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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Keuangan 

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

 Keuangan memiliki ruang lingkup yang luas dan dinamis. Keuangan dapat 

berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan manusia dan organisasi. Untuk 

dapat memperoleh laba dalam melakukan suatu usaha diperlukan keuangan yang 

optimal untuk dapat berjalan dengan baik sehingga untuk dapat mengoptimalkan 

keuangan perusahaan maka diperlukan manajemen yang baik. Oleh karena itu, 

keuangan mempunyai hubungan yang erat terhadap ilmu manajerial. 

 Seiring dengan perkembangannya, manajemen keungan tidak mencatat, 

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

mencari dana. Akan tetapi, manajemen keuangan juga mengatur penginvestasian 

dana, mengatur kombinasi dana yang optimal, serta mengatur pendistribusian 

keuntungan (pembagian dividen). 

Menurut Sutrisno (2009:3) Manajemen keuangan adalah  : 

 

      “Semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha 

mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha 

untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien”. 

 

Penerapan proses manajemen dalam bidang keuangan ini tentunya disertai 

dengan tujuan tertentu, yaitu agar berbagai aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sehingga manajemen dapat 

memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan dan dapat meminimalkan biaya 

guna pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Berdasarkan pengertian 

diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Manajemen Keuangan 

adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana dan 

mengalokasikan dana tersebut secara efektif dan dengan keuntungan yang 

optimal. 
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2.1.2 Fungsi Manajemen 

 Fungsi utama dalam 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 allocationof 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. Struktur Modal 

Struktur modal adalah perbandingan atau imbangan pendaan jangka 

panjang perusahaan yang ditunjukan oleh perbandingan hutang jangka 

panjang terhadap modal sendiri. Struktur modal merupakan struktur 

financial yang terdiri atas hutang dan modal sendiri. 

3. Kebijakan Dividen 

Dividen bagian dari keuntungan suatu perusahaan yang dibayarkan kepada 

pemegang saham. Keputusan dividen adalah keputusan manajemen 

keuangan dalam menentukan besarnya proporsi laba yang akan dibagikan 

kepada pemegang saham dan proporsi yang akan disimpan perusahaan 

sebagai laba ditahan untuk diinvestasikan dalam rangka meningkatkan 

pertumbuhan perusahaan. 

  2.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan 

 Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan tujuan dan sasaran yang 

digunakan sebagai standard dalam memberikan penilaian tingkat efisien untuk 

menentukan keputusan keuangan. Untuk dapat mengambil keputusan-keputusan 

keuangan yang benar, manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus 

dicapai. 
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Menurut Ross, Westerfield, Jordan (2006:11) tujuan manajeman keuangan:  

 

“The goal of financial management is to maximize the current value per   

share of the existing stock”.  

 

Artinya bahwa tujuan manajemen keuangan yang dilakukan oleh manajer 

keuangan adalah merencanakan untuk memperoleh dan menggunakan dana untuk 

memaksimalkan nilai perushaan. 

 

2.2 Laporan Keuangan 

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran 

atau laporan kemajuan yang secara periodik dilakukan pihak manajemen yang 

bersangkutan. Dengan kata lain laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Berikut ini terdapat pengertian laporan 

keuangan dari beberapa ahli : 

Menurut Brigham dan Ehrhardt (2002:32), laporan keuangan adalah : 

 

“Financial statements give an accounting picture of the firm’s operations    

and financial position”. 

 

Menurut Harahap (2004:201) mengemukakan bahwa : 

 

“Laporan keuangan merupakan output dan hasil dari proses akuntansi 

yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai satu bahan 

dalam proses pengambilan keputusan”. 

 

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

adalah informasi yang berkaitan tentang posisi atau keadaan keuangan perusahaan 

pada periode tertentu yang nantinya dipakai oleh pemakainya dalam hal 

pengambilan keputusan. 
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2.2.2 Jenis-jenis Laporan Keuangan  

 Setiap pemakai mempunyai kebutuhan yang berbeda terhadap informasi 

keuangan. Berdasarkan kebutuhan tersebut, akan mencari informasi mana yang 

akan dibutuhkan untuk dianalisa lebih lanjut, sehingga laporan keuangan perlu di 

klasifikasikan dalam berbagai jenis laporan keuangan. 

