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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan pada umunya mempunyai keinginan untuk tumbuh dan 

berkembang. Berkembangnya suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh 

manajemen perusahaan itu sendiri. Tujuan perusahaan dapat dicapai melalui 

pelaksanaan fungsi manajemen keuangan yang baik dan dengan hati-hati serta 

tepat mengingat setiap keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi 

keputusan keuangan lainnya yang berdampak terhadap nilai perusahaan. 

Fungsi manajemen keuangan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu memutuskan 

alternatif pendanaan, menetapkan pengalokasian dana (investasi) dan 

memutuskan kebijakan pembagian dividen. Ketiga fungsi manajemen tersebut 

bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga 

saham. (Wright & Ferris 1997 dalam Hasnawati 2005). Harga saham digunakan 

sebagai proksi nilai perusahaan karena harga saham merupakan harga yang 

bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila investor ingin memiliki suatu bukti 

kepemilikan atas suatu perusahaan, jadi semakin tinggi nilai perusahaan semakin 

besar kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. Wright & Ferris 

(1997) juga berpendapat bahwa return saham merupakan pencerminan 

kemampuan unit bisnis menghasilkan keuntungan yang telah menggunakan 

sumberdaya perusahaan secara efisien, semakin tinggi keuntungan perusahaan 

semakin tinggi nilai perusahaan. Jika ketiga keputusan keuangan tersebut, yaitu 

keputusan pendanaan, keputusan investasi dan kebijakan pembagian dividen 

dilakukan dengan hati-hati dan tepat, maka tujuan perusahaan yaitu meningkatkan 

nilai perusahaan dapat tercapai, mengingat setiap keputusan keuangan yang 

diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya yang berdampak 

terhadap nilai perusahaan dan tentunya demi kelangsungan perusahaan yang akan 

datang.  
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Optimalisasi nilai perusahaan yang merupakan tujuan perusahaan dapat 

dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, dimana suatu 

keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan 

lainnya yang berdampak pada nilai perusahaan. Hasnawati (2005) menemukan 

bahwa keputusan investasi, keputusan pendanaan. dan kebijakan dividen secara 

parsial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen secara 

langsung mempengaruhi nilai perusahaan dan secara tidak langsung keputusan 

investasi mempengaruhi nilai perusahaan melalui kebijakan dividen dan 

keputusan pendanaan. Keputusan-keputusan tersebut saling berkait satu dengan 

yang lainnya sehingga kita harus memperhatikan dampak bersama dan ketiganya 

terhadap harga pasar saham perusahaan. 

Untuk mendanai berbagai altematif investasi, maka perusahaan harus 

menentukan sumber dana yang optimal agar dapat memaksimalkan nilai 

perusahaan. Sumber pendanaan perusahaan tersebut dapat berasal dari internal 

financing serta external financing. Struktur modal suatu perusahaan merupakan 

long term financial structure perusahaan. Ketersediaan dana tersebut dapat dilihat 

dari struktur modal perusahaan diketahui dengan cara mengamati neraca 

perusahaan pada sisi pasiva. 

Untuk meningkatkan nilai perusahaan, maka perusahaan dituntut untuk 

tumbuh. Pertumbuhan dapat diwujudkan dengan menggunakan kesempatan 

investasi sebaik-baiknya. Keputusan investasi tersebut mencakup pengalokasian 

dana yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan pada 

berbagai bentuk investasi. Investasi dapat dilakukan dengan menghitung net 

present value ( NPV) dari investasi yang akan dilakukan. Kemudian apabila telah 

diketahui bahwa investasi layak untuk dilakukan, maka manajer keuangan harus 

memutuskan sumber pendanaan. 

Jika sumber pendanaan sebagian berasal dari laba ditahan (internal 

financing), maka akan mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan. Semakin 

besar investasi, maka dividen yang dibagikan akan semakin berkurang. 

