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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Keuangan

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan

Keuangan adalah kegiatan yang berhubungan dengan penentuan investasi

jangka panjang sebuah perusahaan, mendapatkan dana untuk membayar, dan

memimpin kegiatan keuangan harian sebuah perusahaan. Untuk dapat

memperoleh laba dalam melakukan suatu usaha diperlukan pengelolaan keuangan

yang optimal. Karena keuangan mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu

manajerial.

Keuangan mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi

meningkatkan, mengalokasi dan menggunakan sumber daya moneter sejalan

dengan waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyeknya.

Menurut Van Horne dan Wachowicz Jr. (2012:2) :

“Manajemen Keuangan berkaitan dengan perolehan aset,
pendanaan, dan manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan
umum”.

Menurut Martono dan 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 bagaiman

memperoleh aset, mendanai set dan mengelola aset untuk mencapai

tujuan perusahaan.”

Sedangkan Manajemen keuangan menurut Sutrisno (2009:3) :
“ Manajemen keuangan atau sering disebut pembelanjaan, diartikan

sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan

usaha usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang
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murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana

tersebut secara efisien‖. “

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Manajemen

Keuangan adalah salah satu fungsi manajemen terhadap segala aktivitas

perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan memperoleh sumber dana,

menggunakan dana, dan manajemen aktiva untuk menciptakan kemakmuran bagi

pemegang saham melalui maksimalisasi nilai perusahaan.

2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan

Manajemen Keuangan merupakan (pengelolaan) mengenai bagaimana

memperoleh aset, mendanai dan mengelola aset untuk mencapai tujuan

perusahaan. Dari definisi tersebut menurut Martono dan Harjito (2010:4) ada 3

(tiga) fungsi utama dalam manajemen keuangan, yaitu :

1. Keputusan Investasi

Keputusan yang diambil oleh manajer keuangan dalam allocation of

fund atau pengalokasian dana kedalam 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 assets

dengan fixed assets.

2. Keputusan Pendanaan

Keputusan pendanaan adalah keputusan manajemen keuangan dalam

melakukan pertimbangan dan analisi 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 jangka pendek dan jangka

panjang, sedangkan perbandingannya disebut dengan struktur modal.

Dalam keputusan pendanaan baik struktur modal maupun struktur

finansial.
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3. Kebijakan dividen

Kebijakan dividen bagian dari keuntungan suatu perusahaan yang

dibayarkan kepada pemegang saham. Kebijakan dividen adalah

keputusan manajemen keuangan dalam menentukan besarnya

proporsi laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan

proporsi yang akan di simpan perusahaan sebagai laba ditahan untuk

pertumbuhan perusahaan.

2.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan

Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai perusahaan

(memaksimumkan kemakmuran pemegang saham) yang diukur dari harga saham

perusahaan. Martono & Harjito (2010:13)

Sedangkan menurut (Husnan, 2008:6) tujuan manajemen keuangan

adalah untuk mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar, keputusan

keuangan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Membahas manajemen keuangan tidak bisa lepas dari laporan keuangan.

Karena laporan keuangan disusun engan tujuan untuk menyediakan informasi

keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan

pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan. Menurut Harahap (2013:105),

laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu

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

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

usaha, Laporan Arus kas, Laporan Perubahan Posisi Keuangan.

2.2.2 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
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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 dari 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.

2.2.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan manajemen untuk semua pihak yang

berkepentingan terhadap semua perusahaan. Menurut Harahap (2013:106), jenis-

jenis Laporan Keuangan sebagai berikut :

1. Daftar neraca, menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada

suatu 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 dan

pengeluaran perusahaan selama satu periode.

4. Laporan Arus Kas, disini digambarkan sumber dan penggunaan kas

dalam satu 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 tidak

dibagikan kepada pemilik saham.
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7. Laporan perubahan modal, menjelaskan perubahan posisi modalnbaik

saham dalam PT atau modal dalam perusahaan perseroan.

