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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitihan Terdahulu 

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh penelitian lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki 

keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan 

diteliti. 

1.  Dea Agustin Adriningtyas dan Agus Sucipto (2019) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk  membuktikan kinerja keuangan dan 

keputusan  investasi terhadap investasi terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan 

deviden sebagai variabel intervening. Variabel pada penelitian ini menggunakan 

kinerja keuangan dan keputusan investasi sebagai variabel independen, nilai 

perusahaan sebagai variabel dependen, sedangkan kebijakan deviden sebagai variabel 

intervening. Sampel penelitian ini terdiri dari 13 perusahaan sektor industri dasar dan 

kimia yang terdaftar dalam BEI periode tahun 2013-2017. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis jalur. Hasil  penelitian yang dilakukan oleh Dea Agustin 

Adrianingtyas dan Agus Sucipto (2019) adalah kinerja keuangan berpengaruh negatif 

signifikan terhadap nilai perusahaan, keputusan investasi dan kebijakan deviden tidak 

berpengaruh terhadapa nilai perusahaan, kinerja keuangan dan keputusan investasi 

berpengaruh positifi signifikan terhadap kebijakan deviden, serta kinerja keuangan 
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dan keputusan investasi memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan dengan 

kebijakan deviden sebagai variabel intervening. 

Terdapat persamaan antara peneliti  sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Menggunakan keputusan investasi sebagai variabel independen. 

b. Menggunakan nilai perusahaan variabel sebagai variabel dependen. 

c. Sampel yang digunakan adalahperusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Peneliti terdahulu menggunakan kebijakan deviden sebagai variabel 

intervening, sedangkan  peneliti sekarang menggunakan kebijakan deviden 

sebagai variabel independen. 

b. Sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah 13 

perusahaan sektor industri dasar dan kimia, sedangkan penelitian yang 

sekarang  menggunakan perusahaan sektor perkebunan. 

c. Periode peneliti terdahulu adalah tahun 2013-2017, sedangkan peneliti 

sekarang menggunakan periode tahun 2014-2018 

d. Alat uji peneliti terdahulu menggunakan SPSS, sedangkan peneliti sekarang 

menggunakan PLS. 
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2. Feny Alvita Piristina dan Khairunisa (2019) 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh atas kebijakan deviden, 

keputusan investasi dan keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan secara 

simultan maupun parsial. Variabel yang digunakan adalah kebijakan deviden, 

keputusan investasi, dan keputusan pendanaan sebagai variabel independen. Sampel 

yang digunakan adalah 13 perusahaan manufaktur dalam sektor otomotif dan 

komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2007-2017. Teknik 

analisis data yang digunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Feny Alvita Piristina dan Khairunisa (2019) adalah kebijakan 

deviden, keputusan investasi, dan keputusan pendanaan tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Menggunakan keputusan investasi, kebijakan deviden, keputusan pendanaan 

sebagai variabel independen. 

b. Menggunakan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. 

c. Menggunakan data sampel yang diambil dari Bursa Efek Indonesia. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Variabel independen peneliti terdahulu yaitu ukuran perusahaan. 
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b. Sampel data penelitian terdahulu menggunakan perusahaan sektor otomotif, 

sedangkan peneliti yang sekarang menggunakan perusahaan sektor 

perkebunan. 

c. Periode yang digunakan peneliti terdahulu adalah 2007-2017, sedangkan 

peneliti sekarang menggunakan periode tahun 2014-2018. 

d. Alat uji yang digunakan peneliti terdahulu menggunakan SPSS, sedangkan 

peneliti sekarang menggunakan PLS. 

3. Sorin Gabriel Anton (2018) 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dampak kebijakan deviden pada nilai 

perusahaan. Variabel menggunakan kebijakan deviden sebagai variabel independen. 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 63 perusahaan non-keuangan yang 

terdaftar di Bucharest Stock Exchange (BSE) periode tahun  2001-2011. Teknik data 

yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kebijakan deviden berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Menggunakan kebijakan deviden sebagai variabel independen. 

b. Menggunakan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yang terletak pada: 

a. Variabel independen peneliti terdahulu yaitu ukuran perusahaan, leverage, dan 

enterprise risk management. 
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b. Sampel peneliti terdahulu adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di 

Bucharest Stock Exchange (BSE),  sedangkan penelitian yang sekarang 

menggunakan perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

c. Teknik analisis peneliti terdahulu menggunakan analisis regresi data panel, 

sedangkan peneliti sekarang menggunakan analisis deskriptif. 

d. Periode tahun yang digunakan peneliti terdahulu adalah 2001-2011, 

sedangkan peneliti sekarang menggunakan periode tahun 2014-2018. 

