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ABSTRAK 

 

 This study analyzed the effect of cash flow financing, financing and dividend decisions 

on the value of the company with the investment opportunity set (IOS) as a moderating 

variable.Samples were 122 companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) from the 

year 2009-2013. The analysis technique used is Moderated Regresion Analysis (MRA) using 

SPSS16.This study used purposive sampling method. The results of this research funding 

decisionshave a significant effect on firm value, but financing cash flows and dividends no 

significanteffect on the value of the company. In the subsequent test results of the investment 

opportunity set (IOS) as a variable moderating effect on the relationship with the company's 

financing decisions, but the investment opportunity set (IOS) has no effect as a moderating 

variable in the relationship financing cash flows and dividends to the value of the company. 

 

 

Keywords: Cash flow financing, funding decisions, dividend, the value of the company, the   

investment opportunity set (IOS). 
 

PENDAHULUAN 

Persaingan didunia bisnis sekarang 

sangatlah kuat dengan berkembangnya 

zaman sehingga mengharuskan para 

investor untuk lebih cermat dan teliti 

dalam menentukan perusahaan mana yang 

baik untuk prospek kedepan. Banyak 

pilihan yang tersedia untuk para investor 

dalam memilih perusahaan yang baik, 

dengan tersedianya pilihan investasi 

dimasa mendatang yang disebut dengan 

Set Kesempatan Investasi/ Investment 

Opportunity Set (IOS). IOS (Investment 

Opportunity Set) perusahaan terdiri dari 

proyek-proyek yang memberikan 

pertumbuhan bagi perusahaan, maka IOS 

dapat menjadi pemikiran sebagai prospek 

pertumbuhan perusahaan. Keputusan 

investasi membantu manajer dalam 

menggunakan sumber daya secara efisien. 

Dapat disimpulkan semakin efisien 

perusahaan menggunakan sumber 

dayanya, maka semakin besar pula 

kepercayaan dari calon investor untuk 

membeli sahamnya (Hasnawati, 2005). 

Dengan demikian semakin tinggi 

keuntungan perusahaan semakin tinggi 

nilai perusahaan, yang berarti semakin 

besar kemakmuran yang akan diterima 

oleh pemilik perusahaan. 

 Metha dan Barbara (2011) 

menyatakan bahwa Perusahaan yang 

mempunyai dana yang besar (berasal dari 

leverage) dengan set kesempatan investasi 

yang tinggi, maka manajernya akan 

menggunakan dana tersebut untuk 

membiayai proyek dengan nilai bersih 

sekarang positif sehingga akan 

meningkatkan nilai pemegang saham. 

Dengan demikian perusahaan yang 

memiliki IOS tinggi akan menggunakan 

dananya untuk meningkatkan nilai 

pemegang saham sehingga akan 

berdampak positif bagi perusahaan.  
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 Tujuan utama perusahaan adalah 

meningkatkan nilai perusahaan melalui 

peningkatan kemakmuran politik para 

pemegang saham. Pemegang saham, 

kreditor dan manajer adalah pihak-pihak 

yang memiliki perbedaan kepentingan dan 

perspektif berkenaan dengan perusahaan. 

Dimana perbedaan kepentingan ini dikenal 

dengan konflik keagenan. Konflik 

keagenan adalah konflik yang timbul 

antara pemilik, karyawan dan manager 

perusahaan dimana ada kecenderungan 

manajer lebih mementingkan tujuan 

individu daripada tujuan perusahaan (Agus 

Sartono 2000:10). Investor maupun 

pemegang saham dalam proses 

pengambilan keputusan ekonomi perlu 

melakukan evaluasi terhadap kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan kas atau 

setara kas. Nilai perusahaan dapat dinilai 

dari harga sahamnya yang stabil dan 

mengalami kenaikan dalam jangka 

panjang. Tito dan Basuki (2014) 

menjelaskan bahwa perusahaan dengan 

keputuan investasi atau indiksi 

pertumbuhan perusahaan yang tinggi 

secara signifikan akan meningkatkan nilai 

perusahaan.   

 Investor memiliki tujuan utama 

yaitu meningkatkan kesejahteraan mereka 

melalui keuntungan dalam bentuk dividen 

maupun capital gain, dimana besarnya 

dividen dipengaruhi oleh besarnya laba 

yang diperoleh perusahaan dan kebijakan 

dividen atau keputusan mengenai 

prosentase keuntungan yang akan 

dibagikan kepada shareholders dan 

besarnya retained earnings.  Dividen 

memberikan sinyal kepada pasar mengenai 

kemampuan entitas untuk mendapatkan 

laba yang baik untuk prospek dimasa 

depan. Metha dan Barbara (2011) 

menunjukkan dividen bukan merupakan 

variabel pemoderasi yang dapat 

menginteraksi hubungan antara keputusan 

pendanaan dengan nilai pemegang saham. 

Secara teori perusahaan dengan prospek 

yang baik, cenderung akan 

mempergunakan hutang sebagai alternatif 

untuk memenuhi kebutuhan pembayaran 

dividen dalam jangka pendek, apabila 

perusahaan tidak mempunyai dana internal 

untuk memenuhi dana tersebut guna 

meningkatkan nilai pemegang saham. 

Hasil yang tidak signifikan disebabkan 

perusahaan lebih memilih menggunakan 

hutang untuk meningkatkan investasi dan 

ekspansi usaha yang akan menaikkan nilai 

perusahaan dan juga harga sahamnya. 

 Keputusan penting dalam 

perusahaan adalah berkaitan dengan 

keputusan pendanaan. Masalah pendanaan 

dalam suatu keputusan investasi perlu 

diperhitungkan secara matang terutama 

mengenai seberapa banyak dana yang 

diperlukan dan dari mana sumber dana 

diperoleh. Tito dan Basuki (2014) 

menyatakan bahwa dalam manajemen 

perusahaan penggunaan dana dari hutang 

dinilai lebih efektif dan berbiaya murah 

dibanding dengan pendanaan dari ekuitas 

atau modal sendiri yang dimiliki 

perusahaan. Manajer keuangan harus 

menetapkan cara terbaik untuk 

mendapatkan dana, dapat melalui 

pinjaman jangka pendek, cara memasuki 

kesepakatan sewa jangka panjang, atau 

negosiasi untuk penjualan obligasi atau 

saham.  

 Komponen arus kas juga dapat 

digunakan untuk menilai peluang dalam 

berinvestasi. Pada laporan arus kas 

memiliki tujuan untuk menyediakan 

informasi yang relevan mengenai 

penerimaan dan pengeluaran kas dalam 

suatu entitas untuk satu periode tertentu. 