8. Laporan kegiatan keuangan, menggambarkan transaksi laporan

keuangan perusahaan yang mempengaruhi kas atau ekuivalen kas.

2.3 Keputusan Investasi

2.3.1 Pengertian Investasi

Investasi adalah kegiatan penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva

dimilikinya dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan

keuntungan dimasa yang akan datang. Menurut Haruman (2008: 8 ) :

“Investasi adalah pertumbuhan total asset perusahaan dari tahun ke

tahun yang menunjukkan perkembangan investasi perusahaan.”

Menurut (Atmaja, 2008:2):

“Keputusan investasi adalah keputusan keuangan tentang aktiva

mana yang harus dibeli perusahaan.”

Sedangkan menurut (Jogiyanto, 2008:5):

“Investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan

didalam produksi yang efisien selama periode waktu yang

ditentukan.”

Dari penjelasn diatas dapat disimpulkan bahwa konsep dari keputusan

investasi merupakan suatu konsep yang menjelaskan tentang pengalokasian dana

yang ada dan komitmen atas sejumlah dana penanaman modal untuk satu atau

lebih aktiva yang dimiliki dengan harapan menghasilkan pendapatan yang positif

di masa yang akan datang.

2.3.2 Proses Keputusan Investasi

Menurut Tandelilin (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
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2.3.3 Jenis-jenis Keputusan Investasi

Investasi kedalam aktiva keuangan dapat berupa investasi langsung dan

investasi tidak langsung. Hal ini ditunjukkan dalam gambar berikut :

Gambar 2.1

Tipe-Tipe Investasi

Investasi Tidak Langsung                                    Investasi Langsung

Investasi Langsung

Menurut Sunariyah (2006:4), investasi dalam arti luas terdiri dari dua bagian

utama, yaitu :

1. Investasi dalam bentuk aktiva riil (real assets)

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

barang seni dan real estate.

2. Investasi dalam bentuk surat-surat berharga atau sekuritas

(marketable securieties atau financial assets)

Aktiva financial adalah surat-surat berharga yang pada dasarnya

merupakan klaim atas aktiva riil yang dikuasai oleh suatu entitas.

Menurut Sunariyah (2004:4) mengemukakan pula bahwa, kepemilikan

aktiva finansial dalam rangka investasi pada sebuah entitas dapat dilakukan

dengan dua cara, yaitu :

1. Investasi langsung

Investasi langsung adalah suatu kepemilikan surat-surat berharga secara

langsung dalam suatu entitas yang secara resmi telah Go Public dengan

harapan akan mendapatkan keuntungan berupa penghasilan dividen atau

capital gain.

2. Investasi Tidak Langsung

Investasi tidak langsung terjadi bilamana surat-surat berharga yang

dimiliki diperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi (investment

Investor Perusahaan
investasi

Aktiva – aktiva
keuangan
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company) yang berfungsi sebagai perantara. Kepemilikan aktiva tidak

langsung dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan terdaftar, yang

bertidak sebagai perantara. Dalam peranannya sebagai investor tidak

langsung, pedagang perantara mendapatkan dividen dan capital gain

seperti halnya dalam investasi langsung, selain itu juga akan memperoleh

penerimaan berupa capital gain atas hasil perdagangan portofolio yang

dilakukan oleh perusahaan perantara tersebut.

2.3.4 Mengukur Keputusan Investasi Perusahaan

Keputusan investasi tercermin dari pertumbuhan Total Assets perusahaan

yang bersangkutan dari tahun ke tahun.Pertumbuhan total asset dari tahun ke

tahun menunjukan perkembangan investasi suatu perusahaan. Menurut (Abdul

Halim, 2005:42) pertumbuhan total aset adalah perubahan (tingkat pertumbuhan)

tahunan dari Total Aktiva.