4. Atika Suryandani (2018) 

Tujuan penelitian ini   untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan perusahaan, 

ukuran perusahaan, dan keputusan investasi sebagai variabel independen. Pada 

penelitian ini variabel yang digunakan adalah pertumbuhan perusahaan, ukuran 

perusahaan, dan keputusan investasi sebagai variabel independen. Sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 19 perusahaan properti real estate yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis regresi linier berganda, uji t, dan uji F. Hasil penelitian yang dilakukan  

Atika Suryadani (2018) menyatakan pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan dan keputusan investasi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yang 

terletak  pada: 
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a. Menggunakan keputusan investasi sebagai variabel independen 

b. Menggunakan nilai perusahaan sebagai variabel dependen 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Peneliti terdahulu menggunakan pertumbuhan perusahaan dan ukuran 

perusahaan sebagai variabel independen, sedangkan peneliti sekarang 

menggunakan kebijakan variabel sebagai variabel independen. 

b. Sampel peneliti terdahulu adalah perusahaan properti dan real estate, 

sedangkan peneliti sekarang menggunakan perusahaan sektor perkebunan. 

c. Teknik analisis peneliti terdahulu menggunakan analisis regresi linier 

berganda, sedangkan peneliti sekarang menggunakan analisis statistik 

deskriptif. 

d. Alat uji yang digunakan peneliti terdahulu adalah SPSS, sedangkan peneliti 

sekarang menggunakan PLS. 

e. Periode yang digunakan peneliti terdahulu adalah tahun 2014-2016, 

sedangkan  peneliti sekarang menggunakan periode tahun 2014-2018. 

5. Amilus Sholikhah (2018) 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kebijakan deviden, 

kebijakan hutang, keputusan investasi, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian ini variabel yang digunakan kebijakan deviden, kebijakan hutang, 

keputusan investasi, dan profitabilitas sebagai variabel independen. Sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 12 perusahaan sektor barang konsumsi yang 
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis statistik dan analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian yang dilakukan Amilus Sholikhah (2018) menyatakan kebijakan deviden, 

kebijakan hutang, keputusan investasi, dan profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Menggunakan kebijakan deviden dan keputusan investasi sebagai variabel 

independen. 

b. Menggunakan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan penliti terdahulu terletak pada: 

a. Sampel peneliti terdahulu adalah perusahaan sektor barang konsumsi, 

sedangkan peneliti sekarang menggunakan perusahaan sektor perkebunan. 

b. Periode yang digunakan peneliti terdahulu adalah tahun 2013-2017, 

sedangkan peneliti sekarang menggunakan periode tahun 2014-2018. 

c. Teknik analisis data peneliti terdahulu adalah analisis statistik dan analisis 

regresi linier berganda, sedangkan peneliti sekarang menggunakan analisis 

statistik deskriptif. 

6. Sindy Dwiroro Pangestu & Yunan Surono (2017) 

Tujuan penelitian ini menguji pengaruh keputusan investasi, keputusan 

pendanaan, dan kebijakan deviden secara simultan terhadap nilai perusahaan. 
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Variabel yang digunakan adalah keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan 

kebijakan deviden sebagai variabel independen. Sampel yang digunakan adalah 

perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 

2011-2014. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 

analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian Sindy Dwiroro Pangestu & Yunan 

Surono (2017) menyatakan keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan 

deviden berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang yang 

terletak pada: 

a. Menggunakan keputusan investasi, kebijakan dividen, dan keputusan 

pendanaansebagai variabel independen. 

b. Menggunakan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. 

c. Sampel yang digunakan adalah perusahaan sektor perkebunan. 

d. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif 

Perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti sekarang terletak pada: 

a. Periode tahun peneliti terdahulu adalah 2011-2014, sedangkan peneliti 

sekarang menggunakan  periode tahun 2014-2018. 

b. Alat uji yang digunakan peneliti terdahulu adalah SPSS, sedangkan peneliti 

sekarang menggunakan PLS.  
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7. Noval Kurniawan & Wisnu Mawardi (2017) 

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh profitabilitas, keputusan 

investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan deviden terhadap nilai perusahaan. 

Variabel yang digunakan adalah profitabilitas, keputusan investasi, keputusan 

pendanaan, dan kebijakan deviden sebagai variabel independen. Sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 18 perusahaan yang tergabung dalam Jakarta 

Islamic Index (JII) yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 

2011-2015. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda. Hasil penelitian Noval Kurniawan dan Wisnu Mawardi (2017)  

menyatakan profitabilitas dan keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan, sedangkan keputusan pendanaan dan kebijakan deviden tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Menggunakan keputusan investasi dan kebijakan deviden sebagai variabel 

independen. 

b. Menggunakan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Variabel independen penelitian terdahulu yaitu profitabilitas. 

b. Sampel peneliti terdahulu adalah perusahaan yang tergabung dalam Jakarta 

Islamic Index (JII) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan peneliti 



20 

 

 

 

sekarang menggunakan perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

c. Periode sampel peneliti terdahulu menggunakan tahun 2011-2015, sedangkan 

peneliti sekarang menggunakan tahun 2014-2018. 

d. Teknik analisis data yang digunakan peneliti terdahulu adalah analisis regresi 

linier berganda, sedangkan peneliti sekarang menggunakan analisis statistik 

deskriptif. 

e. Alat uji yang digunakan peneliti terdahulu adalah SPSS, sedangkan peneliti 

sekarang menggunakan PLS. 

