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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau 

kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, dimana di dalamnya termasuk kegiatan 

planning, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya 

dilakukan oleh manajer keuangan. Irawati (2006:1) 

Manajemen Keuangan dapat diartikan juga sebagai seluruh aktivitas atau 

kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana 

perusahaan dengan meminimalkan biaya serta upaya penggunaan dan 

pengalokasian dana tersebut secara efisien dalam memaksimalkan nilai 

perusahaan yaitu harga dimana calon pembeli siap atau bersedia membayarnya 

jika suatu perusahaan menjualnya. Irawati (2006:1) 

Menurut Martono & Harjito (2010:4) : 

“Manajemen Keuangan (Financial Management), adalah segala aktivitas 

perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, 

menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara 

menyeluruh. Dengan kata lain manajemen keuangan merupakan 

manajemen (pengelolaan) mengenai bagaimana memperoleh aset, 

menandanai set dan mengelola aset untuk mencapai tujuan perusahaan.” 

 

2.1.1 Tujuan Manajemen Keuangan 

Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai perusahaan 

(memaksimumkan kemakmuran pemegang saham) yang diukur dari harga saham 

perusahaan. Martono & Harjito (2010:13) 

Menurut Irawati (2006:4), tujuan manajemen keuangan adalah untuk 

memaksimalkan profit atau keuntungan dan meminimalkan biaya (expense atau 

cost) guna mendapatkan suatu pengambilan keputusan yang maksimum, dalam 

menjalankan perusahaan ke arah perkembangan dan perusahaan yang berjalan 

atau survive dan expantion. 
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2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan 

Fungsi manajemen keuangan menurut Irawati (2006:3) terdiri dari 3 

keputusan utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan,yaitu: 

1. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi adalah keputusan yang diambil oleh manajer 

keuangan dalam allocation of fund atau pengalokasian dana ke dalam bentuk 

investasi yang dapat menghasilkan laba di masa yang akan datang. 

Keputusan investasi ini akan tergambar dari aktiva perusahaan, dan 

mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan yaitu perbandingan antara 

current asets dengan fixed asets. 

2. Keputusan Pendanaan 

Keputusan pendanaan adalah keputusan manajemen keuangan dalam 

melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana 

yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan-

kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaannya. 

Keputusan pendanaan akan tercermin dalam sisi pasiva perusahaan, 

dengan melihat baik jangka pendek atau jangja panjang, sedang 

perbandingan yang terjadi disebut dengan struktur finansial. Dan jika yang 

diperhatikan hanya dana investasi dalam jangka panjang saja, maka 

perbandingannya disebut struktur modal. Dalam keputusan pendanaan 

mempengaruhi baik struktur modal maupun struktur finansial. 

3. Keputusan Deviden 

Deviden merupakan bagian dari keuntungan suatu perusahaan yang 

dibayarkan kepada para pemegang saham. Keputusan deviden adalah 

keputusan manajemen keuangan dalam menentukan besarnya proporsi laba 

yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan proporsi dana yang 

akan disimpan di perusahaan sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan 

perusahaan. Sama seperti keputusan pendanaan, keputusan dividen ini akan 

mempengaruhi struktur modal maupun struktur finansial. 
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2.2 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu 

perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan 

keuanagn yang lazim dikenal adalah : Neraca atau Laporan Laba/Rugi, atau hasil 

usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Posisi Keuangan. Harahap 

(2013:105) 

 

2.2.1 Tujuan Laporan Keuangan  

Tujuan pembuatan laporan keuangan bank menurut Kasmir (2012:281) 

adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi keuangan tentang, jumlah aktiva dan jenis jenis 

aktiva yang dimiliki. 

2. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-

jenis kewajiban baik jangka pendek (lancar) maupun jangka panjang. 

3. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-jenis 

modal bank pada waktu tertentu. 

4. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah 

pendapatan yang diperoleh dan sumber sumber pendapatan bank 

tersebut. 

5. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya-biaya yang 

dikeluarkan berikut jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam periode 

tertentu. 

6. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi 

dalam aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank 

7. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu 

periode dari hasil laporan keuangan yang disajikan. 
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2.2.2 Jenis-jenis Laporan Keuangan 

Menurut Harahap (2013:106), jenis-jenis Laporan Keuangan sebagai 

berikut: 

1. Daftar neraca, menggambarkan posisi keuangan perusahaan padasuatu 

tanggal tertentu. 

2. Perhitungan laba rugi, yang menggambarkan jumlah hasil, biaya, dan 

laba/rugi perusahaan pada suatu periode tertentu. 

3. Laporan sumber dan penggunaan dana, disini dimuat sumber 

danpengeluaran perusahaan selama satu periode. 

4. Laporan arus kas, disini digambarkan sumber dan penggunaan 

kasdalam suatu periode. 

5. Laporan harga pokok produksi, menggambarkan berapa unsur dan apa 

yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi suatu barang. 

6. Laporan laba ditahan, menjelaskan posisi laba ditahan yang 

tidakdibagikan kepada pemilik saham. 

7. Laporan perubahan modal, menjelaskan perubahan posisi modal baik 

saham dalam PT atau modal dalam perusahaan perseroan. 

8. Laporan kegiatan keuangan, menggambarkan transaksi 

laporankeuangan perusahaan yang mempengaruhi kas atau ekuivalen 

kas. 

 

2.3 Keputusan Investasi 

Investasi merupakan penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam 

produksi yang effisien selama periode waktu yang tertentu. Jogiyanto (2003:5) 

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang 

dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa 

datang. Eduardus (2010:2) 
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2.3.1 Pentingnya Keputusan Investasi 

Menurut Ahmad (2004:118) perencanaan terhadap keputusan investasi ini 

sangat penting karena beberapa hal sebagai berikut: 

1. Dana yang dikeluarkan untuk investasi sangat besar, dan jumlah dana 

yang besar tersebut tidak bias diperoleh kembali dalam jangka pendek 

atau diperoleh sekaligus. 