Rumus Perhitungan Keputusan Investasi:

	 	 ℎ= ( 	 	 − 	 )	
2.4 Keputusan Pendanaan

2.4.1 Pengertian Keputusan Pendanaan

Sumber dana dapat dibedakan menjadi sumber intern dan sumber extern.

Dana yang berasal dari intern adalah dana atau modal yang dibentuk atau

dihasilkan sendiri didalam perusahaan seperti laba ditahan dan penyusutan.

Sumber dana extern adalah sumber dana yang berasal dari luar perusahaan, yang

berasal dari para kreditur dan pemilik, peserta atau pengambil bagian dalam

perusahaan.

Keputusan pendanaan ini sering disebut sebagai kebijakan struktur

modal. Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan

dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi
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perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kebutuhan

usahanya.

Menurut Kasmir (2010:6) bahwa :

“Keputusan Pendanaan merupakan keputusan yang berkaitan

dengan jumlah dana yang disediakan perusahaan baik yang bersifat

utang atau modal sendiri.”

Menurut Sudana (2011:3) bahwa :

“Keputusan pendanaan adalah keputusan keuangan tentang asal

dana untuk membeli aktiva. Ada dua macam sumber dana : (1) dana

pinjaman, seperti utang bank dan obligasi (2) modal sendiri, seperti

laba ditahan dan saham. Dana pinjaman dan saham, merupakan

sumber dana yang berasal dari luar perusahaan, sedangkan laba

ditahan merupakan sumber dana yang berasal dari dalam

perusahaan”

Sedangkan 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.”

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa keputusan pendanaan

merupakan keputusan yang berkaitan dengan penentuan sumber dana yang

digunakan dan penentuan pertimbangan yang terbaik atau penentuan sumber

optimal.

2.4.2 Faktor-faktor Struktur Modal

Seorang manajer keuangan harus mampu mengambil kebijakan yang

tepat dalam hal pendanaan. Tugas manajer keuangan dihadapkan pada adanya

siklus dalam pendanaan, dalam arti terkadang perusahaan lebih baik

menggunakan dana yang bersumber dari utang, tetapi terkadang perusahaan

menggunakan dana yang bersumber dari modal sendiri (equity). Oleh karena itu,



18

manajer keuangan di dalam operasinya perlu berusaha untuk memenuhi suatu

sasaran tertentu mengenai perimbangan antara utang dengan modal sendiri

tersebut, yang tercermin dalam struktur modal perusahaan sehingga perlu

diperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Sartono (2010:248), faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal

perusahaan adalah:

1. Tingkat penjualan. Perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil

berarti memiliki aliran kas yang relatif stabil pula, maka dapat

menggunakan hutang lebih besar daripada perusahaan dengan

penjualan yang tidak stabil.

2. Struktur aset. Perusahaan yang memiliki aset tetap dalam jumlah

besar dapat menggunakan hutang dalam jumlah besar. Hal ini

disebabkan karena dari skalanya perusahaan besar akan lebih

mudah mendapatkan akses ke sumber dana dibandingkan dengan

perusahaan kecil. Kemudian, besarnya asset tetap dapat dijadikan

sebagai jaminan atau kolateral utang perusahaan.

3. Tingkat pertumbuhan perusahaan. Semakin cepat pertumbuhan

perusahaan, maka semakin besar kebutuhan dana untuk

pembiayaan ekspansi. Semakin besar kebutuhan untuk pembiayaan

masa mendatang, maka semakin besar keinginan perusahaan untuk

menahan laba.

4. Profitabilitas. Dengan laba ditahan yang besar, perusahaan akan

lebih senang menggunakan laba ditahan sebelum menggunakan

utang.

5. Variabel laba dan perlindungan pajak. Variabel ini sangat erat

kaitannya dengan stabilitas penjualan. Jika variabilitas atau

volatibilitas laba perusahaan kecil, maka perusahaan mempunyai

kemampuan yang lebih besar untuk menanggung beban tetap dari

utang.