8. Obaid Ur Rehman (2016) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak struktural modal dan 

kebijakan deviden terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan struktur 

modal dan kebijakan deviden sebagai variabel independen. Sampel yang digunakan 

penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Karachi Stock 

Exchange (KSE) periode tahun 2006-2013. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis regresi  cross section time series. Hasil penelitian yang dilakukan 

Obaid Ur Rehman (2016) adalah struktur modal dan kebijakan deviden berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Menggunakan kebijakan deviden sebagai variabel independen. 
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b. Menggunakan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Variabel independen peneliti terdahulu yaitu struktur modal. 

b. Sampel peneliti terdahulu adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di 

Karachi Stock Exchange, sedangkan peneliti sekarang menggunakan 

perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

c. Periode tahun  peneliti terdahulu adalah 2006-2013, sedangkan peneliti 

sekarang menggunakan periode tahun 2014-2018. 

d. Teknik analisis data peneliti terdahulu adalah analisis cross section time 

series, sedangkan peneliti sekarang menggunakan teknik analisis statistik 

deskriptif. 

e. Alat uji yang digunakan peneliti terdahulu adalah Eviews, sedangkan peneliti 

sekarang menggunakan PLS. 

9. Sri Ayem &  Ragil Nugroho (2016) 

Tujuan penelitian ini untuk membuktikan secara empiris tentang profitabilitas,  

struktur modal, kebijakan deviden,  dan  keputusan investasi terhadap nilai 

perusahaan. Variabel yang digunakan profitabilitas, struktur modal, kebijakan 

deviden, dan keputusan investasi sebagai variabel independen. Sampel yang 

digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2010-2014. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 

linier berganda. Hasil penelitian yang dilakukan  Sri Ayem & Ragil Nugroho (2016) 
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adalah profitabilitas, kebijakan deviden, dan keputusan investasi berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan struktur modal tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Menggunakan kebijakan deviden dan keputusan investasi sebagai variabel 

independen. 

b. Menggunakan nilai perusahaan sebagai variabel dependen 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Variabel independen peneliti terdahulu yaitu profitabilitas dan ukuran 

perusahaan. 

b. Sampel pada peneliti terdahulu adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia, sedangkan peneliti sekarang menggunakan 

perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

c. Periode tahun peneliti terdahulu adalah 2010-2014,  sedangkan peneliti 

sekarang menggunakan periode tahun 2014-2018. 

d. Teknik analisis data peneliti terdahulu adalah analisis regresi linier berganda, 

sedangkan peneliti sekarang menggunakan analisis statistik deskriptif. 

e. Alat uji yang digunakan peneliti terdahulu adalah SPSS, sedangkan peneliti 

sekarang menggunakan PLS. 
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10. Entis Haryadi (2016) 

Tujuan penelitian ini menguji secara empiris  tentang  pengaruh ukuran  

perusahaan, keputusan pendanaan, profitabilitas, dan keputusan investasi terhadap 

nilai perusahaan. Variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan, keputusan 

pendanaan, profitabilitas, dan keputusan investasi sebagai variabel independen. 

Sampel yang digunakan penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian Entis Haryadi (2016) 

menyatakan bahwa profitabilitas dan keputusan investasi berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan dan keputusan pendanaan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Menggunakan keputusan investasi dan keputusan pendanaan sebagai variabel 

independen. 

b. Menggunakan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Variabel independen peneliti terdahulu yaitu profitabilitas dan ukuran 

perusahaan. 

b. Sampel peneliti terdahulu adalah perusahaan non-keuangan, sedangkan 

peneliti sekarang menggunakan perusahaan perkebunan. 
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c. Peneliti terdahulu menggunakan periode tahun selama 2013, sedangkan 

peneliti sekarang periode tahun 2014-2018. 

d. Teknik analisis data peneliti terdahulu adalah analisis regresi linier berganda, 

sedangkan peneliti sekarang menggunakan analisis statistik deskriptif. 

e. Alat uji yang digunakan peneliti terdahulu adalah SPSS, sedangkan peneliti 

sekarang menggunakan PLS.  
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Tabel 2.1 

Tabel Matrik Penelitian Terdahulu 

NO Peneliti (Tahun) KI KD Pro KH PP UP SM LEV KP KK ERM 

1 Dea & Agus (2019) TS TS        TS 
 

2 
Feny & Khairunnisa 

(2019) 
TS -    TS   TS   

3 
Sorin Gabriel Anton 

(2018) 
- S    S  S   TS 

4 
Atika Suryandani 

(2018) 
TS -   S TS      

5 
Amilus Sholikhah 

(2018) 
S S S S        

6 
Sindy & Yunan 

(2017) 
S S       S   

7 
Noval & Wisnu 

(2017) 
S TS S         

8 
Obaid Ur Rehman 

(2016) 
- S     S     

9 Sri & Ragil (2016) S S S    TS     

10 Entis Haryadi (2016) S - S   TS   TS   

 

Keterangan : 
 
S : Signifikan PP : Pertumbuhan Perusahaan 
TS : Tidak signifikan UP : Ukuran Perusahaan 
KI : Keputusan Investasi SM : Struktur Modal 
KD : Kebijakan Dividen LEV : Leverage 
Pro : Profabilitas KP : Keputusan Pendanaan 
KH : Kebijakan Hutang KK : Kinerja Keuangan 
ERM : Enterprise Risk Management  
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2.2 Landasan Teori 

