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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam perusahaan, fungsi keuangan menempati posisi paling penting yang 

akan mempengaruhi perkembangan perusahaan. 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 tentunya tepat mengingat setiap keputusan 

keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya yang 

berdampak terhadap nilai perusahaan.  

Secara umum fungsi keuangan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu 

memutuskan alternatif pendanaan, menetapkan pengalokasian dana (Investasi) 

dan memutuskan kebijakan deviden. Ketiga fungsi manajemen tersebut bertujuan 

untuk meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga saham. Harga 

saham yang 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. 

Untuk meningkatkan nilai perusahaan, maka perusahaan dituntut untuk 

berkembang. Perkembangan tersebut dapat diwujudkan dengan menggunakan 

kesempatan investasi sebaik-baiknya. Menurut Gitman (2000) dan Brealy & 

Myers (2000) yang dikutip dari penelitian Hadian (2010) menyatakan bahwa 

keputusan investasi sangat penting karena akan mempengaruhi inti dari seluruh 

analisis keuangan. Keputusan investasi ini dapat diukur dengan indikator yaitu TA 

(Total Asset). Total Asset ini dipergunakan untuk menghasilkan keuntungan bagi 

perusahaan. 

Untuk mendanai berbagai alternatif investasi, maka perusahaan harus 

menentukan sumber dana yang optimal agar dapat memaksimalkan nilai 

perusahaan. Sumber pendanaan perusahaan tersebut dapat berasal dari internal 

financing (berupa saham, laba ditahan dan depresiasi) serta external financing 
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(utang/pinjaman dan ekuitas). Kedua jenis sumber dana tersebut dapat dilihat dari 

neraca perusahaan pada sisi pasiva. 

Jika sumber pendanaan sebagian berasal dari laba ditahan (internal 

financing), maka akan mempengaruhi kebijakan deviden perusahaan. Semakin 

besar investasi, maka deviden yang dibagikan akan semakin berkurang. 

Pengumuman pembayaran deviden ini mengandung informasi yang dapat 

digunakan para investor untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi  dan 

memprediksi prospek perusahaan di masa mendatang. 

Kebijakan deviden dapat diukur dengan indikator DPR (Divident Payout 

Ratio). Tinggi rendahnya deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham 

akan menentukan investasi perusahaan. Jika deviden yang diberikan rendah maka 

pemegang saham cenderung menilai prospek perusahaan pada masa yang akan 

datang kurang baik, tetapi jika deviden yang diberikan tinggi investor menilai 

prospek perusahaan pada masa yang akan datang semakin baik. Keadaan ini akan 

menyebabkan naik turunnya harga saham. 

Dilihat dari faktor-faktor yang mendukung dan fenomena yang telah 

terjadi di Bursa efek Indonesia (BEI) menunjukan bahwa nilai perusahaan yang di 

proksi melalui nilai pasar mengalami perubahan meskipun tidak ada kebijakan 

keuangan yang dilakukan perusahaan, misalnya dividen pada umumnya dibagikan 

setiap satu tahun sekali demikian juga kegiatan investasi dan pendanaan tidak 

setiap saat dilakukan perusahaan yang di proksi dengan harga saham yang 

berubah setiap saat. Perkembangan pasar modal Indonesia telah melaju cukup 

pesat selama beberapa tahun terakhir ini. Pada tahun 2003 terdapat 287 

perusahaan yang terdaftar di BEI, sampai dengan akhir tahun 2011 perusahaan 

yang listing sebanyak 428 perusahaan. Perkembangan tersebut menunjukan 

betapa pentingnya pasar modal bagi perusahaan untuk mencari sumber pendanaan 

eksternal. (Sumber : akuntansibisnis.wordpress.com/2011/11/01/perkembangan-

pasar-modal-indonesia, diakses tanggal 10-09-2013) 

Salah satu industri yang mencari sumber dana di pasar modal adalah 

industri manufaktur. Saat ini, industri tersebut sedang berfluktuasi dengan tajam 

diperkirakan akan terus berkembang. Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim 
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dan Mutu Industri Kemenprin Arryanto Sagala mengatakan, semua industri 

manufaktur berkembang positif di akhir 2011. Hal ini terlihat dari perkembangan 

industri tersebut, dimana industri ini menjadi kebutuhan masyarakat yang 

berhubungan dengan barang konsumsi. Seiring berjalannya waktu industri 

manufaktur mengalami peningkatan yang sangat pesat. 