Pengumuman pembayaran dividen ini mengandung informasi yang dapat 
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digunakan para investor untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi dan 

memprediksi prospek perusahaan di masa mendatang. Akibat dari perubahan 

dividen yang diumumkan, maka harga saham akan mengalami penyesuaian. 

Dividen seringkali digunakan para investor sebagai indikator atau sinyal prospek 

suatu perusahaan di masa mendatang. Akibat dari perubahan dividen yang 

diumumkan, maka harga saham akan mengalami penyesuaian. Dividen seringkali 

digunakan sebagai indikator atau sinyal prospek suatu perusahaan. Pramastuti 

(2007) dalam penelitiannya mengenai pengaruh pengumuman kebijakan dividen 

menyimpulkan bahwa kenaikan (penurunan) dividen direspon secara positif 

(negatif) oleh pasar. 

Perusahaan dengan pertumbuhan yang tinggi, seringkali tidak membagikan 

dividen. Mereka menggunakan uang yang merupakan dividen shareholders untuk 

mendanai pertumbuhan perusahaan yang tinggi tersebut. Kesuksesan perusahaan 

dalam pertumbuhan penjualan dan keuntungan akan tercermin pada tingginya 

harga saham yang pada akhimya menghasilkan capital gain yang besar ketika 

shareholders menjual sahamnya. Sebaliknya perusahaan tidak memiliki 

pertumbuhan yang tinggi, sehingga mereka harus mendukung peningkatan nilai 

perusahaan dengan menawarkan sejumlah besar dividen dan dibayarkan secara 

konsisten. 

Studi yang dilakukan Wahyudi dan Pawestri (2006) terhadap perusahaan 

publik di Indonesia, menyimpulkan bahwa keputusan pendanaan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, tetapi keputusan investasi dan kebijakan dividen tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Industri Food and Beverage merupakan industri yang terus tumbuh dan 

memerlukan capital expenditure yang cukup besar untuk pengembangan 

perusahaan. Fenomena yang bersumber dari Monalisa & Safrezi Fitria 

(http://www.indonesiafinancetoday.com/read/10892/Indofood-CBP-Bangun-Tiga-

Pabrik-Mi-Instan-Rp-700-Miliar, 2012) PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

(ICBP), emiten makanan minuman, tahun ini membangun tiga pabrik mi instan di 

Jakarta, Palembang, dan Semarang dengan nilai investasi Rp 700 miliar. Produksi 

mi instan perseroan akan meningkat menjadi 17,6 % miliar bungkus per tahun 

http://www.indonesiafinancetoday.com/read/10892/Indofood-CBP-Bangun-Tiga-Pabrik-Mi-Instan-Rp-700-Miliar
http://www.indonesiafinancetoday.com/read/10892/Indofood-CBP-Bangun-Tiga-Pabrik-Mi-Instan-Rp-700-Miliar
http://www.indonesiafinancetoday.com/read/10892/Indofood-CBP-Bangun-Tiga-Pabrik-Mi-Instan-Rp-700-Miliar
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saat tiga pabrik itu mulai beroperasi. Saat ini kapasitas produksi pabrik mi isntan 

perseroan mencapai 15,6 miliar bungkus per tahun. Hingga tahun 2010 utiliasai 

produksi divisi mi instan Indofood CBP mencapai 74%.Tahun lalu perseroan 

memproduksi 11,45 miliar bungkus mi instan, dengan pertumbuhan penjualan 

sebesar 3,8% dibandingkan 2009 sebesar 11,03 miliar per bungkus. Kemudian 

menurut Achmad Aris (Bisnis Indonesia, Juli 2012) Kinerja perusahaan selama 

tahun 2011 telah menghasilkan pembagian dividen yang tinggi kepada pemegang 

saham. PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) membagikan dividen tunai 

sebesar Rp169 per saham atau total sebesar Rp1,4 triliun. Jumlah tersebut setara 

dengan 50% dari total laba bersih yang diperoleh perseroan sepanjang 2011 

sebesar Rp3,08 triliun. Keputusan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari 

pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada 11 

Mei 2012. PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk  yang 

merupakan salah satu dari perusahaan Industry Food and Beverage juga termasuk 

perusahaan yang dapat mengeluarkan investasi pertahun yang sangat tinggi. 