Grand theory atau landasan teori merupakan penjelasan mengenai teori yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan digunakan sebagai landasan 

penyusunan hipotesis beserta analisisnya akan dijelaskan pada landasan teori berikut 

ini: 

2.2.1 Teori Signal (Signalling Theory) 

Teori sinyal (Signalling theory) dicetuskan pertama kali oleh Michael Spence 

(1973) yang menjelaskan adanya dua pihak yang terlibat, yaitu pihak dalam seperti 

manajemen yang berperan sebagai pemberi sinyal dan pihak luar seperti investor 

yang berperan sebagai penerima sinyal. Secara umum, sinyal diartikan sebagai isyarat 

yang dilakukan oleh perusahaan kepada investor (Fenty Fauziah, 2017:11). Sinyal 

tersebut dapat berupa dalam berbagai bentuk, baik yang langsung dapat diamati 

maupun yang harus dilakukan penelaahan lebih dalam untuk mengetahuinya. Sinyal 

yang disampaikan perusahaan kepada investor dapat berupa sinyal positif dan sinyal 

negatif. 

Signalling theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorong untuk 

memberikan informasi kepada investor terkait laporan keuangan perusahaan. 

Dorongan perusahaan dalam memberikan informasi, karena terdapat asimetri 

informasi antara pihak luar dengan perusahaan. Kurangnya informasi bagi pihak luar 

mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri dengan cara memberikan 
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nilai yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan 

dengan mengurangi asimetri informasi. 

Penelitian ini menggunakan Signalling theory berdasarkan penggunaan 

variabel independen meliputi keputusan investasi yang dilihat dari keputusan yang 

diambil oleh perusahaan dalam menanamkan modalnya pada satu aset tertentu atau 

lebih untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Jika perusahaan mampu 

menarik calon investor atau investor untuk menanamkan modalnya dalam 

perusahaan, maka akan meningkatkan nilai perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan 

tidak mampu menarik investor, maka akan menurunkan nilai perusahaan. 

Kebijakan dividen pada penelitian ini dilihat dari seberapa banyak perusahaan 

membagikan laba dalam bentuk dividen kepada pemegang saham. Banyaknya laba 

yang dibagikan oleh perusahaan dalam bentuk dividen tentu merupakan sebagai 

sinyal positif bagi publik. Diharapkan sinyal positif yang diberikan perusahaan 

kepada publik mampu menarik minat investor atau calon investor untuk menanamkan 

modalnya. Semakin banyak investor yang menanamkan modalnya akan 

meningkatkan harga saham. Harga saham yang tinggi mencerminkan nilai perusahaan 

yang tinggi. Keputusan pendanaan pada penelitian ini dilihat dari seberapa besar 

perusahaan membiayai kebutuhan investasi dan kegiatan operasionalnya dari hutang. 

Semakin besar pertumbuhan hutang pada perusahaan tersebut, maka akan dilihat 

sebagai sinyal positif bagi publik.  
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Karena peningkatan hutang diartikan oleh pihak luar bahwa perusahaan 

memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban di masa mendatang atau adanya 

risiko bisnis yang rendah. Dengan sinyal positif terkait peningkatan hutang 

perusahaan diharapkan mampu menarik minat investor atau calon investor untuk 

menanamkan modalnya. Jika jumlah investor meningkat dalam menanamkan 

modalnya, maka harga saham juga akan meningkat. Harga saham yang meningkat 

akan membuat nilai perusahaan juga naik. 

2.2.2 Teori Irrelevansi Dividen (Dividend Irrelevance Theory) 

Teori irrelevansi dividen atau Dividend Irrelevance Theory dikemukakan 

pertama kali oleh Merton Miller dan Franco Modigliani (MM) pada tahun 1958, yang 

menyatakan kebijakan dividen tidak mempengaruhi harga pasar saham perusahaan 

atau nilai perusahaan. Modigliani dan Miller berpendapat, bahwa nilai perusahaan 

hanya ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan 

(earning power) dan risiko bisnis, sedangkan bagaimana cara membagi arus 

pendapatan menjadi dividen dan laba ditahan tidak mempengaruhi nilai perusahaan ( 

I Made Sudana,c2019:220). MM mengasumsikan pasar modal yang sempurna, dalam 

pasar sempurna dilusi dan ketidakseimbangan di pasar termasuk harga saham yang 

bersifat jangka pendek. 

MM menyatakan bahwa pengaruh pembayaran dividen terhadap kemakmuran 

pemegang saham akan diimbangi dengan jumlah yang sama dengan cara 

pembelanjaan atau pemenuhan dana yang lain. Apabila perusahaan membagikan 
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dividen kepada pemegang saham, maka perusahaan harus mengeluarkan saham baru 

sebagai pengganti sejumlah pembayaran dividen tersebut. Dengan demikian 

pembayaran dividen akan diimbangi dengan penurunan harga saham sebagai 

penjualan saham baru. 

