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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang dilakukan untuk menguji 

hubungan antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, antara 

lain: 

1. Sri Ayem dan Ragil Nugroho (2016) 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayem dan Ragil Nugroho (2016) 

dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, Kebijakan Dividen, dan 

Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan bertujuan untuk menemukan 

bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, struktur modal, kebijakan dividen, 

dan keputusan investasi pada nilai perusahaan. Jenis data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah data sekunder, yaitu perusahaan manufaktur yang 

mempunyai laporan keuangan periode 2010-2014. Teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi 5%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan, struktur modal tidak memberikan pengaruh 

terhadap nilai perusahaan, kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan, dan keputusan investasi memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah 

menggunakan variabel independen profitabilitas dan kebijakan dividen serta 

teknik analisi data yang digunakan sama yaitu analisis regresi linear berganda. 

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah pada penelitian 

sebelumnya selain menggunakan variabel independen profitabilitas dan kebijakan 

dividen, juga variabel independen struktur modal dan keputusan investasi. 

Populasi yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014 sedangkan 

populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan transportasi yang 

terdaftar di Bursan Efek Indonesia 2011-2015. 

2. Nila Ustiani (2015) 

Penelitian Nila Ustiani (2015) bertujuan untuk menguji menganalisis 

pengaruh struktur modal, kepemilikan manajerial, keputusan investasi, kebijakan 

dividen, keputusan pendanaan dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

Variabel dependen dari penelitian ini adalah nilai perusahaan dan variabel 

independennya adalah struktur modal, kepemilikan manajerial, keputusan 

investasi, kebijakan dividen, keputusan pendanaan dan profitabilitas. 

 Populasi yang digunakan adalah perusahaan keuangan dan perbankan yang 

telah go public di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian mulai tahun 

2009-2013. Teknik penentuan sample menggunakan dengan metode purposive 

sampling dan sample digunakan untuk penelitian sebanyak 38 perusahaan 

keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara struktur modal, 
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kepemilikan manajerial, keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan, sedangkan ada pengaruh yang signifikan 

antara kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan penelitian ini yaitu variabel independen yang digunakan sama 

yaitu kebijakan dividen, keputusan pendanaan dan profitabilitas. Teknik 

penentuan sample yang di gunakan adalah purposive sampling. Perbedaan dari 

penelitian Nila  Ustiani (2015) terdapat variabel independen struktur modal, 

kepemilikan manajerial dan keputusan investasi. Populasi pada penelitian Nila 

Ustiani (2015) meneliti pada perusahaan keuangan dan perbankan di BEI tahun 

2009-2013, sedangkan penelitian saat ini meneliti perusahaan transportasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. 

3.  Candra Pami Hemastuti (2014) 

Penelitian Candra Pami (2014) bertujuan untuk menguji pengaruh variabel 

profitabilitas, kebijakan dividen, kebijakan hutang, keputusan investasi dan 

kepemilikan insider terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan 

periode 2009-2012 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang 

digunakan pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling sebanyak 

31 laporan tahunan dari 10 perusahaan pertambangan yang menerbitkan laporan 

yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua variabel 

yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam 

penelitian ini yaitu nilai perusahaan, sedangkan variabel independen dalam 

penelitian ini yaitu profitabilitas, kebijakan dividen, kebijakan hutang, keputusan 

http://www.idx.co.id/
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investasi dan kepemilikan insider. Teknik analisis pada penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linier berganda dengan alat bantu SPSS versi 20. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dua variabel berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan, yaitu meliputi pofitabilitas dan keputusan 

investasi. Sedangkan tiga variabel tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

yaitu meliputi kebijakan dividen, kebijakan hutang, dan kepemilikan insider. 

 Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian Candra Pami (2014) 

menggunakan variabel independen yang sama yaitu profitabilitas dan kebijakan 

dividen. Teknik analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda. 