Menurut Andryanto Suwismo dan Hadi Saksono (http://agro.kemenperin.go.id 

juli 2012) PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk (ULTJ), emiten 

produsen minuman ultra high temperature dan susu olahan, mengalokasikan dana 

belanja modal sebesar Rp 60 miliar tahun ini untuk pembelian mesin. Pembelian 

mesin dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan produksi perseroan di 2012. 

Atas dasar fenomena dan latar belakang tersebut maka menarik untuk 

diteliti sejauh mana keputusan keuangan mempengaruhi nilai perusahaan publik 

di Indonesia. Mengingat faktor internal perusahaan merupakan masalah 

fundamental perusahaan yang penting dalam upaya meningkatkan nilai 

perusahaan. Namun demikian faktor eksternal pun dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan walaupun tidak permanen. Oleh sebab itu, penelitian ini diberi judul : 

“Pengaruh Keputusan Pendanaan, Keputusan Investasi dan Kebijakan 

Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Pada Industri Food and Beverages yang 

Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2011” 

 

 

http://stockdata.indonesiafinancetoday.com/quote/ULTJ
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka                  

yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan                     

setiap keputusan manajemen keuangan dan pengaruhnya terhadap nilai 

perusahaan : 

1. Bagaimana perkembangan keputusan pendanaan, keputusan investasi, 

kebijakan deviden, dan nilai perusahaan perusahaan industry Food and 

Beverage yang listing Bursa Efek Indonesia. 

2. Apakah keputusan pendanaan, keputusan investasi, dan kebijakan deviden 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan-perusahaan Food and Beverage yang 

listing di Bursa Efek Indonesia baik secara simultan maupun parsial. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Kondisi perkembangan keputusan pendanaan, keputusan 

investasi, kebijakan deviden dan Nilai Perusahaan Sektor Industri Food and 

Beverages di Bursa Efek Indonesia 

2. Untuk mengetahui pengaruh keputusan pendanaan, keputusan investasi,                   

dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan-perusahaan Food and 

Beverage yang tercatat di Bursa Efek Indonesia baik secara simultan 

maupun parsial. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Emiten 

Penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi pihak perusahaan sebagai 

bahan masukan dan pertimbangan yang berarti dalam meningkatkan kinerja 

perusahaan. 

2. Penulis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman di mana penulis 

dapat memperoleh gambaran nyata serta dapat menerapkan pengetahuan 

secara teoritis yang diperoleh di bangku kuliah. 
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3. Civitas akademik 

Diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang 

manajemen keuangan, serta menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian 

lebih lanjut yang berkaitan dengan keputusan pendanaan, keputusan investasi, 

dan kebijakan dividen. 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Laporan keuangan merupakan suatu media yang dapat menggambarkan 

kondisi keuangan perusahaan. Namun dalam menginterprestasikan laporan 

keuangan dibutuhkan suatu tindak lanjut analisa agar laporan keuangan tersebut 

dapat menjadi informasi yang lebih tepat dan akurat. Dengan adanya analisis 

laporan keuangan, pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat 

menjadikan laporan keuangan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Analisis laporan keuangan seringkali memasuki aktivitas untuk membuat 

berbagai macam transformasi atas laporan keuangan. Teknik analisis tersebut 

memungkinkan untuk dilakukannya identifikasi , pengkajian dan perangkuman 

hubungan-hubungan yang signifikan dari data keuangan perusahaan teknik yang 

biasa digunakan dalam hal seperti ini adalah analisis rasio keuangan. 

Menurut Sofyan (2006 : 297) yang dimaksud rasio keuangan : 

“Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari 

hasil satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai 

hubungan yang relevan dan signifikan (berarti)”. 