2. Dana yang dikeluarkan akan terkait dalam jangka panjang, sehingga 

perusahaan harus menunggu selama jangka waktu yang cukup lama 

untuk bias memperoleh kembali dana tersebut. 

3. Keputusan investasi menyangkut harapan terhadap hasil keuntungan di 

masa yang akan datang. Kesalahan dalam mengadakan peramalan akan 

dapat mengakibatkan terjadinya over atau under investment yang 

akhirnya akan merugikan perusahaan. 

Proses dalam melakukan keputusan investasi dapat diperinci ke dalam tahap 

sebagai berikut Ahmad (2004:8) : 

1. Perencanaan 

2. Analisis investasi 

3. Pemilihan proyek 

4. Pelaksanaan proyek 

5. Pengawasan proyek 

Jika proyek-proyek investasi sudah tersedia atau dapat diperoleh, maka 

perusahaan perlu melakukan analisis awal. Dalam analisis awal perusahaan harus 

mengumpulkan informasi yang lebih akurat tentang proyek-proyek yang tersedia. 

Informasi tentang proyek-proyek yang akan diambil umumnya meliputi Ahmad 

(2004:8) : 

1. Jenis atau macam proyek 

2. Lama berakhirnya proyek 

3. Pola produksi atau output selama masa proyek 

4. Total produksi dan saat mulai berproduksi 

5. Teknologi yang akan digunakan 

6. Jumlah dan pola penerimaan dan pengeluaran cash flow 
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7. Informasi lain yang sangat bervariasi antara satu proyek dengan proyek 

lain 

Pengaturan investasi modal yang aktif perlu memperhatikan faktor-faktor 

berikut ini Husnan & Pudjiastuti (2004:181) : 

1. Adanya asal-usul investasi 

2. Estimasi arus kas dari asal-usul 

3. Evaluasi arus kas tersebut 

4. Memilih proyek-proyek yang sesuai dengan kriteria tertentu 

5. Monitoring dan penilaian terus menerus terhadap proyek investasi setelah 

investasi dilaksanakan 

Asal-usul investasi tidak mesti berasal dari bagian keuangan. Mungkin saja 

usul tersebut berasal dari pemasaran, bagian produksi dan melibatkan berbagai 

bagian. Demikian juga arus kas akan memerlukan kerja sama antara bagian yang 

mengusulkan dengan bagian keuangan. Evaluasi arus kas mungkin lebih banyak 

dilakukan oleh bagian keuangan, demikian juga pemilihan proyek. Akhirnya 

monitoring memerlukan kerja sama dengan seluruh bagian yang terlibat. 

Untuk maksud-maksud analisis, suatu proyek rencana investasi bisa 

dimasukkan ke dalam salah satu klasifikasi berikut ini Husnan & Pudjiastuti 

(2004:181) : 

1. Pengenalan proyek baru atau pembuatan produk baru 

2. Penggantian peralatan atau pabrik 

3. Penelitian dan pengembangan 

4. Eksplorasi 

Jadi, inti dari fungsi pendanaan ini adalah bagaimana perusahaan 

menentukan sumber dana yang optimal untuk mendanai berbagai alternative 

investasi, sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada 

harga sahamnya. 
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2.3.2 Proses Keputusan Investasi 

Menurut Eduardus (2010:12), tahap-tahap keputusan investasi meliputi 

lima tahap keputusan, diantaranya: 

1. Penentuan tujuan investasi, 

2. Penentuan kebijakan investasi, 

3. Pemilihan strategi portofolio, 

4. Pemilihan aset,  

5. Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. 

 

2.3.3 Jenis-jenis Keputusan Investasi 

Investasi ke dalam aktiva keuangan dapat berupa investasi langsung dan 

investasi tidak langsung. Investasi langsung dilakukan dengan membeli langsung 

aktiva keuangan dari suatu perusahaan baik melalui perantara atau dengan cara 

yang lain. Sebaliknya investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli saham 

dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari 

perusahaan-perusahaan lain. Hal ini ditunjukkan dalam gambar berikut : 

 

Gambar 2.1 

Proses Melakukan Investasi Langsung dan Investasi Tidak Langsung 

 

 

Sumber : Jogiyanto (2003:7) 
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Menurut Sunariyah (2006:4), investasi dalam arti luas terdiri dari dua 

bagian utama, yaitu : 

1. Investasi dalam bentuk aktiva riil (real asets) 

Aktiva riil adalah aktiva berwujud seperti emas, perak, intan, barang-

barang seni, dan real estate. 

2. Investasi dalam bentuk surat-surat berharga atau sekuritas (marketabel 

securities atau financing asets) 

Aktiva finansial adalah surat-surat berharga yang pada dasarnya 

merupakan klaim atas aktiva riil yang dikuasai oleh suatu entitas. 

 

2.3.4 Tipe-tipe Investasi Keuangan 

Menurut Jogiyanto (2003:7), investasi ke dalam aktiva keuangan dapat 

berupa investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung 

dilakukan dengan membeli langsung aktiva keuangan dari suatu perusahaan baik 

melalui perantara atau dengan cara lain. Sebaliknya investasi tidak langsung 

dilakukan dengan membeli saham dari perusahaan investasi yang mempunyai 

portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan-perusahaan lain. 

1. Investasi Langsung 

Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan 

yang dapat diperjualbelikan di pasar uang (money market), pasar modal 

(capital market), atau pasar turunan (derivative market). Investasi 

langsung juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang 

tidak dapat diperjual-belikan. Aktiva keuangan yang tidak dapat 

diperjual-belikan biasanya diperoleh melalui bank komersial. Aktiva-

aktiva ini dapat berupa tabungan di bank atau sertifikat deposito. 

Macam-macam investasi langsung dapat disarikn sebagai berikut ini. 