Perbedaan dari penelitian Candra Pami (2014) terdapat variabel independen 

keputusan investasi, kebijakan hutang dan kepemilikan insider. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian Candra Pami (2014) yaitu perusahaan pertambangan 

periode 2009-2012 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan dalam 

penelitian ini populasi yang digunakan yaitu perusahaan transportasi  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015. 

4.  Safitri Lia Achamd (2014) 

Penelitian Safitri Lia (2014) bertujuan untuk menguji apakah keputusan 

investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan kinerja keuangan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sampel yang digunakan penelitian ini 

terdiri dari  perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

periode 2010-2012, yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sebanyak 24 

perusahaan. 
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Penelitian ini  terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel 

independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu nilai perusahaan, 

sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu keputusan investasi, 

keputusan pendanaan, kebijakan dividen dan kinerja keuangan. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan untuk uji hipotesis 

menggunakan analisis linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa keputusan investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Sedangkan keputusan pendanaan, kebijakan dividen dan kinerja 

keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan penelitian Safitri Lia (2014) dengan penelitian ini adalah 

variabel independen yang sama yaitu keputusan pendanaan dan kebijakan dividen. 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Perbedaan 

penelitian Safitri Lia (2014) menggunakan variabel independen keputusan 

investasi dan kinerja keuangan. Populasi yang digunakan dalam penelitian Safitri 

Lia (2014) terdiri dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2010-2012, dengan kriteria yang ditetapkan 

menggunakan 24 perusahaan, sedangkan di penelitian ini menggunakan populasi 

dari perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2011-2015. 

5. Abdillah (2013) 

Penelitian yang dilakukan oleh Abdillah (2013) dengan judul Analisis 

Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang, Profitabilitas, dan Keputusan 

Investasi Terhadap Nilai Perusahaan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek 
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Indonesia Periode 2009-2012 bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan 

dividen, kebijakan hutang, profitabilitas, dan keputusan investasi terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2009-2012. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan 

terkumpul 15 perusahaan manufaktur. Teknik analisis yang digunakan pada 

penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian 

menunjukkan kebijakan hutang, profitabilitas, dan keputusan investasi secara 

parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan sedangkan 

kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai 

perusahaan.  

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu 

menggunakan variabel independen yang sama seperti profitabilitas dan kebijakan 

dividen, serta teknik analisis yang sama yaitu analisis regresi linier berganda. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah populasi yang 

digunakan pada penelitian sebelumnya yaitu perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012, sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2011-2015. 

6. Hesti Setyorini Pamungkas dan Abriyani Puspaningsih (2013) 

Penelitian Hesti dan Abriyani (2013) bertujuan untuk menguji pengaruh 

keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen dan ukuran 

perusahaan terhadap nilai perusahaan manaufaktur yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Variabel dependen penelitian ini adalah nilai perusahaan dan 
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untuk variabel independen penelitian ini adalah keputusan investasi, keputusan 

pendanaan, kebijakan dividen dan ukuran perusahaan. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan teknik pengambilan 

sample menggunakan purposive sampling, kriteria sampel yang di pakai adalah 

perusahaan yang membagi dividen kas dari tahun 2009-2011 dan tidak 

menunjukkan saldo total ekuitas yang negatif dan tidak mengalami kerugian 

selama tahun 2009-2011. Sampel perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan 

selama lima tahun periode 2009-2011 berjumlah 25 perusahaan, teknik analisis 

data penelitian ini menggunakan regresi berganda. Hasil dari pengujian ini 

menunjukkan bahwa keputusaan investasi berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan, sedangkan keputusan pendanaan, kebijakan dividen dan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Persamaan penelitian Hesti dan Abriyani (2013) dengan penilitian ini 

adalah variabel independen yang digunakan sama yaitu keputusan pendanaan dan 

kebijakan dividen. Penelitian ini juga memilih teknik pemilihan sample dengan 

menggunakan metode purposive sampling dan teknik analisis data menggunakan 

analisis regresi linear berganda. Perbedaan dari penelitian Hesti dan Abriyani 

(2013) dengan penilitian ini adalah variabel independen dalam penelitian Hesti 

dan Abriyani (2013) menggunakan keputusan investasi dan ukuran perusahaan. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian Hesti dan Abriyani (2013) yaitu 

seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2009-2011, sedangkan populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 
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menggunakan perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2011-2015. 