Jenis-jenis laporan keuangan menurut Gitman (2006:46) adalah : 

 

“The four key financial statements required by the SEC for reporting to 

shareholder are (1)   the income statement, (2) the balance sheet, (3) the 

statment of stockholder’s equity, and (4) the statement of cash flows”. 

 

Dari kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ada tiga jenis 

laporan keuangan yang utama, yaitu income statements (laporan laba rugi), 

balance sheet (neraca), dan statement of cash flow (laporan arus kas). Sedangkan 

laporan lainnya yang  juga yang tercantum dalam kutipan diatas merupakan 

bagian internal dari laporan keuangan yang merupakan daftar pendukung 

(supporting statement) dari laporan keuangan yang berdiri sendiri. 

 Jenis-jenis laporan keuangan sebagai berikut : 

a) Laporan laba rugi (income statement) 

Income statement (laporan laba rugi) mencerminkan hasil-hasil yang dicapai 

selama suatu periode tertentu biasanya meliputi periode satu tahun. Dimana 

tertulis secara lengkap semua pendapatan dan beban yang harus dibayar. 

Menurut Van horne & John M. Wachowicz, JR (2006:153) : 

 

“Laporan laba rugi adalah ringkasan dari pendapatan dan biaya     

perusahaan selama periode waktu tertentu diakhiri dengan laba bersih 

atau rugi bersih untuk periode tersebut”. 

 

b) Neraca (balance sheet) 

Neraca mencerminkan nilai aktiva, hutang dan modal sendiri pada suatu saat 

tertentu. Neraca digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan 

perusahaan. 
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Menurut Van horne & John M. Wachowicz, JR (2005:193) : 

 

       “Neraca adalah ringkasan posisi keuangan perusahaan pada tanggal 

tertentu yang menunjukkan total aktiva sama dengan total kewajiban 

ditambah ekuitas pemilik”. 

 

c) Laporan arus kas (statement of cash flow) 

Jenis laporan keuangan utama yang terakhir adalah laporan arus kas. Laporan 

aliran kas meringkas aliran kas masuk dan keluar perusahaan untuk jangka 

waktu tertentu. 

d) Laporan Perubahan Modal 

Laporan perubahan modal atau Statement of Owners Capital merupakan 

salah satu bentuk laporan keuangan yang memberikan informasi tentang 

penyebab bertambah atau berkurangnya modal sealama dalam masa periode 

tertentu.  

 

2.3 Keputusan Investasi 

2.3.1 Pengertian Investasi 

 Investasi adalah kegiatan penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva 

dimilikinya dan biasanya dan berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan 

keuntungan dimasa yang akan datang. Beberapa pakar mengemukakan 

pendapatnya tentang investasi.  

Menurut Tendi Haruman (2008:8) bahwa : 

 

“Investasi adalah pertumbuhan total asset perusahaan dari tahun ke  

tahun yang menunjukkan perkembangan investasi perusahaan”. 

 

Menurut Jogiyanto (2007:5) mengemukakan bahwa : 

 

“Investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan 

didalam produksi yang efisien selama periode waktu yang 

ditentukan”. 
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Kegiatan investasi yang akan dilakukan perusahaan akan menentukan 

keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dan kinerja perusahaan di masa yang 

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

meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan tersebut karena 

pertumbuhan investasi dapat dipresepsikan sebagai good news bagi investor. 

Selain itu, peningkatkan investasi ini akan dianggap sebagai pertumbuhan 

perusahaan di masa yang akan datang dan penentu nilai perusahaan itu sendiri. 