A. Investasi langsung yang tidak dapat diperjual-belikan. 

a) Tabungan. 

b) Deposito. 
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B. Investasi langsung dapat diperjual-belikan. 

a) Investasi langsung di pasar uang. 

a. T-bill. 

b. Deposito yang dapat dinegoisasi. 

b) Investasi langsung di pasar modal. 

a. Surat-surat berharga pendapatan tetap (fixed-income 

securities) 

1. T-Bond 

2. Federal agency securities 

3. Municipal bond 

4. Corporate bond 

5. Convertible bond 

b. Saham-saham (equity securities) 

1. Saham preferen (preferred stock) 

2. Saham biasa (common stock) 

c) Investasi langsung di pasar turunan. 

a. Opsi 

1. Waran (warrant) 

2. Opsi put (put option) 

3. Opsi call (call option) 

b. Futures contract 

2. Investasi Tidak Langsung 

Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat-surat berharga 

dari perusahaan investasi. Perusahaan investasi adalah perusahaan yang 

menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya ke publik dan 

menggunakan dana yang diperoleh untuk diinvestasikan ke dalam 
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portofolionya. Perusahaan investasi dapat diklasifikasikan sebagai unit 

investment trust, close-end investment companies dan open-end investment 

companies. 

Unit investment trust merupakan trust yang menerbitkan portofolio yang 

dibentuk dari surat-surat berharga berpenghasilan tetap (misalnya bond) 

dan ditangani oleh orang kepercayaan yang independen. Sertifikat 

portofolio ini dijual kepada investor sebesar nilai bersih total aktiva yang 

tergabung di dalam portofolio ditambah dengan komisi. Investor dapat 

menjual balik sertifikat ini kepada trust sebesar nilai bersih sertifikat 

tersebut (net aset value atau NAV). Besarnya NAV persertifikat adalah 

total nilai pasar dari sekuritas-sekuritas yang tergabung di portofolio 

fikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi dan dibagi dengan jumlah 

sertifikat yang diedarkan. 

Close-end investment companies merupakan perusahaan investasi yang 

hanya menjual sahamnya pada saat penawaran perdana (initial public 

offering) saja dan selanjutnya tidak menawarkan lagi tambahan lembar 

saham. Lembar saham yang sudah beredar dari penawaran perdana 

diperdagangkan di pasar sekunder (stock exchange) dengan harga pasar 

yang terjadi di pasar bursa. 

Open-end investment companies dikenal dengan nama perusahaan reksa 

dana (mutual funds). Perusahaan investasi ini masih menjual saham baru 

kepada investor setelah penjualan saham perdananhya. Juga pemegang 

saham dapat menjual kembali sahamnya ke perusahaan reksadana 

bersangkutan. 
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2.3.5 Klasifikasi Investasi 

Di dalam penentuan investasi, ada beberapa klasifikasi perusahaan yang 

menerbitkan portofolio. Menurut Ahmad (2004:203) perusahaan investasi dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Investment trust (kepercayaan investasi) 

 Merupakan trust yang menerbitkan portofolio yang dibentuk dari surat-

surat berharga berpenghasilan tetap (misalnya bond) dan ditangani oleh 

orang kepercayaan yang independen. Sertifikat portofolio ini dijual kepada 

investor sebesar nilai bersih total aktiva yang tergabung di dalam 

portofolio ditambah dengan komisi. Investor dapat menjual baik sertifikat 

ini kepada trust sebesar nilai pasar dari sekuritas-sekuritas yang tergabung 

di portofolio dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi dan dibagi dengan 

jumlah sertifikat yang diedarkan. 

2. Closed end investment companies (perusahaan investasi tertutup) 

 Merupakan perusahaan investasi yang hanya menjual sahamnya dalam 

jumlah yang tetap yaitu sebanyak saat penawaran perdana (initial public 

offering) saja. Perusahaan investasi ini tidak menawarkan lagi tambahan 

lembar saham, kecuali jika ada penawaran perdana di perdagangkan di 

pasar sekunder (stock exchange) dengan harga pasar yang terjadi di pasar 

bursa. 

3. Open end investment companies (perusahaan investasi terbuka) 

Di kenal dengan nama perusahaan reksadana (mutual funds). Menurut 

Undang-Undang Pasar Modal No.8 tahun 1995, pasal 1 ayat (27) 

reksadana didefinisikan sebagai wadah yang di pergunakan untuk 

menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di 

investasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Perusahaan 

reksadana ini adalah perusahaan investasi yang mengelola portofolio dan 

menjual kepemilikian portofolionya di pasar modal. 

Perusahaan investasi ini masih terus menjual kepemilikan portofolionya 

kepada investor, juga pemegang kepemilikan portofolio dapat menjual 
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kembali kepemilikan portofolionya ke perusahaan reksadana yang 

bersangkutan. Dengan demikian, perusahaan reksadana ini mempunyai 

besarnya portofolio yang berubah-ubah di pasar modal. Nilai total 

portofolio yang dibentuk disebut dengan Nilai Aktiva Bersih atau NAB 

(Net Asets Value atau NAV). 

 

2.3.6 Mengukur Keputusan Investasi Perusahaan/Price Earning Ratio (PER) 

Pertumbuhan laba dan dividen serta expected rate of return dari suatu saham 

berubah-ubah nilainya, maka PER diharapkan juga akan berubah sepanjang waktu 

berjalan dan pada akhirnya menuju suatu tingkat nilai PER rata-rata dari saham-

sahamnya yang mempunyai tingkat resiko yang sama. PER adalah mengukur 

jumlah uang yang akan dibayar oleh investor untuk setiap rupiah pendapatan 

perusahaan. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara harga saham di pasar 

atau harga perdana yang ditawarkan dibandingkan dengan pendapatan yang 

diterima. PER yang tinggi menunjukkan ekspektasi investor tentang prestasi 

perusahaan di masa yang akan datang cukup tinggi. (Harahap, 2013:311) 

 

Rumus perhitungan keputusan investasi/Price Earning Ratio (PER) 

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
Harga per Lembar Saham

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒
 

 

2.4 Keputusan Pendanaan 

Menurut Van Horne et al (2009:3), keputusan pendanaan ini sering disebut 

juga sebagai kebijakan struktur modal. Pada keputusan ini manajer keuangan 

dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-

sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan gun membelanjai kebutuhan-

kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. 
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2.4.1 Struktur Modal 

Menurut Martono & Harjito (2007:240) struktur modal adalah: 

 “Struktur modal (Capital structure) adalah perbandingan atau 

imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan 

oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri.” 