6. Skala perusahaan. Perusahaan besar yang sudah well-established

akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal dibanding
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dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses tersebut berarti

perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar pula.

7. Kondisi intern perusahaan dan ekonomi makro. Sebagai contoh,

perusahaan membayar deviden sebagai upaya untuk meyakinkan

pasar tentang prospek perusahaan, dan kemudian menjual obligasi.

Strategi itu diharapkan dapat meyakinkan investor bahwa prospek

perusahaan baik. Dengan kata lain, agar menarik minat investor

dalam hal pendanaan.

2.4.3 Mengukur Struktur Modal

Menurut (Husnan dan Pudjiastuti, 2008:278) DER menunjukan

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.

Kemudian menurut (Martono dan Harjito, 2010:59) Debt Equity Ratio

adalah perbandingan total hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri

(ekuitas).

Menurut Brigham dan Houston (2010:10) rumus perhitungan keputusan

pendanaan sebagai berikut :

	 	 	 = 	 		
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Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh pihak luar

dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Apabila

perusahaan menetapkan bahwa pelunasan hutangnya akan diambil dari laba

ditahan, berarti perusahaan harus menahan sebagian besar dari pendapatannya

untuk keperluan tersebut. Sehingga hanya sebagian kecil saja dari pendapatan

yang dibayarkan oleh dividen.

2.5 Kebijakan Dividen

2.5.1 Pengertian Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen merupakan salah satu fungsi utama seorang manajer

keuangan dalam membuat keputusan keuangan perusahaan. Dividen adalah

distribusi yang bisa berbentuk kas, aktiva lain, surat atau bukti lain yang

menyatakan utang perusahaan , dan saham, kepada pemegang saham suatu

perusahaan sebagai proporsi dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemilik.

Pengertian kebijakan dividen menurut Martono dan Harjito (2010:253) :

“Kebijakan dividen (dividend policy) merupakan keputusan apakah

laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagikan

kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan

untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang

akan datang.”

Pengertian kebijakan dividen menurut Hanafi (2012:361):

“Dividen merupakan kompensasi yang diterima oleh pemegang

saham, disamping capital gain. Dividen yang dibagikan dapat

berupa dividen tunai/cash Dividend (yang artinya setiap pemegang

saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah tertentu

untuk setiap lembar saham) atau dapat berupa stock dividend yang

nantinya akan menambah jumlah saham yang dimiliki pemegang

saham.”

Sedangkan pengertian kebijakan dividen menurut Handono Mardiyanto

(2009:4) :

“kebijakan dividen adalh seluruh kebijakan mnajerial yang

dilakukan untuk menetapkan berapa besar laba bersih yang
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dibagikan kepada para pemegang saham dan berapa besar laba

bersih yang tetap ditahan untuk cadangan investasi tahundepan.

Kebijakan itu tercermin dari besarnya perbandingan laba yang

dibayarkan sebagai dividen terhadap laba bersih (dividend payout).”

Dengan demikian dapat disimpulkan kebijakan dividen adalah kebijakan

yang mengatur berapa bagian laba bersih yang akan dibagikan sebagai dividen

kepada para pemegang saham dan berapa bagian laba bersih yang akan digunakan

untuk membiayai perusahaan.

2.5.2 Teori kebijakan dividen

Dalam teori kebijakan dividen beberapa faktor penting yang

mempengaruhi kebijakan dividen adalah kesempatan investasi yang tersedia,

kesempatan dan biaya modal alternatif, dan preferensi pemegang saham untuk

menerima pendapatan saat ini atau menerimanya dimasa datang.

Menurut (Brigham dan Houston, 2011:211), ada beberapa teori

kebijakan dividen yang dikemukakan oleh para ahli keuangan seperti Modigliani

& Miller, serta Gordon & Linter. Teori-teori tersebut diantaranya:

1. Teori Dividen Irelevan (Dividend Irrelevan Theory)

Teori yang dikemukakan oleh Modigliani & Miller (MM) menyatakan

bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh, baik terhadap harga saham

maupun biaya modalnya atau dapat dikatakan bahwa kebijakan dividen sebenarya

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 deviden berupa capital gain.