 

2.3.2 Investasi Keuangan 

Investasi keuangan dalam hal ini adalah berhubungan dengan masalah 

pengalokasian dana yang akan dilaksanakan dalam perusahaan di dalam 

pembelian surat-surat berharga. Berikut ini adalah beberapa jenis investasi 

keuangan, menurut Sunariyah (2006:4) kepemilikan aktiva financial dalam 

rangkaian investasi pada sebuah entitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

Investasi langsung adalah pembelian langsung aktiva keuangan suatu 

perusahaan. Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan 

yang dapat diperjual-belikan 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 diantaranya adalah tabungan, 

deposito, saham preferen (preferred stock), saham biasa (common stock), opsi 

(put&call), dan waran (warrant) 

Sedangkan investasi tidak langsung adalah pembelian saham dari 

perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari 

perusahaan lain. Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat-surat 

berharga dari perusahaan investasi.  

Investasi tidak langsung lewat perusahaan ini menarik bagi investor paling 

tidak karna dua alasan utama, yaitu : 



16 
 

 
 

 

1. Investor dengan modal kecil dapat menikmati keuangan karena   

pembentukan portofolio. Jika investor ini membuat portofolio sendiri, 

maka dia harus membeli beberapa saham dalam jumlah yang cukup 

besar nilainya. Investor tidak mempunyai dana cukup untuk membuat 

portofolio sendiri dapat membeli saham yang ditawarkan perusahaan 

oleh perusahaan investasi ini. 

2. Membentuk portofolio membutuhkan pengetahuan dan pengalaman 

yang mendalam. Investor awam yang kurang mempunyai pengetahuan 

dan pengalaman tidak akan dapat membentuk portofolio yang optimal. 

Tetapi dapat membeli saham  yang ditawarkan oleh perusahaan 

investasi yang telah membentuk portofolio optimal. 

 

2.3.3 Jenis-jenis Investasi Keuangan 

 Investasi di 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 ditunjukan dalam gambar berikut. 

 

Gambar 2.1 

Tipe-tipe investasi 

 

Sumber : Jogiyanto (2003:7) 

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

utama, yaitu : 
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1. Investasi dalam bentuk aktiva rill (real assets). 

adalah aktiva berwujud seperti emas,perak,intan, barang-barang seni dan real 

estate. 

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

securities atau financial assets). 

Aktiva finansial adalah surat-surat berharga yang pada dasarnya merupakan 

klaim atas aktiva rill yang dikuasai oleh suatu entitas. 

 

2.3.4 Tujuan Investasi 

Investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan ke dalam suatu asset (aktiva) dengan harapan memperoleh pendapatan 

di masa yang akan datang. Menurut Gitman dan Joehnk (2005:13), ada beberapa 

alasan mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain adalah : 

1. Mengumpulan dana pensiun (Acummulating retirement funds) 

Mengumpukan dan untuk mengundurkan diri bagi pensiunan merupakan alasan 

terpenting untuk berinvestasi. 

2. Meningkatkan pendapatan pada saat ini (Enchanging Current Income) 

Investasi meningkatkan pendapatan saat ini yang berasal dari pendapatan 

dividen atau bunga. 

3. Menabung untuk pengeluaran besar (saving for major expenditure) 

Umumnya hal ini untuk pembayaran rumah, pendidikan, perjalanan liburan dan 

modal untuk menjalankan usaha baru. 

4. Melindungi pendapatan dari pajak (Sheltering income from taxes) 

Jika seseorang dapat menghindar atau menunda membayar pajak pendapatan 

dari sebuah investasi, maka akan lebih banyak dana yang tersedia untuk 

investasi ulang. 

 

2.3.5 Metode Penelitian Investasi 

Suatu investasi dikatakan menguntungkan jika investasi-investasi tersebut dapat 

membuat pemodal menjadi lebih kaya. Ada beberapa alat analisa atau metode 
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dalam menilai keputusan investasi, salah satunya adalah PER atau Price Earning 

Rati. Menurut Abdul Halim (2003:23) PER merupakan  :  

 

“PER memberikan indikasi tentang jangka waktu yang diperlukan 

untuk mengembalikan dana pada tingkat harga saham dan keuntungan 

perusahaan pada suatu periode tertentu”. 