 

2.4.2 Teori Struktur Modal 

Menurut Martono dan Harjito (2007:241), struktur modal yang optimal 

dapat diartikan sebagai struktur modal yang dapat meminimalkan biaya 

penggunaan modal rata-rata, sehingga akan memaksimalkan nilai perusahaan. 

Pendekatan-pendekatan struktur modal yang dilakukan oleh Van Horne 

dan M. Wachowicz (2005:234) sebagai berikut: 

1. Pendekatan laba bersih (Net Income Approach) 

Menurut pendekatan laba bersih, biaya modal pinjaman dan biaya modal 

sendiri tidak dipengaruhi oleh struktur modal, tetapi biaya modal 

keseluruhan dapat diturunkan dengan jalan meningkatkan leverage sehingga 

nilai perusahaan dapat ditingkatkan. 

2. Pendekataan laba operasi bersih (Net Operating Income Approach) 

Pendekatan Net Operating Income (NOI), jika struktur modal berubah, 

biaya modal pinjaman tetap, akan tetapi biaya modal sendiri naik. Kenaikan 

modal pinjaman yang biayanya murah diimbangi dengan kenaikan biaya 

modal sendiri, sehingga biaya modal sendiri tidak berubah pada semua 

tingkat leverage. 

3. Pendekatan Tradisional (Traditional Approach) 

Pendekatan tradisional ini berpendapat bahwa biaya modal sendiri akan 

meningkat pada kenaikan leverage, disamping itu biaya pinjaman juga dapat 

meningkat bila melebihi tingkat tertentu. Oleh karena itu akan terdapat suatu 

titik dimana biaya modal keseluruhan merupakan titik terendah dan itu akan 

mencerminkan struktur modal yang optimal. 
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4. Pendekatan Modigliani Miller (Modigliani Miller Approach) 

Pendekatan Modigliani Miller (MM) menyatakan bahwa nilai perusahaan 

adalah tidak bergantung atau tidak dipengaruhi struktur modal. Pendapat 

MM didasarkan pada ide bahwa tidak menjadi masalah bagaimana 

perusahaan membagi struktur modalnya diantara hutang, saham preferen, 

dan saham biasa. Pernyataan tersebut didukung dengan adanya proses 

arbitrase. Melalui proses arbitrase akan membuat harga saham atau nilai 

perusahaan baik yang tidak menggunakan hutang atau yang menggunakan 

hutang, akhirnya sama. 

 

2.4.3 Mengukur Sumber Modal Perusahaan/Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan perbandingan antara total hutang 

(hutang lancar dan hutang jangka panjang) dan modal yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan 

modal yang ada. Debt Equity Ratio menunjukkan seberapa besar total aset yang 

dimiliki perusahaan yang didanai oleh seluruh krediturnya. Werner R. Murhadi 

(2013:61) 

Menurut Martono dan Harjito (2007:59), Debt to Equity Ratio adalah 

perbandingan total hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri 

(ekuitas). 

DER menunjukkan perbandingan dana yang disediakan pemilik atau 

manajemen perusahaan yang berasal dari kreditur perusahaan. Hal ini akan 

mengakibatkan terjadinya: 

1. Para kreditur akan melihat modal sendiri perusahaan atau dana yang 

disediakan pemilik untuk menentukan besarnya margin pengaman. 

2. Dengan mencari dana yang berasal dari hutang pemilik memperoleh 

manfaat mempertahankan kendali perusahaan dengan investasi terbatas. 

3. Jika perusahaan memperoleh hasil yang lebih besar daripada dana yang 

dipinjam, maka hasil pengembalian untuk para pemilik akan 

meningkat. 
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Rumus Perhitungan Keputusan Pendanaan/Debt to Equity Ratio (DER) 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Total Utang (𝐷𝑒𝑏𝑡)

Ekuitas (𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦)
 

 

2.5 Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan 

pendanaan perusahaan. Rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) 

menentukan jumlah saldo laba dalam perusahaan sebagai sumber pendanaan. 

(Van Horne & John M. Wachowicz, Jr, 2013:206) 

 

2.5.1 Teori Kebijakan Dividen 

Menurut Sartono (2001:282), ada beberapa teori dividen yang dikemukakan 

oleh para ahli diantaranya : 

1. Dividend irrelevance theory 

Teori yang dikemukakan oleh Modigliani & Miller (MM) ini 

menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh, baik 

terhadap harga saham maupun biaya modalnya atau dapat dikatakan 

bahwa kebijakan dividen sebenarnya tidak relevan. 

2. Bird-in-the-hand theory 

Teori ini dikemukakan oleh Gordon & Linter yang menyatakan 

bahwa biaya modal sendiri akan naik jika Dividend Payout Ratio (DPR) 

rendah. Hal ini dikarenakan investor lebih suka menerima dividen daripada 

capital gain. 

3. Tax preference theory 

Adalah suatu teori yang dinyatakan bahwa karena adanya pajak 

terhadap keuntungan dividend an capital gain maka para investor lebih 

menyukai capital gain karena dapat menunda pembayaran pajak. 