Saat ini industri manufaktur merupakan industri yang cukup bertahan 

dikala krisis ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan pertumbuhan 

industri manufaktur  pada  tahun 2011 naik sebesar 6,02% dari periode yang sama 

di tahun 2010. Hal ini terjadi karena jumlah permintaan pada industri tersebut 

tetap tinggi, di samping itu juga industri ini tidak bergantung pada bahan baku 

ekspor dan lebih banyak menggunakan bahan baku domestik, selain itu juga 

karena ditopang oleh pasar domestik dan pasar ekspor. 

Sehingga industri manufaktur di Indonesia harus mampu bersaing dalam 

hal merebut minat konsumennya yang semakin ketat. Perkembangan kegiatan 

industri manufaktur memerlukan pembiayaan yang cukup besar sehingga 

diperlukan alternatif sumber pembiayaan. Melalui pasar modal industri tersebut 

dapat melakukan penawaran sahamnya sehingga bagi perusahaan manufaktur 

pertimbangan komposisi struktur keuangan perlu dilakukan, sebab struktur 

keuangan ini berperan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan. 

Krisis ekonomi global dua tahun lalu berdampak besar pada pertumbuhan 

industri manufaktur. Industri manufaktur  yang tumbuh hingga 4,7% tahun 2008 

melambat menjadi 2,1% tahun 2010. industri manufaktur non migas yang tumbuh 

5,1% tahun 2008 kini hanya 2,5%, melambatnya permintaan global memunculkan 

kekhawatiran adanya penyusutan jumlah perusahaan manufaktur. Dari 29.000 

perusahaan manufaktur skala menengah dan besar pada tahun 2009, diprediksikan 

ada 27.000 perusahaan yang masih beoperasi pada tahun 2010. Tidak hanya 

manufaktur skala besar, industri skala mikro dan kecil pun anjlok 2,1% dan 5% 

dihantam krisis tahun 2008. Kondisi ini memicu anggapan bahwa Indonesia 

menuju deindustrialisasi. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa 

deindustrialisasi merupakan sebuah proses dinamis yang terkait dengan tren 

menurunnya kinerja manufaktur dan tingkat penyerapan tenaga kerja di industri 
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dalam kurun waktu tertentu. Realisasi investasi di sektor manufaktur masih 

tercatat porsi cukup besar, yaitu diatas 40%, sedangkan sektor primer dibawah 

10%. Kalaupun menurun di tiga tahun terakhir, hal tersebut dipicu ekspektasi 

lemahnya permintaan ekspor produk manufaktur di pasar global. 

(Sumber:bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/11/01/12114150/Krisis.Ekonomi

.Global, diakses tanggal 10-09-2013) 

Menurut Nogi (2003:20), selain melakukan investasi perusahaan juga akan 

membagikan deviden dari laba yang dihasilkannya. Jika melihat dari pertumbuhan 

dalam menghasilkan labanya, perusahaan yang tergabung dalam Bursa efek 

Indonesia (BEI) memiliki pertumbuhan yang positif. Contohnya PT. Gudang 

garam (GGRM), pada tahun 2009 memiliki pertumbuhan laba sebesar 10,68% 

dibandingkan dengan tahun 2008. Tetapi apabila melihat tingkat pertumbuhan 

deviden dari tahun 2008 Sebesar 50,58% sedangkan tahun 2009 mengalami 

penurunan menjadi 14, 29%. 

JAKARTA-PT. Tempo Scan pacific (TSPC), emiten farmasi dan kimia 

asal Jerman, akan membagikan deviden sekitar 80,14% senilai Rp 185,25 Miliar 

dari total laba komprehensif perseroan 2011 yang mencapai Rp. 231,16 Miliar, 

menurut direksi perseroan. Pembagian deviden pada 2012 naik 85,2% dari nilai 

pembagian deviden 2011 sebesar Rp.99,99 miliar dengan nilai per saham Rp. 

4.464. (Sumber : indonesiafinancetoday.com/category/8/manufacture, diakses 

tanggal 11-09-2013) 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai apakah keputusan pendanaan, keputusan 

investasi, dan kebijakan deviden berpengaruh terhadap nilai perusahaan publik di 

Indonesia yang dituangkan dalam skripsi dengan judul : 

“Pengaruh Keputusan Pendanaan, Keputusan Investasi, dan Kebijakan 

Deviden terhadap Nilai Perusahaan pada Industri Manufaktur yang Go 

Publik di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2012”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Nilai perusahaan sangat berpengaruh dalam perusahaan, oleh karena itu 

perusahaan harus cermat dalam memutuskan nilai perusahaan. Perusahaan di 

dalam memutuskan nilai perusahaan dipengaruhi oleh keputusan pendanaan, 

keputusan investasi, dan kebijakan deviden. Berdasarkan uraian latar belakang di 

atas, dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana keputusan pendanaan, keputusan investasi dan kebijakan 

deviden perusahaan pada industri manufaktur yang go public di BEI 

periode 2007-2012? 