Informasi ini berguna bagi investor dan 

kreditor untuk mengetahui kemampuan 

entitas dalam menghasilkan arus kas bersih 

dimasa depan. Laporan arus kas diperinci 

lagi ke dalam komponen-komponen arus 

kas yaitu aktivitas operasi, aktivitas 

pendanaan, dan aktivitas investasi. 

Perusahaan pada awalnya membutuhkan 

dana yang besar untuk memulai suatu 

usaha untuk mengembangkan pangsa 

pasar, menguasai teknologi, dan mendanai 

investasi dalam kesempatan berkembang. 

Menurut PSAK No. 16 tahun 2012 

Pengungkapan terpisah arus kas yang 
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berasal dari aktivitas pendanaan adalah 

penting karena berguna memprediksi 

klaim atas arus kas masa depan oleh para 

penyedia modal entitas. Arus kas 

pendanaan merupakan arus kas yang 

berasal dari aktivitas yang mengakibatkan 

perubahan dalam jumlah serta komposisi 

modal dan pinjaman jangka panjang 

perusahaan.  

 Berdasarkan uraian diatas, peneliti 

akan menguji pengaruh antara arus kas 

pendanaan, keputusan pendanaan dan 

dividen terhadap nilai perusahaan dengan 

IOS sebagai variabel moderasi pada 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia (BEI).  

 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Teori agensi 

Teori agensi mendasarkan pemikirannya 

atas perbedaan informasi antara atasan dan 

bawahan, antara kantor pusat dan kantor 

cabang, atau adanya asimetri informasi 

yang memengaruhi penggunaan sistem 

akuntansi. Dari sudut teori agensi, 

prinsipal (pemilik atau manajemen 

puncak) membawahi agen (karyawan atau 

manajer yang lebih rendah) untuk 

melaksanakan kinerja yang efisien. Teori 

ini mengasumsikan kinerja yang efisien 

dan kinerja organisasi ditentukan oleh 

usaha dan pengaruh kondisi lingkungan. 

Secara umum, teori ini mengasumsikan 

bahwa prinsipal bersikap netral terhadap 

risiko sementara agen bersikap menolak 

usaha dan risiko (Arfan Ikhsan Lubis, 

2010: 91). 

 Hubungan antara prinsipal dan 

agen dapat dijelaskan dengan teori 

keagenan. Wolk et al. (2000) dalam 

Karsana dan Supriyadi (2004) menjelaskan 

bahwa teori keagenan menyusun 

perusahaan sebagai nexus hubungan agensi 

dan memahami perilaku organisasional 

melalui pengujian bagaimana pihak-pihak 

yang berhubungan dengan agensi  dalam 

perusahaan dapat memaksimalisasi utilitas 

yang dimiliki. 

 Karsana dan Supriyadi (2004) 

mendefinisikan hubungan agensi sebagai 

suatu kontrak antar satu atau lebih 

prinsipal yang meminta orang lain (agen) 

untuk melakukan beberapa pelayanan 

dalam kepentingannya dan memasukkan 

pendelegasian beberapa kewenangan 

pembuatan keputusan untuk agen.  

 

Teori sinyal  

Teori sinyal mengemukakan tentang 

bagaimana seharusnya sebuah perusahaan 

memberikan sinyal kepada pengguna 

laporan keuangan. Brigham dan Houston 

(2001) menyatakan bahwa sinyal adalah 

suatu tindakan yang diambil oleh 

manajemen perusahaan yang memberikan 

petunjuk bagi investor tentang bagaimana 

manajemen memandang prospek 

perusahaan. Perusahaan dengan prospek 

yang menguntungkan akan mencoba 

menghindari penjualan saham dan 

mengusahakan modal baru dengan cara-

cara lain seperti dengan menggunakan 

hutang.  

 Teori sinyal menjelaskan mengapa 

perusahaan mempunyai dorongan untuk 

memberikan informasi laporan keuangan 

pada pihak eksternal. Kurangnya informasi 

bagi pihak luar mengenai perusahaan 

menyebabkan mereka melindungi diri 

mereka dengan memberikan harga yang 

rendah untuk perusahaan. Perusahaan 

dapat meningkatkan nilai perusahaan 

dengan mengurangi informasi asimetri. 

Salah satu cara untuk mengurangi 

informasi asimetri adalah dengan 

memberikan sinyal pada pihak luar, salah 

satunya berupa informasi keuangan yang 

dapat dipercaya dan akan mengurangi 

ketidakpastian mengenai prospek 

perusahaan yang akan datang (Wolk et al, 

2000). 

 

Arus Kas Pendanaan 

Laporan arus kas menyediakan informasi 

tentang pertumbuhan perusahaan yang 

mana laporan arus kas memiliki kategori 

dari aktivitas operasi, investasi dan 

pendanaan. Menurut PSAK  No. 16 tahun 
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2012 Pengungkapan terpisah arus kas yang 

berasal dari aktivitas pendanaan adalah 

penting karena berguna memprediksi 

klaim atas arus kas masa depan oleh para 

penyedia modal entitas.  

 

Keputusan pendanaan 

Keputusan pendanaan didefinisikan 

sebagai keputusan yang menyangkut 

komposisi pendanaan yang dipilih oleh 

perusahaan (Hasnawati, 2005 dalam 

Wijaya dan Wibawa, 2010). Keputusan 

pendanaan dalam penelitian ini 

dikonfirmasikan melalui Debt to Equity 

Ratio (DER). Rasio ini menunjukkan 

perbandingan antara pembiayaan dan 

pendanaan melalui hutang dengan 

pendanaan melalui ekuitas (Brigham dan 

Houston, 2001). Peningkatan hutang 

diartikan oleh pihak luar tentang 

kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban dimasa yang akan datang atau 

adanya risiko bisnis yang rendah, hal 

tersebut akan direspon secara positif oleh 

pasar. Peningkatan pendanaan melalui 

utang merupakan salah satu alternatif 

untuk mengurangi biaya keagenan. 

  

Dividen 

Dividen adalah pembagian kepada 

pemegang saham perseroan terbatas yang 

sebanding dengan jumlah lembar yang 

dinilai (Ridwan Sundjaja & Inge Barlian, 

2001: 232). Keputusan dividen dapat 

mempengaruhi secara signifikan 

kebutuhan pembiayaan eksternal 

perusahaan. Dengan kata lain jika 

perusahaan membutuhkan pembiayaan, 

maka semakin besar dividen tunai yang 

dibayarkan, semakin besar jumlah 

pembiayaan yang harus diperoleh dari 

eksternal melalui pinjaman atau melalui 

penjualan saham biasa atau saham preferen 

(Ridwan Sundjaja & Inge Barlian, 2001: 

225).  

 

Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan harga yang 

bersedia dibayar oleh calon pembeli 

apabila perusahaan tersebut dijual, 

semakin tinggi perusahaan semakin besar 

kemakmuran yang akan diterima oleh 

pemilik perusahaan. 