Kebijakan dividen (dividend policy) merupakan keputusan apakah 

laba diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi pada pemegang 

saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal 
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guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Martono & 

Harjito (2007:253) 

 

2.5.2 Jenis-jenis Kebijakan Dividen  

Menurut Sutrisno (2003:42) jenis kebijakan dividen diantaranya : 

1. Kebijakan pemberian dividen stabil 

Kebijakan pemberian dividen yang stabil ini artinya dividen akan 

diberikan secara tetap perlembarnya untuk jangka waktu tertentu walaupun 

laba yang diperoleh perusahaan berfluktuasi. Dividen stabil ini 

dipertahankan untuk beberapa tahun, dan kemudian bila laba yang 

diperoleh meningkat dan peningkatannya baik dan stabil, maka dividen 

juga akan ditingkatkan untuk selanjutnya dipertahankan selama beberapa 

tahun. 

Kebijakan pemberian dividen yang stabil ini banyak dilakukan oleh 

perusahaan, karena beberapa alas an yakni (1) bisa meningkatkan harga 

saham, sebab dividen yang stabil dan dapat diprediksi dianggap 

mempunyai risiko yang kecil, (2) bisa memberikan kesan kepada para 

investor bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa yang 

akan datang, (3) akan menarik investor yang memanfaarkan dividen untuk 

keperluan konsumsi, sebab dividen selalu dibayarkan. 

2. Kebijakan dividen yang meningkat 

Dengan kebijakan ini, perusahaan akan membayarkan dividen kepada 

pemegang saham dengan jumlah yang selalu meningkat dengan 

pertumbuhan yang stabil. 

3. Kebijakan dividen dengan rasio yang konstan 

Kebijakan ini memberikan dividen yang besarnya mengikuti besarnya 

laba yang diperoleh perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh 

semakin besar dividen yang dibayarkan, demikian pula sebaliknya bila 

laba kecil dividen yang dibayarkan juga kecil. Dasar yang digunakan 

sering disebut dividend payout ratio (DPR). 
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4. Kebijakan pemberian dividen regular yang rendah ditambah ekstra 

Kebijakan pemberian dividen dengan cara ini, perusahaan menentukan 

jumlah pembayaran dividen per lembar yang dibagikan kecil. 

 

2.5.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen 

Faktor-faktor yang biasanya harus dianalisis perusahaan ketika membuat 

keputusan kebijakan dividen menurut (Van horne & John M. Wachowicz, Jr, 

2013:213), diantaranya: 

1. Aturan-aturan hukum 

Hukum badan perusahaan memutuskan legalitas distribusi apa pun 

kepada para pemegang saham biasa perusahaan. Berbagai aturan hukum 

yang dibahas di bawah ini penting dalam membuat batasan hukum yang 

memungkinkan kebijakan dividen akhir perusahaan dapat berjalan. 

Aturan–aturan hukum ini berkaitan dengan penurunan nilai modal, 

insolvensi (kebangkrutan), dan penahanan laba yang tidak dibenarkan. 

2. Kebutuhan pendanaan perusahaan 

Begitu batasan hukum untuk kebijakan dividen telah ditentukan, 

langkah berikutnya melibatkan penilaian kebutuhan pendanaan 

perusahaan. Dalam hal ini, anggaran kas, laporan proyeksi sumber dan 

penggunaan dana, serta perkiraan laporan arus kas akan digunakan. Intinya 

adalah menentukan arus kas dan posisi kas perusahaan yang akan terjadi 

tidak ada perubahan kebijakan dividen. Selain melihat perkiraan hasil, 

harus dipertimbangkan juga risiko bisnis, agar bisa mendapatkan kisaran 

hasil arus kas yang mungkin terjadi. 

3. Likuiditas 

Likuiditas perusahaan merupakan pertimbangan utama dalam banyak 

keputusan dividen. Karena dividen menunjukkan arus kas keluar, makin 

besar posisi kas dan keseluruhan likuiditas perusahaan, maka makin besar 

kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividen. Perusahaan yang 

sedang bertumbuh dan menguntungkan mungkin saja tidak likuid karena 

dananya digunakan untuk aset tetap dan modal kerja permanen. Oleh 
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karena pihak manajemen di perusahaan semacam ini biasanya ingin 

mempertahankan beberapa penyangga likuiditas agar dapat memberikan 

fleksibilitas keuangan dan perlindungan terhadap ketidakpastian, maka 

pihak manajemen mungkin enggan untuk mempertaruhkan posisi ini 

dengan membayarkan dividen dalam jumlah besar. 

4. Kemampuan untuk meminjam 

Posisi yang likuid tidak hanya merupakan cara untuk memberikan 

fleksibilitas keuangan dan melindungi dari ketidakpastian. Jika perusahaan 

memiliki kemampuan untuk meminjam dalam jangka waktu yang relatif 

singkat, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut fleksibel secara 

keuangan. 

5. Batasan-batasan dalam kontrak utang 

Syarat perjanjian utang (covenant) sebagai pelindung dalam 

kesepakatan obligasi atau perjanjian pinjaman sering kali meliputi batasan 

untuk pembayaran dividen. Batasan tersebut ditentukan oleh pihak 

pemberi pinjaman untuk menjaga kemampuan perusahaan membayar 

utang. 

6. Pengendalian 

Jika suatu perusahaan membayar dividen dalam jumlah yang cukup 

besar, maka perusahaan perlu mengumpulkan modal di kemudian hari 

melalui penjualan saham agar dapat membiayai berbagai peluang investasi 

yang menguntungkan. 

7. Beberapa observasi akhir 

Dalam menentukan pembayaran dividen, perusahaan umumnya akan 

menganalisa sejumlah faktor yang baru saja dibahas. Sebagian besar 

faktor-faktor ini menyatakan batasan hukum dan batasan lainnya yang 

memungkinkan pembayaran dividen. Apabila perusahaan membayar 

dividen melebihi dana residualnya, maka ini berarti bahwa pihak 

manajemen dan dewan direksi yakin bahwa pembayaran tersebut 

memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan pemegang saham. 
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2.5.4 Pertimbangan Manajerial dalam Pembayaran Dividen 

Berbagai faktor yang dapat dan harus dianalisis perusahaan dalam praktek 

ketika melakukan pendekatan terhadap keputusan dividen menurut Martono & 

Harjito (2010:255): 

1. Kebutuhan dana bagi perusahaan 

Semakin besar kebutuhan dana perusahaan berarti semakin kecil 

kemampuan untuk membayar dividen. Penghasilam perusahaan akan 

digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan dananya baru 

sisanya untuk pembayaran dividen. 