 

Oleh karena itu, rasio ini menggambarkan kesediaan investor membayar 

suatu jumlah tertentu untuk setiap rupiah perolehan laba perusahaan. Menurut 

Arifin (2002:87) Rumus yang digunakan untuk mengukur PER : 

 

           PER = 
           

   
 

 

Keterangan : 

EPS  = earning per share (laba bersih per lembar saham). 

 

Menurut M.Manulang (2005:122) metode-metode penelitian tersebut antara lain: 

1. Payback Period 

Payback period adalah untuk mengukur lamanya dana investasi yang 

ditanamkan kembali seperti semula. Karena itu hasil perhitungannya dinyatakan 

dalam satuan waktu (yaitu tahun atau bulan). Untuk mengetahui kebanyakan 

investasi dengan membandingkan masa payback period dengan target kembalinya 

investasi, bila payback period lebih kecil dibanding dengan target kembalinya 

investasi maka, proyek investasi layak, sedangkan jika lebih besar maka proyek 

tidak layak dan untuk menghitung besarnya payback period bila cash flownya 

sama tiap tahun adalah : 

Payback Ratio = 
         

         
         

 

Kelemahan lain dari metode Payback adalah : 

a. Tidak memperhatikan nilai waktu uang, dan  

b. Mengabaikan arus kas periode payback 
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Untuk mengetahui kelemahan karena mengabaikan nilai waktu uang, 

metode perhitungan payback period dicoba diperbaiki dengan mem-present value-

kan arus kas, dan dihitung period paybacknya. Cara ini disebut dengan discounted 

payback period. 

2. Accounting rate of return 

Metode accounting rate of return adalah metode penilaian investasi yang 

mengukur seberapa besar tingkat keuntungan dari investasi. 

ARR = 
             

                   
        

 

Apabila angka accounting rate of return lebih besar dibandingkan dengan 

keuntungan yang disyaratkan, maka proyek investasi ini menguntungkan, apabila 

lebih kecil dari tingkat keuntungan yang disyaratkan maka proyek ini tidak layak. 

 Kebaikan metode ini adalah sederhana dan mudah, perhitungan metode ini 

menggunakan data accounting yang tersedia, sehingga tak memerlukan 

perhitungan tambahan. Sedangkan kelemahan metode ini mengabaikan nilai 

waktu uang dan tidak memperhitungkan aliran kas, metode ini dianggap kurang 

memuaskan atau kurang baik untuk digunakan dalam menilai proyek-proyek 

investasi. 

3. Net Present Value 

Pada metode didepan keduanya mengabaikan adanya nilai waktu uang, 

padahal cash flow yang digunakan untuk menutup investasi tersebut diterima di 

masa yang akan datang, sementara dana untuk investasi dikeluarkan pada saat 

sekarang. Oleh karena itu metode yang memperhatikan konsep time value of 

money. Salah satu metode untuk menilai investasi yang memperhatikan time value 

of money adalah net present value (NPV). NPV adalah selisih antara nilai 

sekarang dari cash flow dengan nilai sekarang dari investasi. Bila selisih antara 

present value dari cash flow lebih besar berarti terdapat NPV positif, artinya 

proyek investasi layak, sebaliknya bila present value cash flow lebih kecil 

dibanding present value investasi maka NPV negatif dan investasi dianggap tidak 
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layak . dengan demikian dalam perhitungan NPV memerlukan dua kegiatan 

penting yaitu : 

a. Menaksir arus kas. 

b. Menentukan tingkat bunga yang dipandang relevan. 

4. Internal of rate return  

Bila pada metode net present value mencari nilai sekarang bersih dengan 

tingkat discount rate tertentu, maka metode internal rate of return mencari 

discount rate yang dapat menyamakan antara present value dari aliran kas dengan 

present value dari investasi. Dengan demikian internal rate of return (IRR) adalah 

tingkat discount rate yang dapat menyamakan present value of cash flow dengan 

present value of investment. 

Kelemahan metode IRR antara lain : 

a. Bahwa i yang dihitung merupakan angka yang sama untuk setiap tahun 

usia ekonomis. Metode IRR tidak memungkinkan menghitung IRR 

yang berbeda setiap tahunnya. Padahal secara teoritis dimungkinkan 

terjadi tingkat bunga yang berbeda-beda. 

b. Bisa diperoleh i yang lebih dari satu angka (multiple IRR). Bila 

demikian, maka akan timbul masalah, yakni i mana yang akan kita 

gunakan. 