 Dalam jangka panjang tujuan 

perusahaan adalah memaksimumkan nilai 

perusahaan. Semakin tinggi nilai 

perusahaan menggambarkan semakin 

sejahtera pula pemiliknya.  

 Nilai perusahaan dapat dinilai dari 

harga sahamnya yang stabil dan 

mengalami kenaikan dalam jangka 

panjang. Tito dan Basuki (2014) 

menjelaskan bahwa perusahaan dengan 

keputuan investasi atau indiksi 

pertumbuhan perusahaan yang tinggi 

secara signigfikan akan meningkatkan nilai 

perusahaan.   

 

Set Kesempatan Investasi (IOS) 

Investasi merupakan suatu tindakan 

melepaskan dana saat sekarang dengan 

harapan untuk dapat menghasilkan arus 

dana masa datang dengan jumlah yang 

lebih besar dari dana yang dilepaskan pada 

saat investasi awal (Moeljadi, 2006: 121). 

Set kesempatan investasi menunjukkan 

investasi perusahaan atau opsi 

pertumbuhan. Nilai opsi pertumbuhan 

tersebut tergantung pada discretionary 

expenditure manajer (Myers, 1997). 

   

Pengaruh Arus Kas Pendanaan 

terhadap Nilai Perusahaan 

Arus kas pendanaan merupakan arus kas 

yang berasal dari aktivitas yang 

mengakibatkan perubahan dalam jumlah 

serta komposisi modal dan pinjaman 

jangka panjang perusahaan. Perusahaan 

pada awalnya membutuhkan dana yang 

besar untuk memulai usahanya, untuk 

mengembangkan pangsa pasar, menguasai 

teknologi, dan mendanai investasi dalam 

kesempatan berkembang. Melalui kegiatan 

pendanaan inilah perusahaan berusaha 

mencapai tujuan pokoknya yaitu 

meningkatkan nilai perusahaan. Dalam 

jangka panjang tujuan perusahaan adalah 

memaksimumkan nilai perusahaan. 

Semakin tinggi nilai perusahaan 

menggambarkan semakin sejahtera pula 
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pemiliknya. Rima Aguatania Kusuma 

Wardani (2009) menyatakan bahwa aliran 

kas bebas berpengaruh secara positif 

terhadap nilai pemegang saham. 

Sementara Metha Arieska dan Barbara 

Gunawan (2011) menunjukkan aliran kas 

bebas berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap nilai pemegang saham, dalam hal 

ini pemegang saham yang memiliki 

kepentingan untuk meningkatkan nilai 

perusahaan sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraannya. Salah satu cara manajer 

dalam meningkatkan nilai dari suatu 

perusahaan adalah dengan meningkatkan 

aliran kas bebas perusahaan. 
 

Pengaruh Keputusan Pendanaan 

terhadap Nilai Perusahaan 

Keputusan pendanaan didefinisikan 

sebagai keputusan yang meyangkut 

komposisi pendanaan yang dipilih oleh 

perusahaan, dimana keputusan ini 

berkaitan dengan pemilihan sumber dana 

baik berasal dari internal perusahaan 

maupun eksternal perusahaan. Keputusan 

pendanaan yang optimal secara teoritis 

akan mengarah pada peningkatan 

kemakmuran/kelayakan para pemegang 

saham. Perusahaan memperoleh 

pendanaannya dari berbagai sumber yaitu 

pemilik saham, kreditur, supplier 

(misalnya dalam bentuk dagang), 

karyawan (misalnya dalam bentuk hutang 

gaji) dan pemerintah hutang pajak (hutang 

pajak). Hutang dapat mengendalikan 

manajer dalam kinerja perusahaan menjadi 

lebih efisien sehingga penilaian investor 

terhadap perusahaan akan meningkat. Tito 

dan Basuki (2014), Arie Afzal dan Abdul 

Rohman (2012) sama menyatakan bahwa 

keputusan pendanaan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan., 

sehingga apabila keputusan pendanaan 

naik sebesar satu satuan, maka nilai 

perusahaan juga akan naik. Adanya 

pengaruh positif yang diberikan keputusan 

pendanaan menunjukkan keputusan 

pendanaan yang dilakukan perusahaan 

adalah dengan menggunakan pendanaan 

melalui ekuitas yang lebih banyak 

daripada menggunakan pendanaan melalui 

hutang, sehingga laba yang diperoleh akan 

semakin besar. 

 

Pengaruh Dividen terhadap Nilai 

Perusahaan 

Keputusan dividen dapat mempengaruhi 

dalam kebutuhan pembiayaan eksternal 

suatu perusahaan. Perusahaan yang 

pertumbuhannya tinggi maka 

memungkinkan untuk membayar deviden 

yang rendah dikarenakan mereka 

mempunyai kesempatan yang profitable 

dalam mendanai investasinya secara 

internal sehingga perusahaan tidak tergoda 

untuk membayar bagian yang lebih besar 

labanya kepada pihak luar. Sebaliknya 

perusahaan yang pertumbuhannya rendah 

berusaha menarik dana dari luar untuk 

mendanai investasinya dengan 

mengorbankan sebagian besar labanya 

dalam bentuk deviden maupun bunga. Arie 

Afzal dan Abdul Rohman (2012) 

menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan, sehingga besarnya dividen 

yang diberikan perusahaan kepada investor 

tidak mempengaruhi nilai perusahaan.  

 

Pengaruh IOS sebagai Variabel 

Moderating Antara Hubungan Arus 

Kas Pendanaan dengan Nilai 

Perusahaan 

Tujuan perusahaan yakni memaksimalkan 

kesejahteraan pemilik melalui 

pengingkatan nilai perusahaan. Melalui 

kegiatan pendanaan inilah perusahaan 

berusaha mencapai tujuan pokoknya yaitu 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Perusahaan yang mempunyai aliran kas 

bebas dengan set kesempatan investasi 

yang tinggi, maka manajernya akan 

menggunakan aliran kas bebas tersebut 

untuk membiayai proyek dengan nilai 

bersih sekarang positif sehingga 

meningkatkan nilai pemegang saham. 

Rima Aguatania Kusuma Wardani (2009) 

dan Metha Arieska dan Barbara Gunawan 

(2011) sama menyatakan bawha set 

kesempatan investasi dapat memoderasi 
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pengaruh positif aliran kas bebas terhadap 

nilai pemegang saham. 

 

Pengaruh IOS sebagai Variabel 

Moderating Antara Hubungan 

Keputusan Pendanaan dengan Nilai 

Perusahaan 

Keputusan pendanaan memiliki dampak 

langsung terhadap pencapaian tujuan 

perusahaan dan memerlukan pertimbangan 

yang cukup matang. Semakin tinggi nilai 

perusahaan maka menggambarkan 

semakin sejahtera pula pemiliknya. 