2. Likuiditas perusahaan 

Likuiditas perusahaan merupakan salah satu pertimbangan utama dalam 

kebijakan dividen. Karena dividen merupakan arus kas keluar, maka 

semakin besar jumlah kas yang tersedia dan likuiditas perusahaan, 

semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

Apabila manajemen ingin memelihara likuiditas dalam mengantisipasi 

adanya ketidakpastian dan agar mempunyai fleksibilitas keuangan, 

kemungkinan perusahaan tidak akan membayar dividen dalam jumlah 

yang besar. 

3. Kemampuan untuk meminjam 

Posisi likuiditas bukanlah satu-satunya cara untuk menunjukkan 

fleksibilitas dan perlindungan terhadap ketidakpastian. Apabila perusahaan 

mempunyai kemampuan yang tinggi untuk mendapatkan pinjaman, hal ini 

merupakan fleksibilitas keuangan yang tinggi sehingga kemampuan untuk 

membayar dividen juga tinggi. Jika perusahaan memerlukan pendanaan 

melalui hutang, manajemen tidak perlu mengkhawatirkan pengaruh 

dividen kas terhadap likuiditas perusahaan. 

4. Pembatasan-pembatasan dalam perjanjian hutang 

Ketentuan perlindungan (protective covenant) dalam suatu perjanjian 

hutang sering mencantumkan pembatasan terhadap pembayaran dividen. 

Pembatasan ini digunakan oleh para kreditur untuk menjaga kemampuan 

perusahaan tersebut membayar hutangnya. Biasanya, pembatasan ini 
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dinyatakan dalam persentase maksimum dari laba kumulatif. Apabila 

pembatasan ini dilakukan, maka manajemen perusahaan dapat menyambut 

baik pembatasan dividen yang dikenakan para kreditur, karena dengan 

demikian manajemen tidak harus mempertanggungjawabkan penahanan 

laba kepada para pemegang saham. Manajemen hanya perlu mentaati 

pembatasan tersebut. 

5. Pengendalian perusahaan 

Apabila suatu perusahaan membayar dividen yang sangat besar, maka 

perusahaan mungkin menaikkan modal di waktu yang akan datang melalui 

penjualan sahamnya untuk membiayai kesempatan investasi yang 

menguntungkan. Dengan bertambahnya jumlah saham yang beredar, ada 

kemungkinan kelompok pemegang saham tertentu tidak lagi dapat 

mengendalikan perusahaan karena jumlah saham yang mereka kuasai 

menjadi berkurang dari seluruh saham yang beredar. Oleh karena itu 

dianggap berbahaya bila perusahaan terlalu besar membayar dividennya, 

sehingga pengendalian perusahaan menjadi berpindah tangan. 

 

2.5.5 Mengukur Kebijakan Dividen Perusahaan/Dividend Payout Ratio (DPR) 

Dividend Payout Ratio (DPR) merupakan rasio yang menggambarkan 

besarnya proporsi dividen yang dibagikan terhadap pendapatan bersih perusahaan. 

(Werner R. Murhadi, 2013:65) 

 

Rumus Perhitungan Kebijakan Dividen / Dividend Payout Ratio (DPR) 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒

Earning per Share
 

 

2.6 Nilai Perusahaan 

Untuk dapat menciptakan value atau nilai bagi perusahaan, manajer keuangan 

harus membuat keputusan investasi, dan keputusan pendanaan yang tepat, serta 

keputusan dividen yang tepat juga keputusan investasi modal kerja bersih. Untuk 

itu perusahaan harus diorganisir dan dijalankan dengan baik. Perusahan yang 
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berorientasi pada perolehan keuntungan, umumnya akan memfokuskan 

kegiatannya untuk meningkatkan nilai perusahaan hingga mencapai maksimum. 

Menurut Fuad et al (2006:23) pengertian nilai perusahaan sebagai berikut : 

“Nilai perusahaan merupakan harga jual perusahaan yang dianggap 

layak oleh calon investor sehingga ia mau membayarnya, jika suatu 

perusahaan akan dijual.” 

Bagi perusahaan yang menjual sahamnya ke masyarakat (go public), indikator 

nilai perusahaan adalah harga saham yang diperjualbelikan di bursa efek. 

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa nilai perusahaan sama dengan harga 

saham. Nilai perusahaan sama dengan nilai saham (yaitu jumlah lembar saham 

dikaitkan dengan nilai pasar per lembar) ditambah dengan nilai pasar utangnya. 

Apabila nilai utang dipegang konstan, maka setiap peningkatan nilai saham 

dengan sendirinya akan meningkatkan nilai perusahaan (Fuad et al, 2006:23). 

Menurut Rodoni (2010:4) pengertian nilai perusahaan sebagai berikut : 

“Nilai perusahaan adalah nilai pasar utang ditambah dengan nilai pasar 

ekuiti.” 

Hutang merupakan janji yang diberikan perusahaan kepada peminjam untuk 

membayar kembali sejumlah uang pada tanggal tertentu. Klaim pemegang saham 

terhadap nilai perusahaan merupakan nilai sisa (residual) setelah hak pemegang 

surat hutang dibayarkan. Jika nilai perusahaan kurang dari jumlah yang dijanjikan 

kepada pemegang surat hutang maka saham tidak mendapatkan apa-apa. 

 

2.6.1 Ukuran Nilai Perusahaan 

Price Book Value digunakan untuk melihat berapa besar tingkat undervalued 

atau overvalued harga saham yang dihitung berdasarkan nilai buku setelah 

dibandingkan dengan harga pasar. Slamet (2003:41). 