7.  Titin Herawati (2012) 

Tujuan dari penelitian yang di teliti oleh Titin Herawati (2012) adalah 

mengetahui dari pengaruh kebiijakan dividen, kebijakan hutang dan profitabilitas 

terhadap nilai perusahaan. Sampel yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 17 

perusahaan.Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel 

independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu kebijakan dividen, kebijakan hutang dan profitabilitas.  

Sedangkan variabel dependen penelitian ini adalah nilai perusahaan. Teknik 

analisis yang digunakan yaitu model regresi panel. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh tidak signifikan dan positif 

terhadap nilai perusahaan. Kebijakan hutang berpengaruh tidak signifikan dan 

positif terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas berpengaruh signifikan dan negatif 

terhadap nilai perusahaan. 

Persamaan dari penelitan Titin Herawati (2012) dengan penelitian ini 

adalah variabel independen yang digunakan sama yaitu kebijakan dividen dan 

profitabilitas. Penelitian ini juga memilih teknik pengambilan sampel yang sama 

yaitu dengan purposive samping. Perbedaan dari penelitian Titin Herawati (2012) 

dengan penilitian ini adalah variabel independen dalam penelitian Titin Herawati 

(2012) menggunakan kebijakan hutang. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian Titin Herawati (2012) yaitu seluruh perusahaan yang termasuk dalam 
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Indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011, 

sedangkan populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan perusahaan transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. 

2.2  Landasan Teori 

2.2.1 Signaling Theory (Teori sinyal) 

Teori signal dikembangkan oleh Ross (1977) menyatakan bahwa pihak 

eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaan yang 

akan terdorong untuk menyampaikan informasi kepada calon investor agar harga 

saham perusahaannya meningkat. Teori sinyal mengisyaratkan tindakan yang 

akan diambil oleh pihak manajemen perusahaan  untuk memberikan sinyal atau 

informasi kepada investor sebagai petunjuk mengenai prospek perusahaan 

tersebut (Brigham dan Houston, 2013). Teori ini membahas tentang dorongan 

perusahaan dalam memberikan informasi terhadap pihak eksternal. Informasi 

yang diberikan perusahaan kepada pihak eksternal yaitu untuk mengurangi 

asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak eksternal. Asimetri informasi 

terjadi apabila pihak manajemen tidak dapat menyampaikan semua informasi 

yang diperoleh secara penuh sehingga akan mempengaruhi nilai perusahaan dan 

pihak eksternal akan merespon informasi yang ada sebagai sinyal negatif karena 

informasi yang disampaikan tidak lengkap. 

Teori sinyal juga memiliki definisi bahwa manajemen selalu berusaha 

untuk mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangan diminta oleh 

para investor dan pemegang saham khusunya informasi baik atau good news 

(Suwardjono, 2013: 583). Informasi mengenai nilai perusahaan merupakan 
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indikator penting bagi para investor dan pemegang saham karena pada dasarnya 

nilai perusahaan menyajikan keterangan, catatan, atau gambaran keadaan masa 

lampau maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup 

perusahaan dan efeknya terhadap pasar. Laporan yang wajib diungkapkan oleh 

perusahaan adalah laporan keuangan, dimana didalamnya terdapat komponen 

dividen, pendanaan dan profitabilitas. Perusahaan yang memiliki laba besar, maka 

total aset yang dimiliki perusahaan pun juga besar, dan dividen yang dibagikan 

terhadap pemegang saham cukup banyak, diharapkan komponen-komponen yang 

ada didalam laporan keuangan tersebut memberikan sinyal yang dapat 

memberikan kepercayaan terhadap para investor.  