3. Tax Preference Theory

Teori ini berpendapat bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan

dividend dan capital gain maka para investor lebih menyukai capital gain karena

dapat menunda pembayaran pajak.
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2.5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan dividen

Kebijakan Dividen menyangkut keputusan untuk membagikan laba atau

menahannya guna di investasikan kembali didalam perusahaan. Kebijakan dividen

yang optimal pada suatu perusahaan adalah kebijakan yang menciptakan

keseimbangan diantara dividen saat ini dan pertumbuhan dimasa mendatang

sehingga memaksimumkan harga saham.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan kebijakan dividen pada

perusahaan menurut Van Horne & Wachowich (20013:213) :

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 perusahan, 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 biasannya 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 julah 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 uang

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 terakhir

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 melakuakan 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. Penghasilan 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 kemapuan 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 diwaktu 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) merupakan rasio yang menggambarkan

besarnya proporsi dividen yang dibagikan terhadap pendapatan bersih perusahaan.

(Muhardi, 2013:65)

Rumus Perhitungan Kebijakan Dividen/Dividend Payout Ratio (DPR)

2.6 Nilai Perusahaan

2.6.1 Pengertian Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan mengartikan banyak makna bahwa nilai perusahaan

mencerminkan nilai sekarang dari pendapatan yang diharapkan di masa

mendatang serta mencerminkan bahwa nilai perusahaan merupakan dampak atas

keputusan yang telah diambil oleh manajer keuangan terhadap harga saham

	 	 = 	 	 ℎ	 	 ℎ
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perusahaan. Pengukuran nilai perusahaan dalam konteks pengambilan keputusan

keuangan kurang tepat jika dinilai berdasarkan perolehan laba perusahaan.

Pengertian nilai perusahaan menurut Mardiyanto (2009:182) :

“Nilai perusahaan adalah nilai sekarang dari serangaian arus kas

masuk yang akan dihasilkan perusahaan pada masa yang akan

datang.”

Pengertian nilai perusahaan menurut Rodoni (2010:4) :

“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.Sedangkan pengertian menurut Rika dan Islahudin (2008: 7) :

“ Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar. Nilai

perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham

secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat.

Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi kemakmuran

pemegang saham. Untuk mencapai nilai perusahaan umumnya para

pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada para profesional.

Para profesional diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris.”

Bagi perusahaan yang menjual sahamnya ke masyarakat (go publik),

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.
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2.6.2 Ukuran Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan dapat didefinisikan sesuai dengan tujuan yang berbeda-

beda. Nilai likuidasi (liquidating value) merupakan nilai 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). Nilai perusahaan berjalan (going concern value) adalah

nilai perusahaan itu sebagai badan usaha yang masih beroperasi. Jika nilai

perusahaan berjalan melebihi nilai likuiditasnya, maka perbedaannya disebut

sebagai nilai pasar perusahaan.

Price to book value atau PBV menggambarkan seberapa besar pasar

menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Price to book value adalah rasio

yang menggambarkan perbandingan antara harga pasar saham dan nilai buku

ekuitas sebagaimana yang ada dilaporan posisi keuangan. Murhadi (2013:66)

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

Perusahaan yang berjalan baik pada umumnya 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 rasio 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 Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan

Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan.

2.7.1 Pengaruh Keputusan Investasi terhadap Nilai Perusahaan

Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus

mengalokasikan dana kedalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat

mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang. Bentuk, macam, dan

komposisi dari investasi tersebut akan mempengaruhi dan menunjang tingkat

keuntungan dimasa depan. Keuntungan dimasa depan yang diharapkan dari

PBV = 	 ℎ
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investasi tersebut tidak dapat diperkirakan secara pasti. Oleh karena itu investasi

akan mengandung risiko atau ketidakpastian. Risiko dan hasil yang diharapkan

akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan maupun nilai

perusahaan.