Price to Book Value atau PBV mengambarkan seberapa besar pasar 

menghargai nilai buku saham suatu perusahan. Price to Book Value adalah rasio 

yang menggambarkan perbandingan antara harga pasar saham dan nilai buku 

ekuitas sebagaimana yang ada di laporan posisi keuangan. Werner R. Murhadi 

(2013:66). 
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Rumus Perhitungan Nilai Perusahaan / Price Book Value (PBV) : 

PBV = 
Harga  Saham

BV
 

 

Perusahaan yang berjalan baik pada umunya rasio PBV-nya mencapai di 

atas satu, yang menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai 

bukunya. Semakin tinggi rasio ini akan berpengaruh positif terhadap harga saham. 

Semakin tinggi rasi tersebut, maka akan semakin berhasil perusahaan 

menciptakan nilai (return) bagi pemegang saham dan semakin besar rasio PBV-

nya, semakin tinggi perusahaan dinilai oleh investor. 

 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Perusahaan merupakan suatu organisasi dan tempat terjadinya proses produksi 

yang didirikan oleh seseorang, atau sekelompok orang, atau badan lainnya. Pada 

dasarnya didirikannya sebuah perusahaan memiliki tujuan yang jelas. Ada 

pendapat yang menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah mencapai 

keuntungan maksimal atau laba yang sebesar-besarnya. Pendapat lain 

mengemukakan bahwa tujuan perusahaan adalah ingin memakmurkan pemilik 

perusahaan atau para pemilik saham. Sedangkan pendapat yang lain lagi 

menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan. 

Menurut Fuad et al (2006:23) pengertian nilai perusahaan sebagai berikut : 

“Nilai perusahaan merupakan harga jual perusahaan yang dianggap 

layak oleh calon investor sehingga ia mau membayarnya, jika suatu 

perusahaan akan dijual.” 

Price to Book Value atau PBV mengambarkan seberapa besar pasar 

menghargai nilai buku saham suatu perusahan. Price to Book Value adalah rasio 

yang menggambarkan perbandingan antara harga pasar saham dan nilai buku 

ekuitas sebagaimana yang ada di laporan posisi keuangan. Werner R. Murhadi 

(2013:66) 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri Prihatin 

Ningsih & Iin Indarti (2010) menunjukkan hasil Variabel keputusan investasi, 
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keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2007-2009. 

Untuk meningkatkan nilai perusahaan dapat ditinjau dari manajemen 

keuangan suatu perusahaan. Manajemen keuangan merupakan aktivitas pemilik 

dan manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-

murahnya dan menggunakannya se-efektif, se-efisien, se-produktif mungkin 

untuk menghasilkan laba. Aktivitas perusahaan ditinjau dari sudut manajemen 

keuangan menjadi tugas manajer keuangan. Setiap manajer keuangan harus dapat 

memperhatikan setiap keputusan keuangan yang diambil.  

Menurut Martono & Harjito (2010:4) : 

“Manajemen Keuangan (Financial Management), adalah segala aktivitas 

perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, 

menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara 

menyeluruh.” 

Dengan kata lain manajemen keuangan merupakan manajemen (pengelolaan) 

mengenai bagaimana memperoleh aset, mendanai aset, dan mengelola aset untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Dari definisi tersebut ada 3 (tiga) fungsi utama 

dalam manajemen keuangan yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan 

kebijakan dividen. 

Menurut Eduardus (2010:2) : 

“Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya 

lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh 

sejumlah keuntungan di masa datang.”  

Pertumbuhan laba dan dividen serta expected rate of return dari suatu saham 

berubah-ubah nilainya, maka PER diharapkan juga akan berubah sepanjang waktu 

berjalan dan pada akhirnya menuju suatu tingkat nilai PER rata-rata dari saham-

sahamnya yang mempunyai tingkat risiko yang sama. PER adalah mengukur 

jumlah uang yang akan dibayar oleh investor untuk setiap rupiah pendapatan 

perusahaan. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara harga saham di pasar 

atau harga perdana yang ditawarkan dibandingkan dengan pendapatan yang 
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diterima. PER yang tinggi menunjukkan ekspektasi investor tentang prestasi 

perusahaan di masa yang akan datang cukup tinggi. Harahap (2013:311) 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang menggunakan perhitungan PER,  

oleh Putri Prihatin Ningsih & Iin Indarti (2010), Lihan Rini Puspo Wijaya (2010), 

Leli Amnah Rakhimsyah & Barbara Gunawan (2011), Arie Afzal & Abdul 

Rohman (2012), dan Gany Ibrahim Fernandar & Surya Raharja (2012) 

menunjukkan hasil variabel keputusan investasi menunjukkan pengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Untuk melakukan investasi diperlukan pendanaan yang memadai. Jenis modal 

yang digunakan ini menunjukkan struktur modal yang digunakan oleh perusahaan.  

Menurut Van Horne et al (2009:3) : 

 “Keputusan pendanaan ini sering disebut juga sebagai kebijakan 

struktur modal. Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk 

mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber 

dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-

kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya.” 

 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan perbandingan antara total hutang 

(hutang lancar dan hutang jangka panjang) dan modal yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan 

modal yang ada. Debt to Equity Ratio menunjukkan seberapa besar total aset yang 

dimiliki perusahaan yang didanai oleh seluruh krediturnya. Werner R. Murhadi 

(2013:61) 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Putri Prihatin 

Ningsih & Iin Indarti (2010) menunjukkan hasil variabel keputusan pendanaan 

menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-

2009, hasil penelitian yang dilakukan oleh Lihan Rini Puspo Wijaya (2010) 

menunjukkan hasil keputusan pendanaan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan, menurut hasil penelitian Leli Amnah Rakhimsyah & Barbara 

Gunawan (2011) menunjukkan bahwa keputusan pendanaan tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, selanjutnya penelitian Arie Afzal & Abdul Rohman 
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(2012) menunjukkan hasil keputusan pendanaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan, dan penelitian Gany Ibrahim Fernandar & Surya 

Raharja (2012) menunjukkan hasil keputusan pendanaan tidak memiliki dampak 

yang signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Pendanaan dan investasi yang optimal akan menghasilkan keuntungan 

bagi perusahaan yang selanjutnya akan dialokasikan kepada para pemegang 

saham sebagai pembayaran dividen atau ditahan kembali sebagai reinvestasi. 