Perusahaan yang mempunyai dana yang 

besar (berasal dari leverage) dengan set 

kesempatan investasi yang tinggi, maka 

manajernya akan menggunakan dananya 

dengan baik sehingga akan meningkatkan 

nilai pemegang saham. Metha Arieska dan 

Barbara Gunawan (2011) menyatakan 

bahwa set kesempatan investasi dapat 

memoderasi pengaruh positif keputusan 

pendanaan terhadap nilai pemegang 

saham. 

 

 

Pengaruh IOS sebagai Variabel 

Moderating Antara Hubungan Dividen 

dengan Nilai Perusahaan 

Set kesempatan investasi adalah 

tersedianya alternatif investasi di masa 

yang akan datang bagi perusahaan 

(Hartono, 1999). Investasi dalam hal ini 

merupakan suatu tindakan melepaskan 

dana saat sekarang dengan harapan 

mendapatkan penghasilan pada masa 

datang dengan jumlah yang lebih besar 

dari investasi awal. Perusahaan yang 

pertumbuhannya tinggi maka 

memungkinkan untuk membayar dividen 

yang rendah dikarenakan mereka 

mempunyai kesempatan yang profitable 

dalam mendanai investasinya secara 

internal sehingga perusahaan tidak tergoda 

untuk membayar bagian yang lebih besar 

labanya kepada pihak luar. Sebaliknya 

perusahaan yang pertumbuhannya rendah 

berusaha menarik dana dari luar untuk 

mendanai investasinya dengan 

mengorbankan sebagian besar labanya 

dalam bentuk dividen maupun bunga. 

 Kerangka pemikiran yang 

mendasari penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori-

teori yang mendukung penelitian ini, maka 

rumusan hipotesis alternatif adalah sebagai 

berikut : 

H1 : Arus kas pendanaan memiliki 

pengaruh terhadap nilai perusahaan 

H2 : Keputusan pendanaan memiliki 

pengaruh terhadap nilai perusahaan 

H3 : Dividen memiliki pengaruh terhadap 

nilai perusahaan 

H4 :IOS berpengaruh sebagai variabel 

moderating antara hubungan arus kas 

pendanaan dengan nilai perusahaan 

H5 : IOS berpengaruh sebagai variabel 

moderating antara hubungan keputusan 

pendanaan dengan nilai perusahaan  
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H6 : IOS berpengaruh sebagai variabel 

moderating antara hubungan dividen 

dengan nilai perusahaan 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian  

Menurut tujuan penelitian, penelitian ini 

merupakan penelitian deduktif, yaitu tipe 

penelitian yang bertujuan untuk mengujii 

(testing) hipotesis melalui teori atau 

pengujian aplikasi teori pada keadaan 

tertentu. Menurut karakteristik masalah, 

penelitian ini termasuk penelitiaan historis. 

Penelitian historis (historical research) 

merupakan penelitian terhadap 

masalahmasalah yang berkaitan dengan 

fenomena masa lalu secara sistematis, 

obyektif, akurat untuk menjelaskan 

fenomena sekarang atau mengantisipasi 

fenomena yang akan datang (Nur 

Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002 : 

25). 
 

Identintifikasi Variabel 

Variabel-variabel yang akan dianalisis 

dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

Variabel terikat (dependent variable) yaitu 

Nilai Perusahaan. Variabel bebas 

(independent variable) yaitu Arus Kas 

Pendanaan, Keputusan Pendanaan dan 

Dividen. Variabel moderating yang 

digunakan adalah IOS (Investment 

Opportunity Set). 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 

1. Nilai perusahaan dalam penelitian ini 

dikonfirmasikan melalui Price Book 

Value (PBV). PBV mengukur nilai 

yang diberikan pasar keuangan kepada 

manajemen dan organisasi perusahaan 

sebagai sebuah perusahaan yang terus 

tumbuh (Brigham dan Houston, 

2001).  Formula matematisnya adalah 

sebagai berikut: 

     
           

  
 

2. Arus kas pendanaan  

Merupakan arus kas yang berasal dari 

aktivitas yang mengakibatkan 

perubahan dalam jumlah serta 

komposisi modal dan pinjaman jangka 

panjang perusahaan. Perubahan 

komponen arus kas dari aktivitas 

pendanan yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

       
            

      
 

Keterangan : 

 AKP : Perubahan arus kas dari 

aktivitas pendanaan 

AKPt : Arus kas dari aktivitas 

pendanaan pada periode t 

AKPt-1 : Arus kas dari aktivitas 

pendanaan pada periode t-1 

3. Keputusan pendanaan  

Keputusan pendanaan didefinisikan 

sebagai keputusan yang menyangkut 

komposisi pendanaan yang dipilih 

oleh perusahaan (Hasnawati, 2005 

dalam Wijaya dan Wibawa, 2010). 

Keputusan pendanaan dalam 

penelitian ini dikonfirmasikan melalui 

Debt to Equity Ratio (DER). Rasio ini 

menunjukkan perbandingan antara 

pembiayaan dan pendanaan melalui 

hutang dengan pendanaan melalui 

ekuitas (Brigham dan Houston, 2001). 
Keputusan pendanaan dalam 

penelitian ini diukur dengan formula: 

    
           

             
 

 

4. Dividen  

Menunjukkan seberapa besar laba 

perusahaan dibagikan kepada 

pemegang saham. Variabel ini diukur 

dengan Dividend Yield. Deviden 

adalah pembagian kepada pemegang 

saham perseroan terbatas yang 

sebanding dengan jumlah lembar yang 

dinilai (Ridwan Sundjaja & Inge 

Barlian , 2001: 232).  

   
     
     

 

DY = Dividend yield 

DPS = Dividend per share  

HPS = Harga penutupan saham 
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5. Set kesempatan investasi (IOS) 

Set kesempatan investasi merupakan 

variabel yang tidak dapat diobservasi 

(variabel laten), sehingga diperlukan 

proksi (Hartono, 1999). Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan 

proksi gabungan. Peneliti 

menggunakan lima proksi tunggal 

dimana dalam penelitian ini 

menggunakan dua proksi yaitu proksi 

berbasis pada harga dan proksi 

berbasis pada investasi yang terdiri 

dari lima proksi tunggal:  

a. Rasio market to book value of 

equity (MVEBVE)  

 MVEBVE = Jumlah Lembar 

 Saham Beredar x Harga 

 Penutupan Saham : Total 

 Ekuitas 

b. Rasio Market to Book Value of 

Assets (MVABVA)  

 MVABVA = Total Aset – Total 

 Ekuitas + (Jumlah Lembar 

 Saham beredar x harga 

 Penutupan Saham) : Total 

 Aset 

c. Rasio firm value to book value of 

PPE (VPPE)  