2.2.3 Teori Pecking Order 

Teori pecking order atau pecking order theory dikemukakan pertama kali oleh 

Breadley dan Myers (1984) yang menyatakan bahwa perusahaan melakukan 

keputusan pendanaan secara hierarki dari pendanaan internal dan eksternal, mulai dari 

pendanaan yang bersumber pada profit, hutang, sampai dengan saham ( dimulai dari 

sumber dana dengan biaya paling murah). Pecking order theory menjelaskan urutan 

atau preferensi pendanaan bahwa jika sumber dana dari luar perusahaan diperlukan, 

perusahaan pertama-tama harus menerbitkan utang sebelum menerbitkan saham 

(capacity borrowing) sudah mencapai maksimal baru kemudian perusahaan dapat 

mempertimbangkan menerbitkan saham (Sumiati & Nur Khusniyah I., 2019:190).  

Di dalam praktiknya terdapat berbagai macam utang, teori ini secara tidak 

langsung juga menyatakan manajer perusahaan sebaiknya menerbitkan surat utang 

terlebih dahulu sebelum menerbitkan surat utang yang bisa dikonversikan. Sehingga, 

aturan kedua dari teori pecking order adalah perusahaan dapat menerbitkan surat 

utang yang aman. Teori ini menjelaskan mengapa perusahaan yang mempunyai 

tingkat keuntungan yang lebih tinggi justru mempunyai tingkat utang yang lebih 
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kecil. Secara spesifik, setiap perusahaan mempunyai urutan-urutan prefensi dalam 

penggunaan dana.  

2.2.4 Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan 

manajer dalam mengelola sumber daya perusahaan yang dipercayakan kepadanya 

yang sering dihubungkan dengan harga saham (Silvia Indriani, 2019:15). Nilai 

perusahaan dapat diukur melalui harga saham di pasar, yang merupakan refleksi 

penilaian oleh publik terhadap kinerja perusahaan.Harga saham merupakan 

pencerminan nilai perusahaan. Pada dasarnya perusahaan memiliki tujuan jangka 

panjang maupun jangka pendek. Tujuan jangka panjang perusahaan yaitu 

memaksimalkan nilai perusahaan, sedangkan tujuan jangka pendek perusahaan yaitu 

memaksimalkan laba dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan (Atika 

Suryandani, 2018). Tercapainya laba yang maksimal akan meningkatkan harga 

saham. Harga saham yang tinggi akan membuat nilai perusahaan juga tinggi dan nilai 

perusahaan yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan di masa depan. Nilai 

perusahaan sangat penting akan diminati oleh investor, karena dengan nilai 

perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham.  

Nilai perusahaan dapat menggambarkan keadaan perusahaan. Dengan nilai 

perusahaan yang tinggi, maka perusahaan akan dipandang baik oleh calon investor 

maupun investor, demikian pula sebaliknya. Pengukuran nilai perusahaan dapat 

dilakukan dengan melihat perkembangan harga saham di bursa, jika harga saham 
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meningkat berarti nilai perusahaan meningkat. Meningkatnya nilai perusahaan 

merupakan suatu prestasi yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya karena 

dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan 

meningkat. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur nilai 

perusahaan di antaranya: 

1) Price to Book Value 

Price to Book Value atau PBV menggambarkan seberapa besar pasar 

menghargai nilai buku suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio PBV akan 

menunjukkan bahwa pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. PBV 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

PBV =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑢𝑘𝑢 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
 

2) Tobin’s Q 

Tobin’s Q adalah nilai pasar dari suatu perusahaan dengan membandingkan 

nilai pasar suatu perusahaan yang terdaftar di pasar keuangan dengan nilai 

penggantian aset (assets replacement value) perusahaan (Sri Ayem & Ragil 

Nugroho, 2016). Perusahaan dengan rasio Q yang tinggi adalah perusahaan 

yang cenderung memiliki peluang investasi yang lebih menarik atau 

keunggulan kompetitif yang signifikan. 

Tobin’s Q dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

𝑄 =
(𝐸𝑀𝑉 + 𝐷)

(𝐸𝐵𝑉 + 𝐷)
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Keterangan: 

Q = Nilai perusahaan 

EMV = Nilai pasar ekuitas (diperoleh dari perkalian harga saham penutupan 

akhir tahun dengan jumlah saham yang beredar akhir tahun) 

EBV = Nilai buku dari total aset ( diperoleh dari selisih total aset 

perusahaan dengan total kewajibannya) 

D  = Nilai buku dari total hutang 

3) Price Earning Ratio 

Price Earning Ratio atau PER merupakan salah satu ukuran dalam 

menganalisis saham secara fundamental yang berfungsi untuk mengukur 

perubahan kemampuan laba yang diharapkan di masa yang akan datang. 

Semakin besar PER, maka semakin besar juga kemungkinan perusahaan 

untuk tumbuh sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Adapun rumus 

yang digunakan untuk mengukur PER sebagai berikut: 