2. Bagaimana nilai perusahaan pada industri manufaktur yang go public di 

BEI periode 2007-2012? 

3. Bagaimana pengaruh keputusan pendanaan, keputusan  investasi dan 

kebijakan deviden terhadap nilai perusahaan pada industri manufaktur 

yang go public di BEI periode 2007-2012 secara simultan dan parsial? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan data, 

mengolah, menganalisa dan menyajikan data yang berkaitan dengan masalah 

keputusan pendanaan, keputusan  investasi dan kebijakan deviden sehingga dapat 

dilakukan analisis dan diperoleh gambaran yang jelas mengenai seberapa besar 

pengaruh keputusan pendanaan, keputusan  investasi dan kebijakan deviden 

terhadap nilai perusahaan pada sektor manufaktur yang terdaftar di BEI, dan 

selanjutnya akan dituangkan oleh penulis dalam bentuk skripsi yang merupakan 

salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sidang Sarjana Ekonomi pada Program 

Studi Manajemen Bisnis pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama Bandung. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui : 

1. Untuk menganalisis keputusan pendanaan, keputusan investasi dan 

kebijakan deviden perusahaan pada industri manufaktur yang go public di 

BEI periode 2007-2012. 
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2. Untuk menganalisis nilai perusahaan pada industri manufaktur yang go 

public di BEI periode 2007-2012. 

3. Untuk menganalisis pengaruh keputusan pendanaan, keputusan  investasi 

dan kebijakan deviden terhadap nilai perusahaan pada industri manufaktur 

yang go public di BEI periode 2007-2012 secara simultan dan parsial. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian 

yang dilakukan dapat berguna bagi pihak-pihak sebagai berikut : 

1. Perusahaan  

Hasil  penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi bagi 

para praktisi, seperti investor atau calon investor. Khususnya, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan perusahaan dalam mengambil keputusan pendanaan, 

investasi dan kebijakan deviden dalam upaya untuk meningkatkan nilai 

perusahaan. 

2. Penulis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu 

yang selama ini telah didapat dibangku kuliah secara teoritis dikaitkan 

dengan kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan. Selain itu juga dapat 

menambah pengalaman, wawasan dan pengetahuan dalam ilmu 

manajemen keuangan khususnya yang berkaitan dengan fungsi keuangan 

perusahaan. 

3. Civitas akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan  

di bidang manajemen keuangan khususnya teori tentang bagaimana proses 

keputusan pendanaan, keputusan  investasi dan kebijakan deviden untuk 

nilai perusahaan. Penulis juga berharap penelitian ini menjadi bahan 

referensi bagi penelitian-penelitian lebih lanjut. 
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1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan 

yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan 

biaya yang murah serta usaha untuk menghasilkan dana tersebut secara efisien. 

Fungsi manajemen keuangan terdiri dari tiga keputusan utama yang harus 

dilakukan oleh suatu perusahaan, yaitu  keputusan pendanaan (struktur modal), 

keputusan investasi dan kebijakan deviden. Masing-masing keputusan harus 

berorientasi pada pencapaian tujuan perusahaan. 

Tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi-fungsi  

manajemen keuangan dengan hati-hati dan tepat, mengingat setiap keputusan 

keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan yang lain yang 

berdampak terhadap nilai perusahaan (Jensen dan Smith, Fama dan French 

dalam Mai 2010:1). Manajemen keuangan sendiri menyangkut penyelesaian atas 

keputusan penting yang diambil perusahaan melalui fungsi keuangan, antara lain 

keputusan pendanaan (struktur modal), keputusan investasi dan kebijakan 

deviden. Suatu kombinasi yang optimal atas ketiganya akan memaksimumkan 

nilai perusahaan, dengan demikian keputusan-keputusan tersebut saling berkaitan 

satu dengan lainnya (Mboja, Mukhrejee dan Quereshi dalam Mai 2010:1). 