VPPE = Total Aset – Total 

 Ekuitas + (Lembar Saham 

 Beredar xHarga Penutupan 

 Saham) : Aktiva Tetap Net 

d. Capital Addition to Assets Book 

Value Ratio (CEBVA)  

CEBVA = (Nilai Buku Aktiva 

 Tetap t -Nilai Buku Aktiva 

 Tetap t-1) : Total Aset 

e. Capital Addition to Assets Market 

Value Ratio (CEMVA)  

CEMVA = (Nilai Buku Aktiva 

 Tetap t - Nilai Buku Aktiva 

 Tetap t-1) : (Total Aset - 

 Total Ekuitas) + (Jumlah 

 Lembar Saham Beredar x 

 Closing Price) 
 

Populasi, Sampel dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonasia (BEI). Untuk sampel 

dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonasia (BEI) pada periode tahun 2009-

2013. Sedangkan teknik yang digunakan 

dalam pengambilan sampel adalah teknik 

purposive sampling yaitu teknik pemilihan 

sampel dengan menggunakan beberapa 

kriteria tertentu atau subyek yang dipilih 

berdasarkan pertimbangan peneliti 

sehingga relevan dengan rancangan 

penelitian. Kriteria sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: (1)Perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) yang telah mengeluarkan laporan 

keuangannya dengan lengkap per 31 

Desember 2009 sampai dengan Desember 

2013. (2)Sampel yang digunakan 

menggunakan mata uang rupiah dalam 

laporan keuangannya. (3)Perusahaan yang 

membagikan dividen pada tahun 2009 

sampai dengan 2013. 

 
Data dan Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data 

kuantitatif, yaitu data yang akan 

dinyatakan dalam bentuk angka-angka 

dengan cara mengklasifikasikan, 

melakukan perhitungan dan mengolah atau 

membandingkan data-data tersebut untuk 

kemudian dibuat kesimpulan. Metode 

pengumpulannya menggunakan metode 

dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan 

data dari laporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada periode 2009-2013 

dengan mengakses website www.idx.co.id 

dan Indonesia Capital Market Directory 

(ICMD). 

 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN  

Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif dapat menjelaskan 

keseluruhan dari variabel-variabel yang 

diujikan. Variabel tersebut dapat 

digambarkan melalui jumlah observasi 

yang diuji dengan melihat nilai dari rata-

rata (mean), standar deviasi, maksimum, 

http://www.idx.co.id/
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minimum selama periode penelitian. Hasil 

analisis statistik ini dapat dilihat pada 

Tabel 4.2. Tabel tersebut menyajikan 

secara jelas variabel independen dari 

penelitian ini yaitu arus kas pendanaan, 

keputusan pendanaan, dividen dan variabel 

dependen yaitu nilai perusahaan serta 

variabel moderasi yaitu investment 

opportunity set (IOS). Berikut adalah tabel 

penjelasan dari analisis deskriptif. 

 

Tabel 4.2 

Hasil Analisis Deskriptif 
 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Nilai 
Perusahaan 

114 19.64 .12 19.76 2.7552 3.04829 9.292 

Arus Kas 
Pendanaan 

114 2.21935703 -5.7266666 8.72000000 -2.7724742607 1.95271742957 3.813 

Keputusan 
Pendanaan 

114 5.93651737 .02724530 5.96376268 .9231005791 .93039165402 .866 

Dividen 114 2.07085710 .00063694 2.07149404 .0547830338 .19355944802 .037 

IOS 114 6.72666749 -6.21469446 5.11973035 .7046429214 59.47362132726 3537.112 

Valid N 
(listwise) 

114       

Sumber : Data diola 

 

 Tabel 4.2 diatas adalah deskriptif 

variabel setelah dilakukan data outlier. 

Data observasi awal sebanyak 122 

berkurang sebanyak 8 data sehingga N 

akhir menjadi 114. Pada deskriptif 

statistics tersebut menggambarkan 

beberapa nilai yang berubah. Mean untuk 

variabel nilai perusahan menunjukkan nilai 

sebesar 2,7552 dengan std deviasi 

3,04829. Untuk variabel arus kas 

pendanaan nilai tertinggi 8,720 dan 

terendah -5,726. Pada variabel keputusan 

pendanaan memiliki nilai terendah 0,027 

dan nilai tertinggi 5,96. Dividen 

menunjukkan nilai terendah 0,0006 dan 

nilai tertinggi 2,07. Penelitian ini 

menggunakan variabel moderasi yakni 

investment opportuniy set (IOS) yang 

diukur dengan menggunakan lima proksi 

tunggal dimana dalam penelitian ini 

menggunakan dua proksi gabungan yaitu 

berbasis pada harga dan investasi yang 

terdiri dari rasio market to book value of 

equity (MVEBVE), rasio market to book 

value of assets (MVABVA), rasio firm 

value to book value of PPE (VPPE), 

capital addition to assets book value ratio 

(CEBVA) dan capital addition to assets 

market value ratio (CEMVA). Nilai IOS 

menunjukkan nilai rata-rata 0,70 dengan 

standar deviasi 59,47. 

 

Analisis Faktor 

Tujuan utama dari analisis faktor adalah 

mendefinisikan struktur suatu data matrik 

dan menganalisis struktur saling hubungan 

(korelasi) antar sejumlah besar variabel 

dengan cara mendifinisikan satu set 

kesamaan variabel atau dimensi dan sering 

disebut dengan faktor. Jadi analisis faktor 

ingin menemukan suatu cara meringkas 

(summarize) informasi yang ada dalam 

variabel asli (awal) menjadi satu set 

dimensi baru atau variate (factor). Hal ini 

dilakukan dengan cara menentukan 

struktur lewat data summarization atau 

lewat data reduction (pengurangan data). 

 Hasil uji KMO (Kaiser-Meyer-

Olkin) ternyata dibawah 0,50, berarti data 

tidak dapat dilakukan analisis faktor. 

Untuk itu kita harus melihat anti image 

matrix untuk memenuhi variabel mana saja 

yang harus dibuang agar dapat dilakukan 

analisis faktor. 

 Hasil anti image correlation 

menunjukkan bahwa variabel VPPE 

memiliki nilai korelasi terkecil 0,065. 