Wijaya dan Wibawa (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh

keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai

perusahaan diketahui bahwa keputusan investasi berpengaruh positif terhadap

nilai perusahaan. Menurut Ansori dan Denica (2010) dalam jurnalnya

menyatakan bahwa pendekatan manajemen risko politik yang terbaik saat ini

adalah mengantisipasi masalah dan merundingkan beberapa pengertian penting

tentang investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan multinasional sebelum

pelaksanaan investasi.

Menurut Afzal dan Rohman (2012) dalam jurnalnya menyatakan bahwa

hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa keputusan investasi berpengaruh

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dengan signifikasi sebesar

0,000%, sehingga apabila keputusan investasi naik sebesar satu satuan, maka nilai

perusahaan juga akan naik. Adanya pengaruh keputusan investasi terhadap nilai

perusahaan menunjukkan bahwa kemapuan perusahaan memaksimumkan

investasi dalam upayanya menghasilkan laba sesuai dengan jumlah dana yang

terikat.

2.7.2 Pengaruh Keputusan Pendanaan terhadap Nilai Perusahaan

Keputusan pendanaan atau pembelanjaan menyangkut tentang bagaimana

memperoleh dana untuk membiayai investasi yang efisien, bagaimana

menentukan komposisi sumber dana optimal bagi perusahaan dan bagaimana

komposisi optimal yang harus dipertahankan serta perusahaan sebaiknya

menggunakan modal asing ataukah modal sendiri. Menurut (Brigham dan

Houston, 2001 dalam Wijaya dan Wibawa, 2010), menyatakan bahwa

peningkatan hutang diartikan oleh pihak luar tentang kemampuan perusahaan

untuk membayar kewajiban di masa yang akan datang atau adanya risiko bisnis

yang rendah, hal tersebut akan direspon secara positif oleh pasar.
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Masulis (1980) dalam Wijaya dan Wibawa (2010) melakukan

penelitian dalam kaitannya dengan relevansi keputusan pendanaan, menemukan

bahwa terdapat kenaikan abnormal return sehari sebelum dan sesudah peningkatan

proporsi hutang, sebaliknya terdapat penurunan abnormal returns pada saat

penurunan proporsi hutang. Menurut Sutrisno (2007:215), teori struktur modal

menjelaskan pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan.

Terdapat dua pandangan mengenai keputusan pendanaan. Pandangan

pertama dikenal dengan pandangan tradisional yang menyatakan bahwa struktur

modal mempengaruhi nilai perusahaan. Peningkatan pendanaan melalui utang

merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi biaya keagenan. Hutang dapat

mengendalikan manajer untuk mengurangi tindakan perquisites dan kinerja

perusahaan menjadi lebih efisien sehingga penilaian investor terhadap perusahaan

akan meningkat. (Arieska dan Gunawan, 2011)

2.7.3 Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan

Dalam kaitannya dengan nilai perusahaan, kebijakan dividen merupakan

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Apabila perusahaan

dapat menentukan kebijakan dividen dengan tepat yaitu dapat menentukan

seberapa besar keuntungan yang diperoleh untuk dibagikan dalam bentuk dividen

kepada para pemegang saham maka hal tersebut akan berdampak kepada

meningkatnya nilai perusahaan yang dapat dilihat dari harga saham.

Menurut Hasnawati (2008) dalam jurnalnya menyatakan bahwa

kebijakan dividen yang diproksi melalui dividen payout ratio (DPR) tampak lebih

bermakna dibandingkan dengan dividen yield, hal ini dikarenakan manajemen

perusahaan dalam menentuka kebijakan dividen lebih berorientasi pada besarnya

laba bersih yang akan dibagikan sebagai dividen kas. Didalam penelitiannya

dinyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Besarnya kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan adalah 23,03%.