Pengambilan keputusan keuangan perusahaan akan tergambar pada 

laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi 

yang meliputi dua laporan utama yaitu neraca dan laporan rugi-laba (Sutrisno, 

2007:9). 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. 

Tujuan 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 
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perusahaan. Teknik yang biasa digunakan dalam hal seperti ini adalah analisis 

rasio keuangan. Menutur Harahap (2004:297) yang dimaksud rasio keuangan : 

“Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil 

perbandingan dari hasil 1 pos laporan keuangan dengan pos lainnya 

yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan”. 

Rasio keuangan menunjukan kinerja keuangan perusahaan. Kinerja 

keuangan perusahaan dapat mencerminkan prospek perusahaan dimasa yang akan 

datang. Kinerja yang tinggi akan meningkatkan kesejahteraan pada pemegang 

sahamnya yang tercermin dari tingginya harga saham. Menurut Sartono (2001:9) 

yang dimaksud harga saham adalah :  

“Harga saham terbentuk di pasar modal dan ditentukan oleh 

beberapa faktor seperti laba per lembar atau earning per share”. 

Harga saham merupakan optimalisasi nilai perusahaan. Nilai perusahaan 

merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon investor apabila perusahaan 

tersebut dijual. Nilai perusahaan itu sendiri, menurut Brigham & Erhardt 

(2005:167) sebagai berikut : 

“Nilai perusahaan merupakan nilai sekarang (present value) dari 

freecash flow di masa mendatang pada tingkat diskonto sesuai rata-

rata tertimbang biaya modal (weighted average cost of capital, 

WACC)”. 

Nilai perusahaan merupakan tujuan dari keputusan yang diambil manajer 

keuangan. Keputusan keuangan dibagi menjadi tiga tugas pokok, yaitu (1) 

Memutuskan alternatif pembiayaan. Fungsi ini berkaitan dengan pengambilan 

keputusan di dalam memilih alternatif pembiayaan terbaik dari berbagai alternatif 

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

Menetapkan pengalokasian dana. Fungsi yang diajalankan ini mencakup 

keputusan yang harus dilakukan oleh manajer keuangan di dalam menetapkan 

kombinasi dari harta yang paling baik bagi perusahaan, (3) kebijakan pembagian 

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

yang akan memberikan gambaran atas kemakmuran para pemilik. Manajer 
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keuangan harus mampu menjalankan ketiga fungsi keuangan tersebut agar dapat 

memaksimalkan nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan dalam penelitian ini diinterpretasikan oleh harga saham 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-

2012 yang dikonfirmasikan melalui Price Book Value (PBV), dimana aktual per 

lembar saham yang akan diterima apabila seluruh aset perusahaan dijual sesuai 

harga pasar, seluruh kewajiban dibayar dan kelebihannya dibagikan kepada 

pemegang saham. (Gitman, 2006:352) 

PBV =  

Keterangan : 

PBV = Price Book Value (Rp) 

 BV = Book Value (Rp) 

Pengalokasian dana perusahaan kedalam bentuk-bentuk investasi akan 

dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk, macam dan 

komposisi dari investasi tersebut akan mempengaruhi dan menunjang tingkat 

keuntungan di masa depan. Berbicara tentang keputusan pendanaan berarti 

berhubungan dengan kesempatan suatu perusahaan dalam perluasan usahanya. 

Kesempatan berkembang suatu perusahaan bisa dicapai dengan melakukan 

investasi, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dalam jangka waktu 

yang cukup panjang. Untuk dapat melakukan investasi, ketersediaan dana dan 

akses perusahaan tersebut kepada sumber dana yang tersedia, baik itu sumber 

dana dari luar perusahaan berupa pinjaman maupun dari dalam perusahaan berupa 

modal sendiri. Analisis investasi memerlukan analisis keuangan yang sangat 

mendalam agar keputusan investasi pun terasa tepat bagi perusahaan. 

Untuk melakukan investasi diperlukan pendanaan yang memadai. Sumber 

dana yang digunakan oleh perusahaan dapat berupa saham preferen, saham biasa 

dan hutang jangka panjang. Jenis modal yang digunakan ini menunjukan struktur 

modal yang digunakan oleh perusahaan. Struktur modal suatu perusahaan pada 

dasarnya dapat dibedakan menjadi dua bagian pokok yaitu modal dari para 
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pemilik atau pengambil saham (modal sendiri) dan modal yang berasal dari para 

kreditur (modal asing). Menurut Martono & 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”. 