Untuk itu variabel VPPE kita keluarkan 
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dari analisis dan kita hanya akan 

melakukan analisis faktor dengan variabel 

MVEBVE, MVABVA, CEBVA, 

CEMVA. Hasil KMO sekarang sudah 

memenuhi syarat yaitu 0,50, begitu juga 

dengan Bartlett’s test of sphericity juga 

signifikan pada 0,05. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa analisis faktor dapat 

diteruskan. 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2.021 50.520 50.520 2.021 50.520 50.520 1.988 49.702 49.702 

2 1.886 47.156 97.676 1.886 47.156 97.676 1.919 47.975 97.676 

3 .081 2.028 99.704       

4 .012 .296 100.000       

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

      

Sumber : Data diolah SPSS 

 

 Pada tabel diatas menunjukkan dari 

ke empat variabel yang dianalisis 

ternyatahasil ekstraksi komputer menjadi 

dua faktor (nilai eigen value > 1 menjadi 

faktor). Faktor 1 mampu menjelaskan 

50,52% variasi sedangkan faktor 2 hanya 

mampu menjelaskan 47,15% atau kedua 

faktor keseluruahn mampu menjelaskan 

97,67% variasi, seperti pada tabel berikut : 

 
Component Matrix

a
 

 Component 

 1 2 

MVEBVE .493 .846 

MVABVA .498 .843 

CEBVA .878 -.473 

CEMVA .871 -.484 

 
 

Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

 1 2 

MVEBVE .011 .979 

MVABVA .018 .979 

CEBVA .997 .021 

CEMVA .997 .008 

Sumber : Data diolah SPSS 

  

 Dengan melihat component matrix 

dan varimax rotated component matrix 

jelas bahwa yang mengelompok pada 

faktor 1 adalah CEBVA, CEMVA dan 

faktor 2 adalah MVEBVE, MVABVA. 

Pada rotated component matrix dapat 

dilihat bahwa faktor 1 adalah CEBVA dan 

CEMVA sebesar 0,997 kemudian pada 

faktor 2 adalah MVEBVE dan MVABVA 

sebesar 0,979. Penentuan nilai proksi 

gabungan dari variabel set kesempatan 

investasi didasarkan penjumlahan kedua 

faktor, yaitu faktor 1 (fact_1)  dan faktor 2 

(fact_2)  menjadi fact_sum. Dengan 

perhitungan sebagai berikut : 

F1 = 0,997*CEBVA+0,997*CEMVA 

F2 = 0,979*MVEBVE+0,979*MVABVA 

 Kemudian F1+F2 = fact_sum , 

yang mana diperoleh variabel IOS. 

 

Uji Asumsi Klasik 

A. Uji Normalitas 

Normalitas tujuannya adalah inferensi. 

Jika terdapat normalitas data, maka nilai 

residual akan dapat terdistribusi normal. 

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah 

nilai residual berdistribusi normal atau 

tidak yaitu dengan analisis grafik atau 

dengan analisis statistik. Penelitian ini 

menggunakan analisis statistik yaitu uji 

kolmogrorov-smirnov. Hal ini dilakukan 

untuk menghindari ketidakakuratan dalam 

mendeteksi suatu data yang dapat 

menyesatkan. Pengujian kolmogorov-
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smirnov memiliki nilai  > 0,05 maka dapat 

dikatakan unstadardized residual normal 

(Imam Ghozali 2011). 

Nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 

1,319 dan nilai Asymp.Sig.(2-tailed) 

sebesar 0,062. Nilai tersebut berada > 0,05 

yang menunjukkan bahwa data telah 

terdistribusi normal. 

 

B. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Hasil perhitungan nilai 

tolerance juga menunjukkan tidak ada 

variabel independen yang memiliki nilai 

Tolerance kurang dari dari 0,10 yang 

berarti tidak ada korelasi antar variabel 

independen yang nilainya lebih dari 95%. 

Hasil perhitungan nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang 

sama tidak ada satu variabel independen 

yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolonieritas antar variabel 

independen dalam model regresi. 

 

C. Uji Autokorelasi 

 Uji Autokorelasi bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya). Oleh 

karena nilai DW 2,071 lebih besar dari 

batas atas (du)1,76 dan kurang dari 4-1,76 

(4-du), maka dapat disimpulkan bahwa 

kita tidak bisa menolak H0 yang 

menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi 

positif atau negatif (lihat tabel keputusan) 

atau dapat disimpulkan tidak terdapat 

autokorelasi. 
 

D. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Hasil tampilan output SPSS menunjukka 

bahwa tidak ada satupun variabel 

independen yang signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel dependen nilai 

absolut Ut (AbsUt). Hal ini terlihat dari 

probabilitas segnifikansinya diatas tingkat 

kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan 

model regresi tidak mengandung adanya 

Heteroskedastisitas. 

 

Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis satu sampai enam 

dalam penelitian ini menggunakan 

moderated regression analysis (MRA) 

atau uji interaksi. Hasil perhitungan 

diperoleh persamaan sebagai berikut : 

i. NilaiPerusahaan=2,778+1,483Arus 

 KasPendanaan+0,005IOS+- 1,955 

 Arus Kas Pendanaan*IOS+e 

ii. NilaiPerusahaan=1,905+0,211 

 KeputusanPendanaan+0,170IOS+

 -0,081KeputusanPendanaan*IOS+e 

iii. NilaiPerusahaan=2,614+0,283Dividen

 +0,000IOS+0,747Dividen*IOS+e 

1. Uji Signifikansi Nilai t 

a. Pengujian hipotesis satu (H1) 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

t sebesar 0,459 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,647 yang 

berarti lebih dari 0,005, hal ini 

berarti pengaruh arus kas 

pendanaan terhadap nilai 

perusahaan ditolak. 

b. Pengujian hipotesis dua (H2) 

Hasil penelitian menunjukkan t 

sebesar 3,551 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,001 yang 

kurang dari 0,05, hal ini berarti 

pengaruh keputusan pendanaan 

terhadap nilai perusahaan 

diterima. 

c. Pengujian hipotesis tiga (H3) 

Hasil penelitian menunjukkan t 

sebesar -0,423 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,673 yang 

lebih dari 0,05, hal ini berarti 

pengaruh dividen terhadap nilai 

perusahaan ditolak. 

d. Pengujian hipotesis empat (H4) 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

nilai t pada arus kas pendanaan 

sebesar 0,120 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,905 yang 
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lebih dari 0,05. Moderasi IOS 

dengan nilai t sebesar -0,040 dan 

tingkat siginikansi 0,968 yang 

lebih dari 0,05. Hal ini berarti 

pengaruh moderasi IOS pada arus 

kas pendanaan terhadap nilai 

perusahaan ditolak. 

e. Pengujian hipotesis lima (H5) 

Hasil penelitian ini menunjukka 

nilai t keputusan pendanaan 

sebesar 0,685 dengan tingkat 

signifikansi 0,495 yang lebih dari 

0,05. Moderasi IOS dengan nilai t 

sebesar -3,629 dan tingkat 

signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini 

berarti pengaruh moderasi IOS 

pada keputusan pendanaan 

terhadap nilai perusahaan 

diterima. 

f. Pengujian hipotesis enam (H6) 

Hasil penelitian menunjukkan 

nilai t pada dividen sebesar -0,186 

dengan tingkat signifikan 0,853 

yang lebih dari 0,05 dan Moderasi 

IOS nilai t sebesar 1,463 dengan 

tingkat signifikan 0,146. Hal ini 

berarti pengaruh moderasi IOS 

pada dividen terhadap nilai 

perusahaan ditolak. 