Untuk mencari besarnya IRR diperlukan data NPV yang mempunyai 

dua kutub, positif dan negatif. Setelah didapatkan NPV tersebut, 

selanjutnya dibuat interpolasi atau dihitung dengan rumusan sebagai 

berikut : 

   IRR = rr + 
     

            
           

 

Dimana : 

rr : tingkat discount rate (r) lebih rendah 

rt : tingkat discount rate (r) lebih tinggi  

TPV : Total Present Value  

NPV : Net Present Value  
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Bila IRR lebih besar dibanding keuntungan yang disyaratkan berarti layak, 

demikian sebaliknya bila IRR lebih kecil dibanding keuntungan yang disyaratkan 

berarti proyek investasi kurang layak. 

5. Profitability index 

Metode profitability index ini menghitung perbandingan antara present 

value dari penerimaan dengan present value dari investasi. Bila PI ini lebih besar 

dari I maka proyek investasi layak dijalankan, rumus yang digunakan untuk 

mencari PI adalah sebagai berikut : 

    PI = 
               

         
 

 

 

2.4 Struktur Modal 

2.4.1 Pengertian Struktur Modal 

 Struktur modal merupakan yang sangat penting dalam pengambilan 

keputusan mengenai pembelanjaan perusahaan, karena harus memaksimalkan 

profit bagi keputusan modal sendiri dan keuntungan yang diperoleh harus lebih 

besar dari pada biaya modal sebagai akibat penggunaan struktur modal tersebut. 

Struktur modal merupakan struktur finansial yang terdiri atas hutang dan modal 

sendiri. 

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

 

“Struktur modal (capital structure) adalah perbandingan atau imbangan 

pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukan oleh 

perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri”. 

 

Menurut Dr. Darsono (2006:153) struktur modal adalah : 

 

“Struktur modal adalah jumlah permanen perusahaan yang bersumber 

dari hutang jangka panjang dan modal sendiri”.  

 

Artinya, dapat disimpulkan bahwa konsep struktur modal merupakan suatu 

konsep yang membicarakan komposisi bagaimana suatu perusahaan didanai baik 
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dengan modal sendiri maupun dengan modal pinjaman. Jika suatu perusahaan 

dalam memenuhi kebutuhan dananya atau modalnya lebih mengutamakan 

pemenuhan modal yang tersumber dari dalam modal perusahaan, akan 

mengurangi ketergantungan dari pihak luar. 

 Tetapi jika kebutuhan modalnya semakin besar karena pertumbuhan 

perusahaan sedangkan modal sendirinya terbatas, perusahaan dapat menggunakan 

modal asing yang berasal dari luar perusahaan. Penggunaan dari masing-masing 

jenis modal tersebut memiliki pengaruh yang berbeda terhadap laba yang 

dihasilkan oleh perushaan. 

 Penggunaan modal sendiri yang kompensasinya berupa pembayaran 

dividen diambil dari keuntungan setelah pajak, sehingga tidak mengurangi 

pembayaran pajak. Sedangkan penggunaan modal asing akan menurunkan 

keuntungan perusahaan sebab harus membayar bunga, dimana bunga sebagai 

pengurang laba. Selain itu, bunga juga dapat dimanfaatkan sebagai pengurang 

pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. 

 

2.4.2 Teori Struktur Modal 

 Menurut Martono dan Harjito (2007:240) struktur modal yang optimal 

dapat diartikan sebagai:  

 

“Struktur modal yang dapat meminimalkan biaya penggunaan modal 

kesuluruhan atau biaya modal rata-rata (ko), sehingga akan 

memaksimalkan nilai perusahaan”. 