Sedangkan dalam penelitian Wijaya & Wibawa (2010), menyatakan

bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan 20,6%. Selain

itu, Wijaya dan Wibawa menyatakan bahwa perusahaan akan membayar dividen

yang besar kepada pemegang saham karena dapat meningkatkan nilai perusahaan.
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Menurut Hatta (2002) dalam Wijaya dan Wibawa (2010), terdepat

sejumlah perdebatan mengenai bagaimana kebijakan deviden mempengaruhi nilai

perusahaan. Pendapatat pertama menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak

mempengaruhi nilai perusahaan, yang disebut dengan teori irrelevansi dividen.

Pendapat kedua menyatakan bahwa dividen yang tinggi akan meningkatkan nilai

perusahaan, yang disebut dengan Bird in The Hand Theory. Pendapat ketiga

menyatakan bahwa semakin tinggi dividend payout ratio suatu perusahaan, maka

nilai perusahaan tersebut akan semakin rendah.

2.8 Kerangka pemikiran

Perusahaan merupakan suatu organisasi dan tempat terjadinya proses

produksi yang didirikan oleh seseorang,atau sekelompok orang atau badan

lainnya. Ada pendapat yang menyatakan bahwa tujuan perusahan adalah

mencapai keuntungan maksimal atau laba yang sebesar-besarnya dan ada juga

yang menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai

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 pada nilai perusahaan (Jensen dan Smith, Fama dan French dalam

Mai 2010: 1)

Manajemen keuangan sendiri menyangkut penyelesaianatas keputusan

penting yang diambil perusahaan melalui fungsi keuangan, antara lain keputusan

investasi, pendanaan dan kebijakan dividen. Suatu kombinasi yang optimal atas

ketiganya akan memaksimumkan nilai perusahaan, dengan demikian keputusan-

keputusan tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya (Mboja, Mukherjee dan

Querreshi dalam Mai 2010:1). Pengambilan keputusan keuangan perusahaan

akan tergambar pada laporan keuangan. Laporan keuanganmerupakan hasil akhir

dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama yaitu neraca dan laporan

rugi-laba. (Sutrisno,2007 : 9)

Analisis laporan keuangan adalah teknik analisis yang memungkinkan

untuk melakukan identifikasi, pengkajian dan perangkuman hubungan-hubungan
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yang signifikan dari data keuangan yang ada pada perusahaan, teknik yang biasa

digunakan dalam hal seperti ini adalah analisis rasio keuangan

Menurut FahmI (2011:106), rasio keuangan adalah :

“Hasil yang diperoleh dari perbandingan jumlah, dari satu jumlah

denan jumlah lainnya.”

Menurut Munawir (2010:5) :

“Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan

perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas.”

Rasio keuangan sangat penting gunanya untuk melakukan analisis

terhadap kondisi keuangan perusahaan yang diperoleh dari hasil operasi

perusahaan, dengan menggunakan laporan yang diperbandingkan untuk

membantu dalam menganalisis dan menginterprestasikan posisi keuangan suatu

perusahaan.

Nilai perusahaan atau juga disebut dengan nilai pasar perusahaan

merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan

tersebut dijual. Fakta menunjukkan bahwa nilai kekayaan yang ditunjukkan pada

neaca tidak mmiliki hubungan dengan nilai pasar dari perusahaan.

Price to Book Value atau PBV menggambarkan seberapa besar pasar

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

yang menggambarkan perbandingan antara harga pasar saham dan nilai buku

ekuitas sebagaimana yang ada di laporan keuangan. Muhardi (2013:66).

Untuk meningkatkan nilai perusahaan dapat ditinjau dari manajemen

keuangan suatu perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-

murahnya dan menggunakan se-efektif mungkin untuk menghasilkan laba.

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 investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan

dividen.