2. Uji Signifikansi Nilai F 

Hasil pengujian diperoleh signifikan F 

< 0,05, hal ini ditunjukkan oleh arus 

kas pendanaan, keputusan pendanaan, 

dividen, dan moderasi keputusan 

pendanaan dengan IOS secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

3. Koefisien Determinasi (Adjusted R-

square) 

Nilai Adjusted R-square sebesar pada 

arus kas pendanaan, keputusan 

pendanaan dan dividen terhadap nilai 

perusahaan sebesar 7,7%. Pada arus 

kas pendanaan terhadap nilai 

perusahaan dengan IOS variabel 

moderasi sebesar -0,013. Pada 

keputusan pendanaan terhadap nilai 

perusahaan dengan IOS variabel 

moderasi sebesar 0,092. Pada dividen 

terhadap nilai perusahaan dengan IOS 

variabel moderasi sebesar 0,002. 

Sedangkan sisanya dijelaskan oleh 

variabel lain. 

 Berdasarkan pengujian yang telah 

dilakukan sebelumnya, maka hasilnya 

akan dibahas sesuai dengan rumusan 

masalah serta hipotesis yang telah diajukan 

berdasarkan teori dan hasil penelitian 

terdahulu 

 

Pengaruh arus kas pendanaan terhadap 

nilai perusahaan 

Arus kas pendanaan dapat diartikan 

sebagai arus kas yang memprediksi klaim 

atas arus kas masa depan oleh para 

penyedia modal entitas. Arus kas 

pendanaan menyangkut aktifitas yang 

mengakibatkan perubahan dalam jumlah 

serta komposisi modal dan pinjaman 

jangka panjang perusahaan. Arus kas 

pendanaan ini berupa kegiatan untuk 

mendapatkan sumber-sumber dana dari 

pemilik dengan memberikan prospek 

penghasilan dari sumber dana seperti 

meminjam dan membayar utang kembali 

atau melakukan pinjaman jangka panjang 

untuk membayar utang tertentu.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan 

arus kas pendanaan tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini disebabkan arus kas 

pendanaan dari tahun 2009-2013 

cenderung bervariasi, pada tahun 2009-

2013 cenderung menghasilkan nilai-nilai 

yang negatif. Hal ini disebabkan karena 

banyak meminjam dan membayar utang 

kembali atau melakukan pinjaman jangka 

panjang untuk membayar utang tertentu. 

Investor dalam hal ini tidak melihat 

pelaporan arus kas dari aktivitas 

pendanaan sebagai informasi yang 

digunakan untuk mengambil keputusan 

investasinya. 

 Mengacu pada teori agensi, 

pemisahan kepemilikan dari pihak 

manajemen akan menciptakan situasi 

dimana manajemen akan bertindak untuk 

kepentingannya sendiri. Mereka akan akan 

memprediksi klaim atas arus kas masa 

depan oleh para penyedia modal entitas 
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dan dari aktifitas ini mengakibatkan 

perubahan dalam jumlah modal dan 

piinjaman jangka panjang suatu perusahaa. 

  

Pengaruh keputusan pendanaan 

terhadap nilai perusahaan 

Keputusan pendanaan didefinisikan 

sebagai keputusan yang menyangkut 

komposisi pendanaan yang dipilih oleh 

perusahaan. Peningkatan pendanaan 

melalui utang merupakan salah satu 

alternatif untuk mengurangi biaya 

keagenan. Dengan keputusan pendanaan 

yang optimal secara teoritis akan dapat 

mengarah pada peningkatan 

kemakmuran/kelayakan para pemegang 

saham. 

 Hasil analisis data menunjukkan 

adanya hubungan searah antara keputusan 

pendanaan dengan nilai perusahaan yang 

artinya jika keputusan pendanaan tinggi 

maka nilai perusahaan juga akan tinggi. 

Hasil ini didukung oleh Arie dan Abdul 

(2012) dan Tito dan Basuki (2014) dimana 

hasil penelitiannya menyatakan keputusan 

pendanaan berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

 Berdasarkan teori agensi, dimana 

pemisahan kepemilikan dari pihak 

manajemen akan menciptakan situasi 

dimana manajemen akan bertidak untuk 

kepentingannya sendiri. Mereka akan 

membuat keputusan yang optimal secara 

teoritis yang dapat mengarah pada 

peningkatan kemakmuran/kelayakan para 

pemegang sahamnya. 

  

Pengaruh dividen terhadap nilai 

perusahaan 

Dividen dalam penelitian ini adalah 

pembagian deviden kepada pemegang 

saham perseroan terbatas yang sebanding 

dengan jumlah lembar yang dinilai. 

Keputusan dividen dapat mempengaruhi 

secara signifikan kebutuhan pembiayaan 

eksternal perusahaan. Dengan kata lain 

jika perusahaan membutuhkan 

pembiayaan, maka semakin besar dividen 

tunai yang dibayarkan.  

 Hasil analisis menunjukkan bahwa 

dividen tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap nilai perusahaan 

dikarenakan dalam periode tahun 2009-

2013 perusahaan tidak setiap tahunnya 

membagikan devidennya atau tidak 

mencantumkan pembagian dividend per 

share  secara penuh setiap tahunnya. Hasil 

ini didukung oleh Arie dan Abdul (2012) 

yaitu dividen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan, sehingga 

besarnya dividen yang diberikan 

perusahaan kepada investor tidak 

mempengaruhi nilai perusahaan. 

 Mengacu pada teori sinyal yang 

menyatakan bahwa perusahaan yang 

berkualitas tinggi akan membayar dividen 

lebih tinggi (Fijrianti dan Hartono, 2002). 

Dengan kata lain jika perusahaan 

membutuhkan pembiayaan, maka semakin 

besar dividen tunai yang dibayarkan.   

 

Pengaruh arus kas pendanaan terhadap 

nilai perusahaan dengan IOS sebagai 

variabel moderasi 

Tujuan perusahaan yakni memaksimalkan 

kesejahteraan pemilik melalui 

pengingkatan nilai perusahaan. Melalui 

kegiatan pendanaan inilah perusahaan 

berusaha mencapai tujuan pokoknya yaitu 

meningkatkan nilai perusahaan. Arus kas 

pendanaan menyangkut aktifitas yang 

mengakibatkan perubahan dalam jumlah 

serta komposisi modal dan pinjaman 

jangka panjang perusahaan. Dengan set 

kesempatan investasi yang tinggi, maka 

manajernya akan menggunakan aliran 

kasnya tersebut untuk membiayai proyek 

dengan nilai bersih sekarang positif 

sehingga meningkatkan nilai pemegang 

saham.  