PER =
Harga Saham

Laba Bersih per Saham
 

2.2.5 Keputusan Investasi 

Keputusan investasi atau disebut juga capital budgeting decision, berkaitan 

dengan investasi jangka panjang yang harus dilakukan untuk memperoleh 

keuntungan di masa mendatang dimana berkaitan dengan proses perencanaan, 

penetapan tujuan, pengaturan pendanaan, serta penggunaan kriteria tertentu untuk 
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memilih asetjangka panjang (Arief Sugiono, Ishak The 2015:152). Keputusan 

investasi akan mempengaruhi penetapan waktu, risiko, dan harga saham perusahaan, 

sehingga manajer harus membuat keputusan investasi yang dirancang untuk 

memaksimalkan  harga saham perusahaan (Entis Haryadi, 2016). Tujuan dilakukan 

keputusan investasi adalah untuk mendapatkan laba yang besar dengan risiko yang 

dapat dikelola dengan harapan dapat mengoptimalkan nilai perusahaan.Keputusan 

investasi juga sering digambarkan dengan investment opportunity set (IOS) yang 

merupakan pengeluaran-pengeluaran yang ditetapkan manajemen di masa mendatang 

yang berpengaruh terhadap besarnya nilai perusahaan. Jika perusahaan mampu 

menciptakan kinerja yang baik, maka perusahaan akan dapat menghasilkan laba yang 

tinggi. Laba yang tinggi akan mempengaruhi kenaikan harga saham perusahaan yang 

dapat menarik perhatian investor untuk menanamkan modal. Semakin banyak 

investor atau calon investor untuk menanamkan modalnya akan menaikkan nilai 

perusahaan. Secara umum IOS menggambarkan tentang luasnya kesempatan atau 

peluang investasi bagi suatu perusahaan, namun juga bergantung pada pilihan modal 

yang dikeluarkan perusahaan di masa yang akan datang. Kallapur dan Trombley 

membuat tiga klasifikasi proksi IOS yaitu proksi IOS berbasis harga, proksi IOS 

investasi, dan proksi IOS berbasis varian. 

a. IOS berbasis harga (price based proxies) 

Proksi IOS ini mendasarkan pada perbedaan antara aset dan nilai pasar 

saham. Proksi ini juga mendasarkan pada suatu ide yang menyatakan 
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prospek pertumbuhan perusahaan secara parsial dinyatakan dengan harga-

harga saham dan perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang tinggi akan 

memiliki nilai pasar yang relatif lebih tinggi dari aset yang dimiliki. 

b. IOS berbasis investasi (investment based proxies) 

Proksi IOS berbasis investasi menunjukkan tingkat aktivitas investasi yang 

tinggi yang berhubungan dengan IOS perusahaan secara positif. 

Perusahaan dengan IOS yang tinggi akan memiliki investasi yang tinggi, 

aktivitas investasi modal dapat diukur dengan capital expenditures to 

assets sebagai proksi dari IOS. 

c. IOS berbasis varian (variance measure) 

Proksi IOS berbasis varian (variance measure) berdasar pada ide pilihan 

menjadi lebih bernilai sebagai variabilitas dari return dengan dasar pada 

peningkatan aset. IOS memberikan petunjuk yang lebih luas, dimana nilai 

perusahaan sebagai tujuan utama tergantung pada pengeluaran perusahaan 

di masa yang akan datang. Nilai perusahaan ditentukan oleh keputusan 

investasi tetapi keputusan investasi tidak dapat diamati secara langsung 

atau dapat dikatakan IOS tidak dapat diobservasi secara langsung, 

sehingga dalam perhitungannya menggunakan proksi. Indikator yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil pengukuran dari tiga 

variabel proksi  IOS yang banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya 

yang mencerminkan actual atau opportunity investasi, yaitu: 
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1) Total Assets Growth 

Assets Growth merupakan proksi yang menunjukkan pertumbuhan 

aset, dimana aset digunakan sebagai kegiatan operasional perusahaan. 

Semakin besar aset diharapkan semakin besar hasil operasional yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini akan menambah kepercayaan 

pihak luar terhadap perusahaan, TAG dapat dihitung sebagai berikut: 

𝑇𝐴𝐺 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡(t − 1)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡(t − 1)
100%  

2) Market Value to Book Value Asset Ratio 

Market Value to Book Value of Asset Ratio adalah proksi IOS 

berdasarkan harga saham. Proksi ini digunakan untuk mengukur 

prospek pertumbuhan suatu perusahaan berdasarkan pada banyaknya 

aset yang digunakan dalam menjalankan usahanya. Proksi ini menjadi 

bahan pertimbangan penilaian kondisi perusahaan bagi para investor. 

Semakin tinggi MV/BVA semakin besar aset yang digunakan 

perusahaan dalam usahanya, hal ini juga dapat menyebabkan semakin 

besar harga sahamnya meningkat dan return saham pun meningkat. 

Proksi ini dapat dihitung sebagai berikut: 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑡𝑜 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

=
(Total aset − total ekuitas) + (Jumlah saham beredar × harga saham)

Total aset
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3) Rasio Capital Expenditure to Book Value Assets 

Proksi ini menunjukkan bahwa prospek pertumbuhan perusahaan 

direfleksikan dalam harga saham. Rasio ini digunakan untuk melihat 

besarnya aliran modal saham perusahaan, semakin besar aliran 

tambahan modal saham, semakin besar kemampuan perusahaan untuk 

memanfaatkannya sebagai tambahan investasi. RCE/BVA dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

𝑅𝐶𝐸 / 𝐵𝑉𝐴 =
Pertumbuhan aset

Total aset X − 1
 

4) Current Assets to Total Assets Ratio 

Current Assets to Total Assets Ratio merupakan rasio likuiditas yang 

membandingkan antara aset lancar dengan total aset yang dimiliki 

perusahaan. Proksi CATA dapat dirumuskan sebagai berikut: 