Manajemen keuangan memiliki ruang lingkup yang luas dan dinamis. 

Keuangan dapat berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan manusia dan 

organisasi. Untuk dapat memperoleh laba dalam melakukan suatu usaha 

diperlukan keuangan yang optimal untuk dapat beijalan dengan baik sehingga 

untuk dapat mengoptimalkan keuangan perusahaan maka diperlukan manajemen 

yang baik. Oleh karena itu, keuangan mempunyai hubungan yang erat terhadap 

ilmu managerial. 
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Seiring dengan perkembangannya, manajemen keuangan tidak hanya 

mencatat, membuat laporan, mengendalikan posisi kas, membayar tagihan - 

tagihan, dan mencari dana. Akan tetapi, manajemen keuangan juga mengatur 

penginvestasian dana, mengatur kombinasi dana yang optimal, serta mengatur 

pendistribusian keuntungan (pembagian deviden). 

Menurut Darsono (2006:1) menerangkan bahwa : 

“ Manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen 

perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya 

dan menggunakannya seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin untuk 

memperoleh laba”. 

Fungsi manajemen keuangan dapat dibagi menjadi tiga tugas pokok, yaitu 

(1) memutuskan alternatif pembiayaan. Fungsi ini berkaitan dengan pengambilan 

keputusan di dalam memilih altematif pembiayaan terbaik dari berbagai altematif 

sumber dana yang tersedia, sehingga diperoleh suatu kombinasi pembiayaan. (2) 

menetapkan pengalokasian dana. Fungsi yang dijalankan ini mencakup keputusan 

yang harus dilakukan oleh manajer keuangan di dalam menetapkan kombinasi 

dari harta yang paling baik bagi perusahaan. (3) kebijakan pembagian dividen. 

Kewajiban manajer keuangan di dalam menetapkan kebijakan pembagian dividen, 

karena fungsi ini akan mempengaruhi nilai dari perusahaan tersebut, yang akan 

memberikan gambaran atas kemakmuran para pemilik. 

Ketiga fungsi pokok dari manajer keuangan tersebut pada akhimya hanya 

mengarah pada satu tujuan yaitu untuk memaksimalkan nilai dari perusahaan bagi 

para pemiliknya. Dapat dikatakan bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh 

kebijakan keuangan yang menggambarkan komposisi pembiayaan dalam struktur 

keuangan perusahaan dan juga besamya dividen yang dibagikan sebagai gambaran 

kemakmuran para pemiliknya. Ketiga variabel manajemen keuangan tersebut 

saling terkait dan bersifat saling mempengaruhi. (Yuniningsih, 2002). 

Optimalisasi nilai perusahaan yang merupakan tujuan perusahaan dapat 

dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, dimana salah satu 

keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan 

lainnya dan berdampak pada nilai perusahaan. (Fama & French, 1988). Nilai 
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perusahaan dapat diukur dari harga pasamya. Harga pasar (market value) 

menunjukkan harga yang bersedia dibayar investor. Harga pasar dapat lebih 

tingggi atau lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Perbandingan nilai pasar 

terhadap nilai buku saham yang semakin tinggi menunjukkan penilaian investor 

terhadap perusahaan semakin baik. 

Struktur modal suatu perusahaan pada dasamya dapat dibedakan menjadi 

dua bagian pokok yaitu modal dari para pemilik atau pengambiI saham (modal 

sendiri) dan modal yang berasal dari para kreditur (modal asing). 

Menurut Martono dan Harjito (2007:240): 

“Struktur modal (capital structure) adalah perbandingan atau imbangan 

pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukan oleh perbandingan 

hutang jangka panjang terhadap modal sendiri”. 

Menurut Darsono (2006:153) struktur modal adalah : 

“Struktur modal adalah jumlah permanen perusahaan yang tersumber dari 

hutang jangka panjang dan modal sendiri.” 