 Perusahaan yang mempunyai arus 

kas pendanaan dengan set kesempatan 

investasi yang tinggi, maka manajer akan 

menggunakan arus kas pendanaan untuk 

meminjam dan membayar utang kembali 

atau melakukan pinjaman jangka panjang 

untuk membayar utang tertentu. Hasil dari 

dari penelitian ini bahwa IOS tidak dapat 

memoderasi pengaruh arus kas pendanaan 
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terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

dikarenakan arus kas pendanaan yang 

cenderung negatif sehingga pasar akan 

bereaksi negatif terhadap pengumuman 

pendanaan sehingga berpengaruh terhadap 

masa yang akan. 

 Mengacu pada teori agensi, 

pemisahan kepemilikan dari pihak 

manajemen akan menciptakan situasi 

dimana manajemen akan bertindak untuk 

kepentingannya sendiri. Serta dalam teori 

sinyal, laporan keuangan dianggap relevan 

apabila mampu memberikan sesuatu yang 

bermanfaat bagi para pengguna serta 

memiliki kandungan informasi yang dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan. 

  

Pengaruh keputusan pendanaan 

terhadap nilai perusahaan dengan IOS 

sebagai variabel moderasi 

Keputusan pendanaan memiliki dampak 

langsung terhadap pencapaian tujuan 

perusahaan dan memerlukan pertimbangan 

yang cukup matang. Semakin tinggi nilai 

perusahaan maka menggambarkan 

semakin sejahtera pula pemiliknya. 

Perusahaan yang mempunyai dana yang 

besar dengan set kesempatan investasi 

yang tinggi, maka manajernya akan 

menggunakan dananya dengan baik 

sehingga akan meningkatkan nilai 

pemegang saham. Hasil dari penitian ini 

adalah IOS dapat memoderasi  pengaruh 

keputusan pendanaan terhadap nilai 

perusahaan. Hasil ini sesuai dengan hasil 

penelitian Metha dan Barbara (2011) yang 

menyatakan bahwa set kesempatan 

investasi dapat memoderasi pengaruh  

keputusan pendanaan terhadap nilai 

pemegang saham. 

 Berdasarkan teori agensi, dimana 

pemisahan kepemilikan dari pihak 

manajemen akan menciptakan situasi 

dimana manajemen akan bertidak untuk 

kepentingannya sendiri. Mereka akan 

membuat keputusan yang optimal secara 

teoritis yang dapat mengarah pada 

peningkatan kemakmuran/kelayakan para 

pemegang sahamnya. Dalam teori sinyal 

juga dijelaskan bahwa laporan keuangan 

dianggap relevan apabila memberikan 

informasi yang sesuai dan bermanfaat 

sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan. 

  

 

Pengaruh dividen terhadap nilai 

perusahaan dengan IOS sebagai 

variabel moderasi 

Set kesempatan investasi adalah 

tersedianya alternatif investasi di masa 

yang akan datang bagi perusahaan 

(Hartono, 1999). Perusahaan yang 

pertumbuhannya tinggi maka 

memungkinkan untuk membayar dividen 

yang rendah dikarenakan mereka 

mempunyai kesempatan yang profitable 

dalam mendanai investasinya secara 

internal sehingga perusahaan tidak tergoda 

untuk membayar bagian yang lebih besar 

labanya kepada pihak luar. Sebaliknya 

perusahaan yang pertumbuhannya rendah 

berusaha menarik dana dari luar untuk 

mendanai investasinya dengan 

mengorbankan sebagian besar labanya 

dalam bentuk dividen maupun bunga. 

 Hasil dari penelitian ini bahwa IOS 

tidak dapat memoderasi pengaruh dividen 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

dikarenakan dalam periode tahun 2009-

2013 perusahaan tidak setiap tahunnya 

membagikan devidennya atau tidak 

mencantumkan pembagian dividend per 

share  secara penuh setiap tahunnya 

sehingga mempengaruhi terhadap hasil 

perhitungan setiap tahunnya. Mengacu 

pada teori sinyal yang menyatakan bahwa 

perusahaan yang berkualitas tinggi akan 

membayar dividen lebih tinggi (Fijrianti 

dan Hartono, 2002). Dengan kata lain jika 

perusahaan membutuhkan pembiayaan, 

maka semakin besar dividen tunai yang 

dibayarkan.  Dalam teori sinyal, laporan 

keuangan dianggap relevan dan 

bermanfaat untuk pengambilan keputusan 

investor untuk menginvestasikan sahamya 

dimasa yang akan datang. 
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KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN 

DAN KETERBATASAN 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk dapat menguji pengaruh yang 

ditimbulkan oleh arus kas pendanaan, 

keputusan pendanaan dan dividen terhadap 

nilai perusahaan dengan IOS sebagai 

variabel moderasi pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama tahun 2009-2013.  

 Berdasarkan pengujian yang telah 

dilakukan dapat diperoleh hasil pengujian 

hipotesis sehingga dapat disimpulkan 

sebagai berikut (1) Arus kas pendanaan 

tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan sehingga dengan adanya 

penurunan arus kas pendanaan maka akan 

mengakibatkan perubahan nilai 

perusahaan, (2) Keputusan pendanaan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

sehingga dengan nilai keputusan 

pendanaan yang tinggi maka semakin 

tinggi pula nilai perusahaan, (3) Dividen 

tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan sehingga semakin tinggi 

dividen yang tidak dibagikan maka akan 

menurunkan nilai perusahaan, (4) Arus kas 

pendanaan tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan dan variabel IOS bukan 

merupakan variabel moderasi antara 

hubungan arus kas pendanaan dengan nilai 

perusahaan, (5) Keputusan pendanaan  

berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan 

variabel IOS merupakan variabel moderasi 

antara hubungan keputusan pendanaan 

dengan nilai perusahaan, (6) Dividen tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan 

variabel IOS bukan merupakan variabel 

moderasi antara hubungan dividen dengan 

nilai perusahaan. 

 Keterbatasan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut (1) Tidak semua 

data sekunder berupa laporan keuangan 

yang diambil dari www.idx.co.id 

dilaporkan secara berturut-turut, (2) 

Sedikitnya data tentang perusahaan yang 

membayar dividen, sehingga pada sampel 

penelitian ini didapat 122 perusahaan 

sampel. 

 Dengan adanya keterbatasan 

penelitian yang telah disampaikan diatas, 

maka peneliti memberikan saran untuk 

penelitian berikutnya, antara lain (1) Pada 

penelitian selanjutnya diharapkan untuk 

memperpanjang periode penelitian, 

sehingga jumlah sampel mampu 

menghasilkan penelitian yang akan lebih 

baik, (2)Penelitian selanjutnya dapat 

mempertimbangkan cara lain untuk 

mengukur dividen. 
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