Pada pembahasan teori sinyal, pihak internal perusahaan atau manajemen 

membuat dan mempublikasikan laporan keuangan dengan nilai perusahaan yang 

baik, tujuannya adalah memberikan sinyal yang positif bagi investor untuk 

menanamkan modalnya. Perusahaan yang tidak dapat menyajikan informasi 

lengkap dan bermanfaat bagi pihak eksternal, maka pihak eksternal atau investor 

hanya akan menilai perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang standart (Scott 

William, 2012). Dengan demikian, teori sinyal menekankan bahwa perusahaan 

akan cenderung melaporkan informasi yang lebih lengkap  dan bermanfaat bagi 

pihak eksternal untuk memperoleh reputasi yang lebih baik dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak melaporkan informasi tambahan yang pada akhirnya akan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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2.2.2 Nilai perusahaan  

Nilai perusahaan merupakan tanggapan investor terhadap perusahaan yang 

sering dikaitkan dengan harga saham (Sukirni Dwi, 2012). Harga saham yang 

tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi dan meningkatkan kepercayaan pasar 

tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek 

perusahaan dimasa mendatang (Safitri Lia, 2014). Nilai perusahaan merupakan 

hasil kerja manajemen dari beberapa faktor, diantaranya adalah dividen, 

pendanaan dan profitabilitas. Bagi perusahaan yang menerbitkan saham di pasar 

modal, harga saham yang diperjual belikan di bursa merupakan nilai perusahaan. 

Harga saham mencerminkan penilaian investor terhadap perusahaan secara 

keseluruhan. Harga pasar dari saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli 

dengan penjual disaat terjadinya transaksi disebut nilai pasar perusahaan, karena 

harga pasar saham dianggap cerminan dari nilai aset perusahaan yang sebenarnya. 

Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan Price Book Value 

(PBV), merupakan rasio antara harga saham terhaadap nilai bukunya. PBV 

menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku  saham suatu 

perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti pasar percaya akan prospek 

perusahaan (Candra Pami, 2014). Price Book Value ratio adalah rasio yang 

menggambarkan perbandigan antara harga pasar saham dan nilai buku ekuitas 

sebagimana yang ada di laporan posisi keuangan (Murhadi, Werner R., 2013:66). 

PBV diperoleh dengan cara sebagai berikut: 

PBV=
Harga Pasar Per Lembar Saham

Harga Buku Per Lembar Saham
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2.2.3 Kebijakan Dividen  

Kebijakan dividen adalah suatu kebijakan yang harus diambil oleh 

manajemen untuk memutuskan apakah laba yang diperoleh perusahaan selama 

satu periode akan dibagi semua atau dibagi sebagian dalam bentuk laba ditahan 

(Candra Pami, 2014). Apabila perusahaan memutuskan untuk membagi laba yang 

diperoleh sebagai dividen berarti akan mengurangi jumlah laba ditahan, sehingga 

sumber dana internal akan berkurang. Sedangkan, apabila perusahaan tidak 

membagikan labanya sebagi dividen akan bisa memperbesar sumber dana internal 

perusahaan dan akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk 

mengembangkan perusahaan (Candra Pami, 2014). 

Banyaknya investor yang berinvestasi diperusahaan dapat menyebabkan 

meningkatkannya harga saham sehingga dengan meningkatnya harga saham akan 

meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. Jadi kebijakan dividen yang ditetapkan 

oleh perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan (Herawati Titin, 2012). 

Kebijakan dividen diinformasikan melalui Dividen Payout Ratio (DPR). DPR 

mencerminkan rasio yang menggambarkan besarnya proporsi dividen yang 

dibagikan  terhadap pendapatan bersih perusahaan. DPR diperoleh dengan cara: 

DPR=
Dividen Per Share

Earning Per Share
 

Keterangan: 

DPR = Dividen Payout Ratio 

DPS = Dividen Per Share (dividen per lembar saham) 

EPS = Earning Per Share (laba per lembar saham) 