Berdasarkan pengertian di atas bila melihat dari laporan keuangan neraca 

perusahaan maka yang dimaksud dengan struktur permodalan disini adalah yang 

terletak hanya pada bagian kredit yang tercermin pada perkiraan hutang jangka 

panjang dengan unsur modal sendiri, dimana kedua golongan tersebut merupakan 

dana parlemen atau dana jangka panjang. 

Menurut Haruman (2008) dalam jurnalnya, salah satu keputusan penting 

yang harus dilakukan manajer keuangan dalam kaitannya dengan kelangsungan 

operasi perusahaan adalah keputusan pendanaan atau keputusan struktur modal. 

Struktur modal perusahaan merupakan komposisi pendanaan yang diambil 

perusahaan menunjukan komposisi modal internal dan eksternal. Pendanaan yang 

diambil perusahaan ini dapat mempengaruhi nilai perusahaan (Modigliani & 

Miller ; 1963, De Angelo & Masulis ; Bradley et al; 1984 dan Park (Evan;1996). 

Sumber pendanaan yang berasal dari modal sendiri dan hutang jangka 

panjang secara efisen merupakan tugas manajer keuangan untuk 

menginvestasikannya pada aktiva yang dapat memberikan keuntungan yang 

maksimal, Haruman (2008) bahwa : 

“Investasi adalah pertumbuhan total asset perusahaan dari tahun ke 

tahun yang menunjukan perkembangan investasi perusahaan”. 

Dalam penelitian ini keputusan pendanaan diukur dengan menggunakan 

Debt to Equity Ratio (DER), dimana perbandingan total hutang yang dimiliki 

perusahaan dengan modal sendiri. (Martono & Harjito, 2007:59) 

DER =  x 100% 

Keterangan : 

DER = Debt to Equity Ratio (%) 
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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. Nilai 

perusahaan dapat dilihat dari tingginya harga saham. 

Dalam jurnalnya Haruman (2008), mengatakan bahwa keputusan 

investasi mencakup pengalokasian dana, baik dana yang berasal dari dalam 

perusahaan maupun dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi. Variabel 

keputusan investasi (TA Growth) berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan 

arah yang positif. Kenaikan investasi tersebut akan meningkatkan nilai 

perusahaan. 

Dalam penelitian ini keputusan pendanaan diukur dengan menggunakan 

Total Assets Growth (TAG), dimana pertumbuhan total asset perusahaan dari 

tahun ke tahun yang menunjukkan perkembangan investasi perusahaan. (Tendi 

Haruman, 2008). 

TAG =  x 100% 

Keterangan : 

TAG = Total Assets Growth (%) 

Pendanaan dan investasi yang optimal akan menghasilkan keuntungan 

bagi perusahaan yang selanjutnya akan dialokasikan kepada para pemegang 

saham sebagai pembayaran deviden atau ditahan kembali sebagai reinvestasi. 

Pengertian kebijakan deviden itu sendiri menurut Riyanto (2001:265) : 

“Kebijakan deviden adalah bersangkutan dengan penentuan 

pembagian pendapatan (earning) antara penggunaan pendapatan 

untuk dibayarkan kepada pemegang saham sebagai deviden atau 

digunakan didalam perusahaan, yang berarti pendapatan tersebut 

harus ditahan di dalam perusahaan”. 
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Kebijakan deviden merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan 

keputusan keuangan perusahaan. Kebijakan deviden (Devidend Policy) 

merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun 

akan dibagi pada pemegang saham dalam bentuk deviden atau akan ditahan untuk 

menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang 

(Martono & Harjito, 2007:253). Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan 

menetapkan kebijakan deviden yaitu kebijakan yang dibuat oleh perusahaan untuk 

menetapkan proporsi pendapatan yang dibagikan sebagai deviden yang dibayar, 

berarti tingkat pertumbuhan laba dan harga sahamnya. Sebaliknya jika perusahaan 

menahan sebagian besar labanya tetap didalam perusahaan berarti bagian dari laba 

yang tersedia untuk pembayaran deviden yang semakin kecil. Akibatnya deviden 

yang diterima pemegang saham atau investor bisa dan tidak sebanding dengan 

resiko yang mereka tanggung. 

Kebijakan deviden sangat penting karena mempengaruhi kesempatan 

investasi perusahaan, struktur financial, arus pendanaan dan posisi likuiditas. 