CATA =
Aset lancar

Total aset
 

2.2.6 Kebijakan Deviden 

Dividen merupakan laba bersih perusahaan yang didistribusikan kepada 

pemegang saham atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Kebijakan dividen merupakan keputusan penempatan laba, apakah laba yang 

diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada investor sebagai dividen atau akan 

ditahan dalam bentuk laba ditahan untuk pembiayaan investasi di masa yang akan 

datang (Fenty Fauziah, 2017:7).Manajemen perusahaan harus mengambil kebijakan 
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atas laba yang diperoleh selama satu periode akan dibagi semua atau sebagian untuk 

dividen dan sebagian lagi tidak dibagikan dalam bentuk laba ditahan. Jika kinerja 

perusahaan baik, maka perusahaan akan dapat menghasilkan laba yang tinggi. Laba 

yang tinggi akan mempengaruhi perusahaan dalam pembagian laba berupa deviden 

kepada pemegang saham. Semakin tinggi laba perusahaan, maka akan semakin 

banyak laba yang dibagikan dengan bentuk deviden. Hal ini akan menarik investor 

dalam menanamkan modalnya karena perusahaan memiliki kebijakan deviden yang 

tinggi dan dapat menaikkan nilai perusahaan tersebut.  

Dengan demikian, perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidup 

sekaligus memberikan kesejahteraan kepada para pemegang saham dengan 

pengembalian berupa deviden. Untuk mengukur kebijakan dividen dapat diukur 

menggunakan rasio pasar. Rasio yang digunakan untuk mengukur kebijakan dividen 

antara lain adalahDividend Payout Ratio (DPR) dan Dividend Yield. 

1) DPR merupakan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham 

dibandingkan dengan jumlah total laba bersih perusahaan (Mamduh & Abdul, 

2016:83). DPR dapat dihitung sebagai berikut: 

𝐷𝑃𝑅 =
𝐷𝑃𝑆

𝐸𝑃𝑆
 

𝐷𝑃𝑆 =
Jumlah dividen yang dibayarkan

Jumlah saham beredar
 

𝐸𝑃𝑆 =
Laba bersih tahun berjalan

Jumlah saham beredar
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Keterangan: 

DPS= Dividen Per Share 

EPS= Earning Per Share 

2) Dividend Yield 

Dividend yield merupakan sebagian dari total return yang akan diberikan 

perusahaan oleh investor. Rasio ini menjadi perhatian investor dalam 

menanamkan modalnya dengan harapan return yang tinggi. Dividend yield 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 =
Dividen per lembar saham

Harga saham
 

2.2.7 Keputusan Pendanaan 

Keputusan pendanaan merupakan keputusan yang berkaitan dengan jumlah 

dana yang disediakan oleh perusahaan, baik yang bersifat hutang atau modal sendiri 

untuk membeli suatu aset. Keputusan pendaan merupakan satu kebijakan yang sangat 

penting bagi perusahaan, karena menyangkut perolehan sumber dana untuk kegiatan 

operasi perusahaan. Keputusan pendanaan akan berpengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan yang merupakan komposisi antara hutang perusahaan dan modal 

perusahaan sendiri, perusahaan harus menentukan struktur modal yang optimal dalam 

keputusan pendaannya. Struktur modal yang optimal ini menyangkut seberapa besar 

penggunaan hutang dan modal sendiri yang akan digunakan oleh perusahaan dalam 

kegiatan investasinya. Jika perusahaan menetapkan pendanaan menggunakan sumber 
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dana dari hutang, maka leverage perusahaan meningkat dan perusahaan akan 

menanggung biaya tetap berupa bunga. Keputusan ini diharapkan agar terjadi 

perubahan laba per lembar saham yang lebih besar daripada laba sebelum bunga dan 

pajak, sehingga nilai perusahaan akan meningkat. 

Dengan sturktur modal yang optimal perusahaan juga telah berhasil dalam 

memaksimalkan nilai pasar hutang dan nilai pasar modal sendiri yang akan 

meningkatkan nilai perusahaan. Keputusan pendanaan dalam penelitian ini 

diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) dan Debt to Assets Ratio (DAR). 

1) Debt to Equity Ratio 

Debt to Equity Ratio atau DER merupakan indikator untuk menghitung 

keputusan pendanaan dengan rasio yang membandingkan antara total hutang 

dengan total ekuitas atau modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan. DER 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Total Hutang

Total Ekuitas
 

2) Debt to Assets Ratio 

Debt to Assets Ratio atau DAR adalah indikator untuk menghitung keputusan 

pendanaan, DAR merupakan rasio yang membandingkan antara total hutang 

dengan total aset. Dengan kata lain, seberapa besar aset perusahaan dibiayai 

oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap 

pengelolaan aset (Kasmir, 2015). DAR dapat dihitung sebagai berikut: 
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𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Total Hutang

Total Aset
 

2.2.8 Pengaruh Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan 

Keputusan investasi adalah tindakan yang diambil oleh sebuah perusahaan 

untuk menghabiskan dananya pada aset tertentu dengan harapan mendapatkan 

keuntungan di masa mendatang. Keputusan investasi penting dalam fungsi 

manajemen bidang keuangan karena menyangkut bagaimana pengalokasian dana 

perusahaan baik yang bersumber dari dalam maupun luar perusahaan dengan tujuan 

yang sama yaitu memperoleh keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang. 