Berdasarkan kedua pengertian di atas bila melihat dari laporan keuangan 

neraca perusahaan maka yang dimaksud dengan struktur permodalan di sini 

adalah yang terletak hanya pada bagian kredit yang tercermin pada perkiraan 

hutang jangka panjang dengan unsur modal sendiri, di mana kedua golongan 

tersebut merupakan dana permanen atau dana jangka panjang. 

Debt Equity Ratio (DER) menunjukan hubungan antara hutang jangka 

panjang yang diberikan oleh para kreditur dengan jumlah modal sendiri yang 

diberikan oleh pemilik perusahaan dalam rangka mengukur resiko, fokus 

perhatian kreditur jangka panjang terutama ditujukan pada prospek laba dan 

perkiraan arus kas. Meskipun demikian, mereka tidak dapat mengabaikan 

pentingnya tetap mempertahankan keseimbangan antara proporsi aktiva yang 

didanai oleh kreditor dan yang didanai oleh pemilik perusahaan. Keseimbangan 

proporsi antara aktiva yang didanai oleh kreditor dan yang didanai oleh pemilik 

perusahaan diukur dengan rasio debt to equity. Dimana rasio ini merupakan 

persentase dari hutang relatif terhadap jumlah equitas yang dimiliki perusahaan. 

Rasio debt to equity ini dapat memberikan gambaran mengenai struktur modal 
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yang dimiliki perusahaan sehingga dapat dilihat resiko tak tertagihnya hutang. 

Semakin besar proporsi hutang relatif terhadap equitas maka semakin besar pula 

resiko perusahaan. 

Mengalokasikan dana secara efisien merupakan tugas perusahaan di dalam 

menginvestasikan dananya pada aktiva yang dapat memberikan keuntungan yang 

maksimal.  

Menurut Tendi Haruman (2008) bahwa : 

“Investasi adalah pertumbuhan total asset perusahaan dari tahun ke tahun 

yang menunjukan perkembangan investasi perusahaan”. 

Kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan akan menentukan 

keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dan kinerja perusahaan di masa yang 

akan datang. Apabila tingkat investasi di suatu perusahaan tinggi, maka akan 

meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan tersebut karena 

pertumbuhan investasi tersebut dapat dipresepsikan sebagai good news bagi 

investor. Selain itu, peningkatan investasi ini akan dianggap sebagai pertumbuhan 

perusahaan di masa yang akan datang dan penentu nilai perusahaan. 

Rasio dividend payout merupakan perbandingan jumlah dividen yang 

dibayarkan per lembar saham terhadap EPS perusahaan, semakin tinggi rasio ini 

akan menguntungkan para investor tetapi akan memperlemah internal financial 

perusahaan karena memperkecil laba ditahan. Sebaliknya rasio yang semakin 

kecil akan merugikan para pemegang saham (investor) tetapi internal financial 

perusahaan akan semakin kuat. 

Penelitian Wahyudi dan Pawestri (2006) dalam jurnal simposium 

nasional akuntansi padang vol 9 Mengenai Implikasi Struktur Kepemilikan 

Terhadap Nilai Perusahaan : Dengan Keputusan Keuangan Sebagai Variabel 

Intervening. Hasil penelitian ini menunjukan Keputusan pendanaan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, tetapi keputusan investasi dan kebijakan dividen tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Struktur kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan baik 

secara langsung maupun melalui keputusan pendanaan. 

 



10 

Penelitian Pancawati (2007) dalam jurnal akuntansi dan auditing 

indonesia JAI Vol.5 , No.2, Juli 2009 : 231-250 mengenai determinan nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh positif antara kebijakan investasi terhadap nilai 

perusahaan. Dengan berdasarkan pada teori sinyal, semakin meningkatnya 

investasi yang dilakukan oleh perusahaan, maka menggambarkan suatu pilihan 

manajemen untuk terus berkembang, dan merupakan proyeksi dari prospek 

perusahaan di masa yang akan datang, sehingga hal ini akan meningkatkan nilai 

perusahaan. 