  

 Teori struktur modal yang dikembangkan beberapa ahli, terutama 

digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan biasa meningkatkan 

kemakmuran pemegang saham melalui perubahan struktur modal. Menurut 

Bayles and Diltz, sebagaimana dikutip oleh FX. Agus Joko Waluyo (Jurnal 

Widya Manajemen & Akuntansi Volume 5 No. 3, Desember 2005, p263) salah 

satu pendekatan teori struktur modal adalah mengukur sumber modal perusahaan/ 

Debt to Equity Ratio (DER). 
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Debt to Equity Ratio (DER) merupakan salah satu rasio pengelolaan modal 

yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membiayai usaha dengan 

pinjaman yang disediakan oleh pemegang saham. 

Menurut Martono dan D. Agus Harjito (2007:59) :  

 

“Debt to Equity Ratio adalah perbaningan 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 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 dari pada dana yang akan 

dipinjam, maka hasil pengembalian untuk para pemilik akan meningkat. 

Menurut Agnes Sawir (2003:13), rasio ini dapat dicari dengan menggunakan : 

Debt to Equity Ratio = 
          

            
 

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. 

 Para pembeli pinjaman menginginkan rasio ini semakin rendah. Semakin 

rendah rasio ini, semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan 

oleh pemegang saham dan semakin besar batas pengaman pemberi pinjaman jika 

terjadi penyusutan nilai aktiva atau kerugian.  
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Menurut Gibson (2005:330), yaitu : 

 

“The debt to equity ratio also helpsdetermine howwellcretidors protected in 

case of insolvency of the company”. 

 

Bagi investor, semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi resiko yang akan 

dihadapi. Bagi investor yang tidak suka untuk mengambil resiko, maka mereka 

akan menghindari untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang memiliki 

DER yang tinggi. Hal ini akan berpengaruh pada harga saham perusahaan 

tersebut. 

 

2.4.4   Faktor-faktor yang Menpengaruhi Struktur Modal 

 Menurut Satorno (2005:248) faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 

modal antara lain : 

1. Stabilitas Penjualan 

Perusahaan dengan penjualan relatif yang relatif stabil dapat menggunakan 

hutang yang lebih besar daripada perusahaan dengan penjualan yang tidak 

stabil. Perusahaan jasa umumnya memiliki penjualan yang relatif stabil 

sehingga dapat menggunakan leverage yang lebih besar dari pada perusahaan 

manufaktur. 

2. Struktur Aktiva  

Perusahaan yang sebagian besar aktivanya berupa biaya tetap biasanya akan 

memenuhi kebutuhan dananya dengan hutang jangka panjang. Sebaliknya, 

perusahaan yang sebagian besar aktivanya berupa aktiva lancar bisanya akan 

memenuhi kebutuhan dana dengan hutang jangka pendek. Perusahaan dengan 

struktur aktiva yang fleksibel cenderung menggunakan leverage lebih besar 

dari pada perusahaan yang struktur aktivanya tidak fleksibel. 

3. Leverage Operasi 

Perusahaan dengan leverage operasi yang lebih kecil lebih mampu untuk 

memperbesar leverage keuntungan, karena interaksi leverage operasi dan 

keuanganlah yang mempengaruhi penurunan penjualan terhadap laba operasi. 
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4. Tingkat Pertumbuhan 

Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi cenderung lebih 

banyak menggunakan sumber dana dari luar (misalnya obligasi) daripada 

perusahaan yang lambat pertumbuhannya. Alsannya menggunakan obligasi 

karena biaya emisi saham biasanya lebih mahal jika dibandingkan dengan 

biaya pengeluaran obligasi.  

5. Profitabilitas  

Perusahaan yang memiliki rasio profitabilitas yang tinggi (tingkat 

pengembalian investasi yang tinggi) umumnya menggunakan hutang dalam 

jumlah yang relatif sedikit. Tingkat pengembalian investasi yang tingi 

memungkinkan perusahaan untuk menyediakan dana yang cukup melalui laba 

ditahan. 

6. Pajak  

Bunga yang dibayarkan kepada kreditur merupakan pengurangan pajak 

sebagai akibat dari penggunaan hutang. Oleh karena itu, semakin tinggi pajak 

perusahaan, semakin  besar perusahaan menggunakan leverage. 

