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dibiayai oleh 

pihak kreditur dibanding dengan modal sendiri. Perusahaan harus 

menyeimbangkan berapa hutang yang layak diambil dan dari mana sumber-

sumber yang dapat dipakai untuk membayar hutang. Total Debt to Equity Ratio 

dapat dihitung dengan perbandingan total hutang dan modal sendiri. 

2.2.8 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah cerminan besar kecilnya perusahaan yang dapat 

dilihat dari total aset perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan aset yang terdiri 

dari biaya-biaya yang dapat diperkirakan akan memberikan manfaat ekonomi di 

masa yang akan datang (Hery, 2012: 68). Ukuran perusahaan mempunyai 

pengaruh berbeda terhadap nilai suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dilihat dari 

sisi total aset yang dimiliki perusahaan, yang dapat digunakan untuk kegiatan 

operasi perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar membuat 

pihak manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan aset yang ada 

diperusahaan tersebut, namun kebebasan yang dimiliki manajemen ini sebanding 

dengan kekhawatiran para pemilik asetnya. Jumlah aset yang besar akan 
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menurunkan nilai perusahaan jika dinilai dari sisi pemilik perusahaan. Akan tetapi 

dilihat dari sisi manajemen, kemudahan dalam mengendalikan perusahaan akan 

meningkatkan nilai perusahaan tersebut. 

Perusahaan yang cenderung tumbuh dengan pesat harus lebih banyak 

mengandalkan modak yang bersifat eksternal. Salah satu tolak ukur yang 

menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yaitu dari total aset yang dimiliki 

oleh perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dapat diukur 

dengan menggunakan total aset dari suatu perusahaan pada periode yang 

ditentukan.  

2.2.9 Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan 

Kebijakan dividen merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan 

proporsi laba yang akan dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham. 

Ketika perusahaan memperoleh laba yang tinggi maka dividen yang dibagikan 

juga akan tinggi. Besarnya dividen yang diterima pemegang saham mendadakan 

kesejahteraan bagi para investor. Kurangnya ketertarikan para investor untuk 

berinvestasi akan berakibat pada turunnya permintaan, yang akan mengakibatkan 

pada turunnya harga saham sehingga nilai perusahaan juga akan menurun. 

Perusahaan yang mampu membayar dividen dengan tinggi dianggap mempunyai 

prospek laba yang baik, sehingga dapat memberikan informasi positif tentang 

perusahaan di masa yang akan datang, selanjutnya akan berdampak secara positif 

terhadap nilai perusahaan. 

Menurut Signalling Theory, informasi tentang dividen yang dibayarkan 

dianggap investor sebagai sinyal positif dari manajemen tentang prospek 
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perusahaan yang baik di masa mendatang. Peningkatan dividen dianggap sebagai 

suatu sinyal positif yang berarti perusahaan tersebut mempunyai prospek yang 

baik, hal ini akan menimbulkan reaksi harga saham yang positif serta nilai 

perusahaan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika terjadi penurunan dividen akan 

dianggap sebagai sinyal negatif yang berarti perusahaan mempunyai prospek yang 

tidak begitu baik, sehingga menimbulkan reaksi harga saham yang negatif. 

Semakin tinggi dividen yang dibayarkan, maka akan meningkatkan kepercayaan 

dan keyakinan investor terhadap perusahaan tersebut. Hasil ini diperkuat dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad (2017), Nur (2016), Putry (2016), Siti 

(2016) dan Sri (2016) yaitu menunjukkan bahwa kebijakan dividen (DPR) 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

2.2.10 Pengaruh Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan 

Keputusan investasi menyangkut masalah bagaimana manajer harus 

mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang menyangkut 

harapan terhadap hasil laba yang diperoleh suatu perusahaan di masa yang akan 

datang. Keputusan investasi ini mempunyai jangka waktu yang panjang, sehingga 

keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan baik karena mempunyai 

resiko berjangka lama pula. Keuntungan yang tinggi disertai dengan resiko yang 

bisa dikelola, diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan, yang berarti juga 

akan meningkatkan kemakmuran pemegang sahamnya.  