Penelitian Muhammad Umar Mai (2010) dalam jurnal ekonomi dan 

bisnis vol 5 page 121-139 penelitian mengenai pengaruh perilaku manajerial 

dalam penguunaan dana dan restrukturisasi keuangan perusahaan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan LQ-45 di Bursa efek Jakarta. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa peningkatan pembayaran dividen berpengaruh terhadap 

kenaikkan nilai perusahaan. Dan kedua variabel tersebut sangat ditentukan oleh 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Adapun, kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba tersebut adalah sangat ditentukan oleh pilihan 

investasi yang berisiko sebagai konsekuensi melakukan investasi pada proyek-

proyek yang mempunyai net present value positif. 

Kebijakan dividen ini merupakan corporate action yang penting yang 

harus dilakukan perusahaan. semakin besar dividen yang dibagikan kepada 

pemegang saham, maka perusahaan akan dianggap semakin baik. Perusahaan 

yang baik di anggap menguntungkan dan tentunya penilaian terhadap perusahaan 

akan semakin baik pula, biasanya tercermin melalui peningkatan harga saham 

perusahaan. Apabila perusahaan meningkatkan pembayaran dividen, mungkin 

diartikan sebagai sinyal positif membaiknya kinerja perusahaan di masa yang 

akan datang. Sehingga kebijakan dividen memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 
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Penelitian Hasnawati (2005) dalam Usahawan: No. 09, September 2005 

penelitian mengenai implikasi keputusan investasi, pendanaan dan deviden 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan go public di BEJ. Penelitian ini 

menunjukan keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan deviden 

secara parsial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan keputusan 

deviden-lah yang ternyata lebih dominan mempengaruhi nilai perusahaan. Lebih 

lanjut dalam penelitian ini membuktikan bahwa keputusan investasi berpengaruh 

postih terhadap keputusan pendanaan, demkian juga kebijakan deviden 

berpengaruh positif terhadap keputusan pendanaan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan kerangka pemikiran dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 
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Perusahaan Food and Beverages 
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1.6   Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat 

untuk menjelaskan hubungan hal tersebut. Dalam penelitian ini akan hipotesis 

yang akan diuji adalah ada atau tidaknva hubungan yang ditimbulkan oleh 

variabel independent (variabel X) terhadap variabel dependent (variabel Y) baik 

secara langsung maupun tidak langsung. serta untuk mengetahui kuat atau 

tidaknya hubungan antara kedua variabel tersebut. Maka dapat ditarik suatu  

hipotesis dari penelitian ini adalah : Terdapat hubungan antara keputusan 

pendanaan, keputusan investasi, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 

baik secara simultan maupun secara parsial. 

1.7 Outline Skripsi 

Skripsi ini disajikan penulis dengan urutan yang dimulai dari Bab I 

mengenai pendahuluan, dimana meliputi latar belakang penelitian, identifikasi 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi variabel-variabel 

penelitian, dan outline skripsi. Kemudian dilanjutkan dengan Bab II mengenai 

kajian pustaka yang membahas lebih dalam mengenai pengertian dasar,    

landasan teori, kajian penelitian terdahulu, kerangka penelitian, pengembangan 

hipotesis. Selanjutnya diikuti dengan Bab III mengenai metode penelitian yang 

meliputi objek penelitian, metode penelitian, operasional variabel. Pada Bab IV di 

dalamnya meliputi uraian Deskriptif mengenai variabel-variabel penelitian, 

kemudian pengujian secara statistik, kemudian bab ini di akhiri dengan 

pembahasan hasil penelitian yang mendiskusikan temuan-temuan secara statistik 

yang signifikan maupun yang tidak.. Dan bab paling akhir dan skripsi ini adalah 

Bab V dimana pada pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dan saran dari 

penelitian yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 