Untuk mengetahui DPS dan EPS dapat dihitung dengan rumus: 
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DPS=
jumlah dividen yang dibayarkan

jumlah lembar saham
 

EPS=
laba setelah pajak

jumlah saham yang beredar
 

Penelitian yang dilakukan Safitri Lia (2014) menunjukkan bahwa 

kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian Candra Pami (2014) menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

2.2.4 Keputusan Pendanaan 

 Keputusan pendanaan merupakan kebijakan tentang keputusan 

pembelanjaan atau pembiayaan investasi (Nila Ustiani, 2015). Keputusan 

pendanaan ini mencakup cara bagaimana mendanai kegiatan perusahaan agar 

optimal, cara memperoleh dana untuk investasi yang efisien, dan cara 

memposisikan sumber dana optimal yang harus dipertahankan. Keputusan 

pendanaan adalah keputusan keuangan tentang asal dana untuk membeli aktiva, 

ada dua sumber dana yaitu dana pinjaman dan modal sendiri (Sudana, 2011: 3) 

Selain itu manajer keuangan harus memutuskan apakah dana tersebut yang akan 

perusahaan gunakan berasal dari sumber internal atau sumber eksternal 

perusahaan. 

Nila Ustiani (2015) menyatakan bahwa keputusan pendanaan berkaitan 

dengan keputusan perusahaan dalam mencari dana untuk membiayai investasi dan 

menentukan komposisi sumber pendanaan. Pendanaan perusahaan dapat 

dikelompokkan sumber dananya, yaitu pendanaan internal dan pendanaan 

eksternal. Pendanaan internal merupakan pendanaan yang berasal dari dalam 
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perusahaan, yaitu laba ditahan, sedangkan pendanaan eksternal, yaitu pendanaan 

hutang dan ekuitas. 

Perusahaan dapat membayar kembali hutang ketika perusahaan memiliki 

kelebihan dalam pengambilan keputusan pendanaan (Horne dan Wachowicz, 

2012: 366). Keputusan pendanaan dapat diperoleh dengan Debt to Equity (DER). 

maka dari itu keputusan pendanaan dapat dirumuskan dengan: 

DER=
Total Hutang

Total Ekuitas
 

2.2.5 Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan 

keputusan perusahaan. Untuk mengukur tingkat keuntungan atau laba yang 

diperoleh perusahaan dapat menggunakan rasio keuntungan atau rasio 

profitabilitas yang dikenal juga dengan rasio rentabilitas. Rasio profitabilitas 

adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan 

(Sri Hermuningsih, 2014). 

 Profitabilitas merupakan faktor yang harus diperhatikan untuk dapat 

melangsungkan hidup perusahaan, karena suatu perusahaan harus berada dalam 

keadaan yang menguntungkan (profit). Tanpa adanya keuntungan, maka 

perusahaan akan kesulitan untuk mendapatkan modal dari luar. Banyak pihak 

yang berupaya untuk meningkatkan keuntungan seperti pemilik perusahaan, pihak 

manajemen dan para kreditur karena sadar pentingnya arti keuntungan untuk 

mendorong kelangsungan dan laju perusahaan dimasa yang akan datang. Tujuan 

profitabilitas berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba 

yang maksimal, sehingga pemodal dan pemegang saham akan meneruskan untuk 
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menyediakan modal bagi perusahaan. Manfaat rasio profitabilitas ini tidak hanya 

pada pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak luar perusahaan, 

terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan 

perusahaan (Candra Pami, 2014).   

 Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan laba rugi (Werner R. Murhadi, 

2013:63-64). Pada penelitian ini alat ukur yang digunakan dalam mengukur rasio 

profitabilitas adalah dengan menggunakan Return On Assets (ROA). Return On 

Asset (ROA) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba dengan cara menghitung laba atau rugi bersih 

yang dihasilkan oleh perusahaan dibagi dengan seluruh total aset yang dimiliki 

oleh perusahaa. ROA dapat diukur menggunakan rumus: 

ROA=
Laba bersih setelah pajak

Total Aset
 

2.2.6 Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan 

Kebijakan dividen merupakan salah satu kebijakan yang harus diambil 

oleh manajemen untuk memutuskan apakah laba yang di dapatkan perusahaan 

selama satu periode akan dibagi semua dalam bentuk dividen atau dibagi sebagian 

dalam bentuk laba ditahan (Candra Pami, 2014). Apabila perusahaan memutuskan 

untuk membagi laba yang diperoleh sebagai dividen berarti akan mengurangi 

jumlah laba ditahan, sehingga sumber dana internal akan berkurang, sebaliknya 

jika perusahaan tidak membagikan labanya sebagai dividen, maka akan 

meningkatkan sumber dana internal perusahaan dan akan meningkatkan 

kemampuan perusahaan untuk mengembangkan perusahaan (Candra Pami, 2014). 
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Teori sinyal dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan kebijakan 

dividen dengan nilai perusahaan. Perusahaan yang menyimpan laba ditahan dalam 

jumlah besar, berarti laba yang akan dibayarkan sebagai dividen akan menjadi 

kecil, sebaliknya jika perusahaan lebih memilih untuk membagikan laba sebagai 

dividen, maka hal tersebut akan mengurangi jumlah laba ditahan dan mengurangi 

sumber dana intern, namun tentu saja akan meningkatkan kesejahteraan para 

pemegang saham sehingga memberikan sinyal positif bagi calon investor untuk 

menanamkan modal dan akan meningkatkan nilai perusahaan (Nila Ustiani, 

2015). 

Beberapa hasil dari penelitian yang menguji pengaruh kebijakan dividen 

terhadap nilai perusahaan. Dwi Sukirni (2012) mengungkapkan bahwa kebijakan 

dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

konsisten dengan penelitian Nila Ustiani (2015) dan Safitri Lia (2014) bahwa 

adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

2.2.7 Pengaruh Keputusan Pendanaan Terhadap Nilai Perusahaan 

Keputusan pendanaan merupakan suatu keputusan yang harus diambil 

perusahaan dalam menentukan sumber dana yang ekonomis dan bagaimana cara 

perusahaan memposisikan sumber dana agar tetap optimal (Nila Ustiani, 2015). 

Pendanaan perusahaan dapat dikelompokkan sumber dananya, yaitu pendanaan 

internal dan pendanaan eksternal. Pendanaan internal merupakan pendanaan yang 

berasal dari dalam perusahaan, yaitu laba ditahan, sedangkan pendanaan eksternal, 

yaitu pendanaan yang berasal dari hutang dan ekuitas. 
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Teori sinyal dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan keputusan 

pendanaan dengan nilai perusahaan. Perusahaan yang memutuskan untuk 

melakukan pendanaan internal akan dinilai oleh investor sebagai keputusan 

pendanaan yang tepat karena keputusan pendanaan yang berasal dari internal itu 

sendiri memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan pendanaan 

eksternal. Investor sendiri akan cenderung memilih resiko yang lebih kecil karena 

investor ingin meminimalkan resiko yang ada, sehinggga informasi tersebut 

merupakan sinyal yang positif bagi investor untuk mananamkan modalnya ke 

perusahaan yang melakukan pendanaan internal dan akan meningkatkan nilai 

perusahaan. 

Beberapa hasil dari penelitian yang menguji pengaruh keputusan 

pendanaan terhadap nilai perusahaan. Safitri Lia (2014) mengungkapkan bahwa 

keputusan pendanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini konsisten dengan penelitian Ningsih dan Indarti (2012) 

menunjukkan bahwa keputusan pendanaan berpengaruh positf dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

2.2.8 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba 

atau keuntungan yang maksimal, sehingga investor akan melanjutkan untuk 

menyediakan modal bagi perusahaan (Candra Pami, 2014). Laba yang diperoleh 

perusahaan berasal dari penjualan atau investasi yang dilakukan perusahaan. 