Pengertian kebijakan dividen itu sendiri menurut Van horne & John M. 

Wachowicz, Jr (2013:206) : 

“Kebijakan dividen adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam 

keputusan pendanaan perusahaan. Rasio pembayaran dividen 

(dividend payout ratio) menentukan jumlah saldo laba dalam 

perusahaan sebagai sumber pendanaan.” 

 

Dividend Payout Ratio (DPR) merupakan rasio yang menggambarkan 

besarnya proporsi dividen yang dibagikan terhadap pendapatan bersih perusahaan 

Werner R. Murhadi (2013:65). 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Putri Prihatin 

Ningsih & Iin Indarti (2010) menunjukkan hasil variabel kebijakan dividen 

menunjukkan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 

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

2009, hasil penelitian yang dilakukan oleh Lihan Rini Puspo Wijaya (2010) 

menunjukkan hasil kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahan, menurut hasil penelitian Leli Amnah Rakhimsyah & Barbara Gunawan 

(2011) menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap nilai perusahan, selanjutnya penelitian Arie Afzal & Abdul Rohman 

(2012) menunjukkan hasil kebijakan dividen berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan., dan penelitian Gany Ibrahim Fernandar & 

Surya Raharja (2012) menunjukkan hasil kebijakan dividen berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Dari ketiga keputusan keuangan tersebut masing-masing merupakan 

kombinasi yang optimal untuk memaksimumkan suatu nilai perusahaan yang 

selanjutnya akan meningkatkan kemakmuran kekayaan para pemegang sahamnya. 
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Adapun hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti 

terdahulu mengenai keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan 

dividen terhadap nilai perusahaan menunjukkan hasil sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu Mengenai Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, 

dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan 

 

NO PENELITI JUDUL VARIABEL HASIL 

F I D V 

1 Putri Prihatin 

Ningsih & Iin 

Indarti (2010) 

PENGARUH 

KEPUTUSAN 

INVESTASI, 

KEPUTUSAN 

PENDANAAN 

DAN 

KEBIJAKAN 

DIVIDEN 

TERHADAP 

NILAI 

PERUSAHAAN 

(STUDI KASUS 

PADA 

PERUSAHAAN 

MANUFAKTuR 

YANG 

TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK 

INDONESIA 

PERIODE 2007-

2009) 

DER PER DPR PBV Variabel keputusan 

pendanaan 

menunjukkan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

periode 2007-2009. 

 

Variabel keputusan 

investasi 

menunjukkan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

periode 2007-2009. 

 

Variabel kebijakan 

dividen 

menunjukkan tidak 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

periode 2007- 2009. 

 

Variabel keputusan 

investasi, keputusan 

pendanaan, dan 

kebijakan dividen 



27 
 

NO PENELITI JUDUL VARIABEL HASIL 

F I D V 

secara bersama-sama 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

pada perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

periode 2007-2009. 

 

2 Lihan Rini Puspo 

Wijaya (2010) 

IMPLIKASI 

KEPUTUSAN 

INVESTASI, 

KEPUTUSAN 

PENDANAAN, 

DAN 

KEBIJAKAN 

DIVIDEN 

TERHADAP 

NILAI 

PERUSAHAAN 

DER PER DPR PBV Keputusan 

pendanaan 

berpengaruh positif 

terhadap nilai 

perusahaan. 

 

Keputusan investasi 

berpengaruh positif 

terhadap nilai 

perusahaan. 

 

Kebijakan dividen 

berpengaruh positif 

terhadap nilai 

perusahan. 

3 Leli Amnah 

Rakhimsyah & 

Barbara Gunawan 

(2011) 

PENGARUH 

KEPUTUSAN 

INVESTASI, 

KEPUTUSAN 

PENDANAAN, 

KEBIJAKAN 

DIVIDEN, DAN 

TINGKAT SUKU 

BUNGA 

TERHADAP 

NILAI 

PERUSAHAAN 

DER PER DPR PBV Keputusan 

pendanaan tidak 

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan. 

 

Keputusan investasi 

berpengaruh positif 

terhadap nilai 

perusahaan. 

 

Kebijakan dividen 

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahan. 

 

Tingkat suku bunga 

tidak berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan. 

4 Arie Afzal & 

Abdul Rohman 

(2012) 

PENGARUH 

KEPUTUSAN 

INVESTASI, 

KEPUTUSAN 

PENDANAAN, 

DAN 

KEBIJAKAN 

DIVIDEN 

TERHADAP 

NILAI 

PERUSAHAAN 

DER PER DPR PBV Keputusan 

pendanaan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

 

Keputusan investasi 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

 

Kebijakan dividen 

berpengaruh negatif 
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NO PENELITI JUDUL VARIABEL HASIL 

F I D V 

dan tidak signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

 

5 Gany Ibrahim 

Fernandar, Surya 

Raharja (2012) 

PENGARUH 

KEPUTUSAN 

INVESTASI, 

KEPUTUSAN 

PENDANAAN, 

DAN 

KEBIJAKAN 

DIVIDEN 

TERHADAP 

NILAI 

PERUSAHAAN 

DER CPA DPR PBV Keputusan 

pendanaan tidak 

memiliki dampak 

yang signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

 

Keputusan investasi 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

 

Kebijakan dividen 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 
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Berdasarkan kerangka pemikiran yang dikemukakan di atas, maka dapat 

ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut : 

Untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh dari variabel bebas secara 

menyeluruh terhadap variabel terikat dilakukan dengan melakukan uji F dan T. 

Hipotesis yang diuji dalam penelitian yaitu: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel keputusan investasi, 

keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 

baik simultan maupun parsial. 

 