Dengan kata lain, kebijakan deviden menyediakan informasi mengenai performa 

(performance) perusahaan. Oleh karena itu, masing-masing perusahaan 

menetapkan kebijakan deviden yang berbeda-beda. Karena kebijakan deviden 

berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar deviden kepada 

para pemegang sahamnya, maka perusahaan mungkin tidak dapat 

mempertahankan dana yang cukup untuk membiayai pertumbuhannya di masa 

mendatang. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan antara 

besarnya laba yang akan ditahan untuk mengembangkan perusahaan dengan 

besarnya laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham perusahaan 

sebagai deviden. Pembayaran deviden dapat dilihat sebagai signal bahwa 

perusahaan memiliki prospek perusahaan yang buruk. Maka dalam hal ini 

kebijakan deviden berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Taswan , 2003). 

Dalam penelitian ini kebijakan deviden diukur dengan menggunakan 

Dividend Payout Ratio (DPR), dimana keputusan laba yang diperoleh perusahaan 

pada akhir tahun akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk deviden 
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atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa 

yang akan datang. (Martono & Harjito, 2007:253) 

DPR =  x 100% 

Keterangan : 

DPR = Dividend Payout Ratio (%) 

DPS = Dividend Per Share (Rp) 

EPS = Earning Per Share (Rp) 

Gambar 1.1 
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1.6 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan bagan kerangka pemikiran di atas maka dapat ditarik suatu 

hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Keputusan pendanaan, keputusan investasi dan kebijakan deviden secara 

simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada industri manufaktur 

yang go public di BEI periode 2007-2012. 

2. Keputusan pendanaan, keputusan investasi dan kebijakan deviden secara  

parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada industri manufaktur 

yang go public di BEI periode 2007-2012. 

1.7 Metode Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori survey 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna 

memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah 

ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

verifikatif. 

Menurut M.Nazir (2003:54) : 

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang“.  

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta 

serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Sedangkan metode verifikatif menurut Rasyad (2003:6) sebagai berikut : 

“Metode  verifikatif adalah metode yang digunakan untuk melakukan 

perkiraan (estimate) dan pengujian hipotesis“. 

Kedua metode penelitian ini dilakukan untuk mencari informasi faktual 

dan mengidentifikasi  suatu masalah, melakukan tes hipotesis serta memperoleh 

jawaban mengenai bagaimana hubungan suatu variabel terhadap variabel lain. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan analisis 

korelasi. Kemudian metode analisisis statistik secara bersamaan (simultan) yaitu 

uju hipotesis yang dilakukan dengan cara uji statistik F yang bertujuan untuk 
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mengatahui apakah pengaruh variabel X1, X2, X3 secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel Y. Sedangkan uji  statistik secara sendiri (parsial) yaitu uji 

hipotesis yang dilakukan dengan uji statistik t dari masing-masing variabel.  

1.8 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 

berupa laporan keuangan yang terdapat pada perusahaan industri manufaktur yang 

telah go public di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2012. Dalam menentukan 

sampelnya, digunakan teknik judgment sampling yaitu pengambilan sample 

berdasarkan kriteria tertentu sesuai peneliti. Dimana dalam judgment sampling ini 

menggunakan konsep dasar sebagai berikut: 

1. Judgment sampling merupakan pengambilan sampel berdasarkan kriteria 

yang telah ditentukan oleh peneliti. 

2. Expert sampling yaitu pemilihan sampel yang representatif didasarkan atas 

pendapat para ahli, sehingga jumlah sampel yang diambil tergantung pada 

pendapat ahli yang bersangkutan. 

3. Purpose sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada penelitian 

pribadi peneliti yang menyatakan bahwa sampel yang dipilih bener-bener 

representatif sehingga peniliti harus memiliki pengetahuan yang memadai. 

Berdasarkan hal diatas dalam penelitian ini menggunakan sampel 

berdasarkan kriteria sebagai berikut : 

a. Perusahaan pada industri manufaktur yang terdaftar di BEI 

b. Lengkap laporan keuangan periode 2007-2012 

c. Membayar dividen minimal 3 kali pada periode 2007-2012 

1.9 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil sampel pada perusahaan industri manufaktur 

yang telah go public di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sumber data berupa 

laporan keuangan diperoleh dari internet melalui situs www.idx.co.id, Indonesia 

Capital Market Directory (ICMD) dan Pojok Bursa Universitas Widyatama yang 

berlokasi di Jalan Cikutra No.204 A, Bandung. Adapun waktu penelitian 

dilakukan mulai dari bulan Oktober 2013. 

http://www.idx.co.id/