Perusahaan yang memperoleh laba yang tinggi atau maksimal akan mengirimkan 

sinyal yang positif bagi investor untuk menanamkan modalnya dan diharapkan 
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akan memberikan keuntungan ekonomi untuk perusahaan di masa yang akan 

datang sehingga pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan.  

Profitabilitas pada sebuah perusahaan dapat dihitung menggunakan ROA 

(Return On Asset), yaitu dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dengan 

total aktiva yang dimiliki. Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan yang membuat profitabilitas semakin naik. 

Profitabilitas yang tinggi akan memberikan sinyal positif bagi investor yang 

menunjukkan perusahaan berada dalam kondisi yang baik dan menguntungkan. 

Hal tersebut akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk memiliki atau 

menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Tingginya minat investor dalam 

menanamkan modalnya di perusahaan dengan ROA yang tinggi akan 

meningkatkan harga saham, hal ini menyebabkan terjadinya hubungan positif 

antara profitabilitas dengan harga saham. Tingginya harga saham akan 

mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian sebelumnya, Sri Hermuningsih (2014) 

menyebutkan bahwa profitabilitas adalah rasio efektifitas manajemen berdasarkan 

hasil pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Rasio 

profitabilitas terdiri dari profit margin, basic earning power, return on equity, dan 

return on asset.  

Beberapa hasil dari penelitian yang menguji pengaruh keputusan 

pendanaan terhadap nilai perusahaan. Candra Pami (2014) menyatakan bahwa 

profitabilatas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hal ini konsisten dengan penelitian Titin Herawati (2012) yang menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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2.3  Kerangka Pemikiran 

Setiap perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

wajib menerbitkan laporan keuangan setiap tahunnya. Laporan keuangan tersebut 

kemudian dianalisis oleh pihak yang berkepentingan seperti kreditor, investor dan 

pelaku bisnis lainnya untuk mengetahui kondisi perusahaan dalam keadaan baik 

atau buruk. Kondisi perusahaan yang baik akan meningkatkan nilai perusahaan 

yang baik juga, sehingga investor dapat melihat bahwa perusahaan tersebut dalam 

keadaan baik atau tidak dari meningkat atau menurunnya nilai perusahaan 

tersebut. Untuk mengukur nilai perusahaan dibutuhkan kebijakan deviden, 

keputusan pendanaan dan profitablitas.  

Kebijakan dividen adalah keputusan laba yang akan dibagikan dalam 

bentuk dividen kepada pemegang saham atau dalam bentuk laba ditahan. 

Kebijakan dividen juga sering dianggap sebagai signal bagi investor dalam 

menilai bagaimana baik atau buruknya suatu perusahaan, hal ini disebabkan 

karena kebijakan dividen dapat membawa pengaruh terhadap harga saham 

perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu Mardiyati, dkk (2012) 

bahwa kebijakan dividen mempengaruhi nilai perusahaan. 

Manajer diminta untuk mempertimbangkan berbagai sumber daya yang 

ekonomis bagi perusahaan yaitu karakteristik dari suatu keputusan pendanaan, 

sumber dana yang diperoleh adalah sumber pendanaan internal dan eksternal, 

sumber pendanaan internal diperoleh dari laba ditahan dan depresiasi aktiva tetap 

sedangkan sumber dana eksternal diperoleh dari kreditur yang disebut hutang 

(Rakhimsyah dan Gunawan, 2011). Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu 
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Ningsih dan Indarti (2012) bahwa keputusan pendanaan mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

Profitabilitas menunjukkan kinerja perusahaan itu dalam keadaan sehat. 

Ukuran profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

mendapatkan laba pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Laba 

merupakan hasil bersih aktivis operasi usaha dalam periode tertentu yang 

dinyatakan dalam istilah keuangan (Candra Pami, 2014). 

 

 

 

 

 

   

 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Keterangan: 

Dari Gambar 2.1 kerangka pemikiran tersebut menggambarkan bahwa 

kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan, keputusan pendanaan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 
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2.4  Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: 

H1: Kebijakan Dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan transportasi. 

H2: Keputusan Pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan transportasi. 

H3: Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan transportasi. 

  