Terkait dengan signalling theory, pengeluaran investasi memberikan sinyal 

yang positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga 

dapat meningkatkan harga saham yang digunakan sebagai indikator nilai 

perusahaan. PER yang tinggi menunjukkan investasi perusahaan yang bagus dan 
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prospek pertumbuhan perusahaan yang bagus, sehingga hal ini membuat investor 

lebih tertarik untuk membeli saham di perusahaan tersebut. Permintaan saham 

yang tinggi akan membuat para investor menghargai nilai saham lebih besar 

daripada nilai yang tercatat pada neraca perusahaan. Apabila dalam berinvestasi 

perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dengan menggunakan sumber daya 

perusahaan secara efisien, maka perusahaan akan memperoleh kepercayaan dari 

calon investor untuk membeli sahamnya. Semakin tinggi keuntungan perusahaan, 

maka semakin tinggi pula nilai perusahaan dan berarti semakin besar pula 

kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. Hasil ini diperkuat 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Putry (2016) dan Hesti (2013) yaitu 

menunjukkan bahwa keputusan investasi (PER) berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

2.2.11 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan  

Rasio profitabilitas menjadi salah satu rasio yang digunakan untuk 

mengukur efektivitas manajemen perusahaan dalam memperoleh laba. Rasio ini 

mempunyai daya tarik tersendiri bagi para pemegang saham yang akan 

menginvestasikan dananya ke suatu perusahaan. Para investor dan kreditor 

mempunyai peran yang sangat penting untuk mengevaluasi kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan saat ini dan di masa yang akan 

datang.  

Semakin tinggi nilai profit yang didapat perusahaan, maka akan semakin 

tinggi pula nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan laba yang tinggi akan 

memberikan indikasi prospek perusahaan yang baik, sehingga dapat memicu 
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investor untuk ikut meningkatkan permintaan saham. Permintaan saham yang 

meningkat akan menyebabkan nilai perusahaan yang meningkat. 

Menurut Signalling Theory, profitabilitas perusahaan yang tinggi akan 

memberikan sinyal positif bagi investor, karena menunjukkan bahwa perusahaan 

berada dalam kondisi yang menguntungkan. Hal ini menjadi daya tarik investor 

untuk membeli saham perusahaan. Permintaan saham yang meningkat akan 

membuat nilai perusahaan juga ikut tinggi. Sinyal positif juga mencerminkan 

bahwa perusahaan tersebut memiiliki kondisi yang baik dimasa yang akan datang. 

Hasil ini diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan Ahmad (2017), 

Nanang (2017), Siti (2017), Priscilia (2015) dan Umi (2012) yaitu menunjukkan 

bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

2.2.12 Pengaruh Likuiditas Terhadap Nilai perusahaan 

Rasio likuiditas mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi 

kewajiban jangka pendeknya sesuai dengan aset lancar yang dimiliki. Likuiditas 

diukur menggunakan current ratio yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Tingginya tingkat likuiditas suatu perusahaan dapat menggambarkan kinerja suatu 

perusahaan yang baik.  

Likuiditas yang semakin baik dalam perusahaan mencerminkan bahwa 

adanya peningkatan kas yang dimiliki perusahaan tersebut. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi hutang lancar dari harta lancar yang dimiliki dan hal 

ini dapat dijadikan sinyal bagi pihak manajemen untuk menarik minat para 

investor untuk berinvestasi dalam perusahaan. Sesuai signalling theory, keadaan 
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tersebut meningkatkan kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan tersebut dan 

memberikan persepsi yang positif terhadap kondisi perusahaan serta akan 

meningkatkan nilai perusahaan dimata investor. Likuiditas yang tinggi dan 

dikelola dengan baik dapat memberikan indikasi prospek perusahaan yang baik 

sehingga dapat memicu investor untuk meningkatkan permintaan saham yang 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hasil ini diperkuat dengan penelitian yang 

telah dilakukan oleh Anggarwal (2017) dan Nur (2016) yaitu menunjukkan bahwa 

likuiditas (Current Ratio) berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