Keputusan investasi mempunyai jangka waktu yang panjang, sehingga keputusan 

yang diambil perusahaan harus dipertimbangkan dengan benar karena memiliki risiko 

yang juga berjangka panjang. Kegiatan investasi merupakan keputusan tersulit untuk 

manajemen perusahaan, karena akan mempengaruhi nilai perusahaan. Tujuan 

dilakukan keputusan investasi adalah mendapat laba yang besar dengan risiko dengan 

harapan dapat mengoptimalkan nilai perusahaan. Jika perusahaan dapat menarik 

investor dengan prospek kinerja yang baik atau menghasilkan laba yang optimal. Hal 

ini mengggambarkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil memberikan sinyal 

positif kepada investor. 

Sinyal positif diharapkan segera diumumkan ke publik agar mendorong minat 

investor untuk melakukan investasi di perusahaan. Semakin banyak jumlah investor 

yang ingin berinvestasi di perusahaan akan mempengaruhi peningkatan nilai 

perusahaan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan dilakukan Amilus (2018) 
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menyatakan bahwa keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini sejalan dengan penilitian yang dilakukan oleh Noval&Wisnu, 

2017; Sindy & Yunan, (2017); Sri & Ragil, (2016); Entis, (2016) yang menyatakan 

keputusan investasi memiliki efek positif yang signifikan pada nilai perusahaan.  

2.2.9 Pengaruh Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan 

Kebijakan dividen merupakan kebijakan yang dibuat oleh perusahaan 

mengenai seberapa banyak laba yang akan dibagikan kepada investor dalam bentuk 

dividen dan seberapa banyak laba yang akan diinvestasikan kembali. Distribusi laba 

berupa dividen dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena investor lebih suka 

dividen daripada capital gain karena risiko dividen lebih kecil daripada capital gain. 

Distribusi dividen juga memberikan informasi kepada investor terkait kinerja 

perusahaan. Jika perusahaan memiliki rasio distribusi dividen yang stabil atau 

meningkat, maka hal itu akan memberikan sinyal positif kepada investor untuk 

berinvestasi di perusahaan tersebut. Sinyal positif diharapkan segera diumumkan 

perusahaan ke publik agar menarik minat investor dengan kondisi perusahaan 

sekarang. 

Meningkatnya jumlah investor yang berinvestasi di perusahaan menyebabkan 

harga saham meningkat, yang menunjukkan bahwa nilai perusahaan juga meningkat. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sorin Gabriel Anton (2018) menyatakan 

bahwa kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amilus, (2018); Sindy & Yunan, 
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(2017); Obaid, (2016); Sri & Ragil, (2016) menyatakan bahwa kebijakan dividen 

memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

2.2.10 Pengaruh Keputusan Pendanaan Terhadap Nilai Perusahaan 

Keputusan pendanaan merupakan keputusan yang berhubungan dengan 

sumber dana yang akan diperoleh perusahaan untuk membiayai asetnya. Sumber dana 

perusahaan diperoleh dari luar perusahaan (hutang) dan dari dalam perusahaan 

(modal sendiri). Komposisi hutang dan modal perusahaan ditentukan oleh perusahaan 

itu sendiri. Perusahaan yang lebih menitik beratkan pada komposisi hutang dianggap 

sebagai solusi untuk mempertahankan posisi perusahaan agar dapat terus beroperasi. 

Hutang yang terus tumbuh tanpa adanya pengendalian akan menimbulkan penurunan 

nilai perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki hutang yang terus tumbuh 

dengan adanya pengendalian secara baik untuk pembiayaan aset perusahaa, maka 

akan meningkatkan nilai perusahaan. Peningkatan hutang diartikan oleh pihak luar 

tentang kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban di masa yang akan 

datang atau adanya risiko bisnis yang rendah, hal tersebut akan menjadi sinyal positif 

yang akan diberikan perusahaan kepada publik. 

Sinyal positif yang telah disampaikan perusahaan kepada publik diharapkan 

dapat menarik minat investor maupun calon investor dalam menanamkan modalnya. 

Semakin banyak jumlah investor yang menanamkan modalnya akan membuat harga 

saham semakin naik. Harga saham yang semakin naik akan meningkatkan nilai 

perusahaan. Penelitian tedahulu yang dilakukan oleh Sindy & Yunan, (2017) 
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menyatakan bahwa keputusan pendanaan berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran ini dibuat atas dasar pengujian ulang dari variabel-

variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu yang menunjukkan hasil 

penelitian yang tidak konsisten, yaitu pada variabel keputusan investasi kebijakan 

dividen dengan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka penelitian di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis 

dari penelitian ini adalah: 

H1 : Keputusan Investasi berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

H2 : Kebijakan Dividen berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

H3 :  Keputusan Pendanaan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

Keputusan Investasi 

Kebijakan Dividen  Nilai Perusahaan 

MV/BVA 

CA/TAR 

DER 
Keputusan Pendanaan 

DY 

PBV 

PER 

DPR 

DAR 