Menurut Martono dan Harjito (2010:4)
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“ Manajemen keuangan adalah Segala aktivitas perusahaan yang

berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, mengelola aset

sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh.”

Dengan kata lain manajemen keuangan merupakan pengelolaan

mengenai bagaiman memperoleh suatu aset,mendanai aset, dan mengelola aset

untuk mencapai suatu tujuan perusahaan.

Menurut Sunariyah (2010:10)

“ Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva

yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan

mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.”

Kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan akan menentukan

keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dan kinerja perusahaan dimasa yang

akan datang. Apabila tingkat investasi disuatu perusahaan tinggi, maka akan

meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan tersebut karena

pertumbuhan investasi tersebut dapat dipersepsikan 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 nilai perusahaan.

Menurut Jogiyanto (2009:10)

“Keputusan investasi merupakan langkah awal untuk menentukan

jumlah aktiva yang dibutuhkan perusahaan secara keseluruhan

sehingga keputusan investasi ini merupakan keputusan terpenting

yang dibuat oleh perusahaan.”

Dalam hubungannya dengan nilai perusahaan, maka setiap keputusan

investasi yang dibuat oleh manajer keuangan akan berdampak terhadap harga

sahamperusahaan tersebut. Menurut Keown, Martin, Petty dan Scott (2011:6)

“maksimalisasi kekayaan pemegang saham, yaitu maksimalisasi harga pasar

saham perusahaan karena seluruh keputusan keuangan akan terrefleksi di

dalamnya. Kebijakan investasi ataupun dividen yang buruk akan mengakibatkan

para investor bereaksi dan membuat harga saham menjadi turun”.
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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.

Selain keputusan investasi keputusan pendanaan atau struktur modal juga

berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena sebagai suatu keputusan yang

menyangkut stuktur keuangan perusahaan. Struktur keuangan perusahaan

merupakan komposisi dari keputusan pendanaan yang meliputi hutang jangka

pendek, hutang jangka panjang dan modal sendiri. Setiap perusahaan

mengharapkan struktur modal yang optimal, yaitu struktur modal yang dapat

memaksimalkan nilai perusahaan.

Menurut Van Horne (2012:3) :

“Keputusan pendanaan ini sering disebut juga sebagai kebijakan

struktur modal. Pada  keputusan ini manajer keuangan ditintut

untuk mempertimbangkan dan menganalisis kombinasidari sumber-

sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna menjalani

kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya.”

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

dan modal yang menunjukan 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. Murhadi (2013:61).

Investasi dan pendanaan 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 menurut Van Horne & John M. Wachowicz, Jr

(2013:206) :

“ kebijakan dividen adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam

keputusan pendanaan perusahaa. Rasio pembayaran dividen
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(dividen payout ratio) menetukan 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.

Murhardi (2013:65)

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.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Keterangan :                                                = Diteliti

---------------------------------- = Tidak Diteliti

Sumber : Data diolah

Perusahaan Infrastruktur,
Utilitas dan Transportasi

Laporan Keuangan

Keputusan Keuangan

Keputusan
Investasi

Keputusan
Pendanaan

Kebijakan
Dividen

Total Asset
Growth

Debt to Equity
Ratio

Dividend payout
ratio

Nilai Perusahaan

Price book value

Laporan Keuangan

Kinerja
Keuangan



35

Berdasarkan bagan kerangka berfikir tersebut maka dapat ditarik suatu hipotesis

dari penelitian ini adalah :

1. Keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen secara

simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor Infrastruktur,

Utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI periode 2010-2014

2. Keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen secara

parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor Infrastruktur,

Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di BEI periode 2010-2014

Berikut ini adalah penggambaran paradigma penelitian yang dilakukan :

Gambar 2.2

Paradigma Penelitian

Keputusan Investasi (TAG) X1

Keputusan Pendanaan (DER) X2

Kebijakan Dividen (DPR) X3

Nilai Perusahaan (PBV) Y