2.2.13 Pengaruh Leverage Terhadap Nilai Perusahaan 

Rasio leverage digunakan untuk mengukur seberapa besar penggunaan 

hutang dalam pembelanjaan suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

pertumbuhan yang tinggi lebih menggunakan pembiayaan hutang sebagai 

perbandingan untuk mereka yang kurang dalam melakukan pembelanjaan 

perusahaan. Perusahaan yang menggunakan seluruh hutang, seluruh modal sendiri 

atau hutang dan modal sendiri untuk pembelajaan perusahaan maka akan 

menghasilkan laba bersih yang berbeda-beda. Semakin tinggi rasio leverage maka 

kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan juga semakin tinggi, sebaliknya 

jika leverage semakin rendah maka perusahaan tersebut mampu mendanai operasi 

perusahaan dengan modal sendiri.  

Menurut Signalling Theory, hutang yang tinggi akan memberikan sinyal 

positif bagi para investor, karena perusahaan dianggap memiliki prestasi yang 

baik yang selanjutnya berdampak langsung terhadap harga saham yang digunakan 

sebagai indikator nilai perusahaan. Peningkatan hutang diartikan oleh pihak luar 



39 
 

 

tentang kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban di masa yang akan 

datang atau adanya resiko bisnis yang rendah, hal tersebut direspon positif oleh 

pasar. Keputusan perusahaan dalam menggunakan hutang mampu meningkatkan 

nilais perusahaan. Namun, jika penggunaan hutang tersebut terlalu besar nilainya 

akan berdampak negatif terhadap perusahaan. Perusahaan dengan tingkat leverage 

 yang tinggi mengandung resiko yang tinggi, sehingga akan menyebabkan 

turunnya nilai perusahaan karena perusahaan dianggap mengandung resiko yang 

tinggi sehingga akan merugikan investor. Sejalan dengan hasil penenilitan yang 

telah dilakukan oleh Anggarwal (2017), Nanang (2017), Siti (2017), Lita (2016), 

Nur (2016), Priscilia (2015) dan Fernandes (2013) menunjukkan bahwa leverage 

(DER) berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

2.2.14 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen 

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini mencerminkan besar kecilnya 

perusahaan yang nampak dalam nilai total aset perusahaan. Semakin besarnya 

ukuran suatu perusahaan, maka semakin banyak investor yang akan tertarik pada 

perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan perusahaan yang lebih besar cenderung 

lebih matang karena mempunyai kondisi keuangan yang stabil, dengan demikian 

harga saham perusahaan meningkat dan perusahaan tersebut memiliki akses yang 

lebih mudah untuk masuk ke pasar modal. Kondisi keuangan yang stabil dapat 

membuat harga saham perusahaan semakin naik di pasar modal. Peningkatan 

permintaan saham perusahaan akan dapat memacu pada peningkatan harga saham 

di pasar modal. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dianggap 

memiliki nilai yang lebih besar. 
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Berdasarkan konsep Signalling Theory, informasi besar atau kecilnya total 

aset pada beberapa periode dengan kondisi yang stabil dapat menarik investor 

untuk membeli saham pada perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan perusahaan 

dengan ukuran besar akan memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang 

sehingga akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil ini diperkuat dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Anggarwal (2017) dan Nanang (2017) yang 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

1.3 Kerangka Pemikiran dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan penelitian terdahulu dan landasan teori yang ada, kerangka 

pemikiran ini membahas pengaruh kebijakan dividen, keputusan investasi, 

profitabilitas, likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dibuat kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Keputusan Investasi (X2) 

Profitabilitas (X3) 

Likuiditas (X4) 

Leverage (X5) 

Ukuran Perusahaan (X6) 

Kebijakan Dividen (X1) 

Nilai Perusahaan 

(Y) 
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1.3.2 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka penelitian diatas, dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

Hipotesis 1: Kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Hipotesis 2: Keputusan Investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Hipotesis 3: Profitabilias berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

Hipotesis 4: Likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Hipotesis 5: Leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Hipotesis 6: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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