7. Pengendalian 

Pemilik perusahaan yang tidak ingin kehilangan kendali atas perusahaan 

mungkin akan memilih menggunakan hutang. Apabila perusahaan 

menerbitkan saham baru maka proporsi kepemilikan pemegang saham yang 

lama akan berkurang, kecuali pemilik dapat membeli saham tersebut dengan 

proporsi yang sama. Misalnya adalah kemungkinan pemegang saham lama 

memang tidak mempunyai uang yang cukup, padahal perusahaan memerlukan 

tambahan dana. 

8. Sikap manajemen akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan mengenai 

cara pemenuhan kebutuhan dana. Manajemen yang menyukai resiko 

cenderung menggunakan hutang yang lebih besar. Sebaliknya, manajemen 

yang menghindari resiko cenderung menggunakan hutang yang relatif sedikit. 

9. Sikap pemberi pinjaman dan perusahaan penilai kredibilitas  

Pada umumnya perusahaan akan membicarakan struktur permodalannya 

dengan kreditur dan selalu memperhatikan pendapatan mereka. Manajemen 
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berusaha mendapatkan hutang yang melebihi norma-norma untuk sektor 

usahanya, tetapi kreditur akan enggan memenuhi permintaannya atau 

mungkin akan dipenuhi dengan suku bunga yang tinggi. Semakin baik 

persepsi para kreditur akan enggan memenuhi permintaannya atau mungkin 

akan dipenuhi dengan suku bunga yang tinggi. Semakin baik persepsi antar 

kreditur terhadap perusahaan, semakin mudah perusahaan mendapatkan 

hutang.  

 

2.5 Kebijakan Dividen  

2.5.1 Pengertian Dividen  

Kebijakan dividen merupakan kebijakan yang bersangkutan dengan 

penentuan pembagian pendapatan (earning) antara penggunaan pendapatan untuk 

dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen, atau untuk digunakan dalam 

perusahaan yang berarti pendapatan tersebut harus ditahan di dalam perusahaan. 

Setiap perusahaan selalu menginginkan adanya pertumbuhan bagi perusahaan 

tersebut disatu pihak dan juga dapat membayarkan dividen kepada para pemegang 

saham dilain pihak, tetapi kedua tujuan tersebut selalu bertentangan. 

Pengertian kebijakan dividen menurut Martono dan Harjito (2007:253) : 

 

“Kebijakan dividen (dividen 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”.  

 

Menurut Riyanto (2001:265) : 

 

“Kebijakan dividen adalah bersangkutan dengan penentuan pembagian 

pendapatan (earning) antara penggunaan pendapatan untuk dibayarkan 

kepada pemegang saham sebagai dividen atau digunakan didalam 

perusahaan, yang berarti pendapatan tersebut harus ditahan di dalam 

perusahaan”. 
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Jadi kesimpulannya dapat dilihat ketika tingkat dividen yang dibayarkan 

tinggi, maka semakin sedikit laba yang dapat ditahan dan sebagai akibatnya ialah 

menghambat tingkat pertumbuhan (rate of growth) dalam pendapatan dan harga 

saham. Namun jika perusahaan ingin menahan sebagai besar dari pendapatan yang 

tersedia untuk pembayaran dividen adalah semakin kecil. Presentasi dari 

pendapatan yang akan dibayarkan kepada pemegang saham sebagai cash dividen 

disebut dividen payout rato. 

 

2.5.2 Teori Kebijakan Dividen  

 Ada beberapa teori yang digunakan sebagai landasan dalam menentukan 

kebijakan dviden untuk perusahaan. Sehingga dapat dijadikan pemahaman 

mengapa suatu perusahaan mengambil kebijakan dividen tertentu. Menurut 

Brigham & Houston (2001:6), teori kebijakan dividen berdasarkan preferensi 

investor ada 3 jenis, yaitu : 

1. Teori Ketidakrelevanan Dividen 

Pendukung utama teori keridakrelevanan dividen (dividen irreleven theory) 

ini adalah Merton Miller dan Franco Modigliani. Mereka berpendapat bahwa 

nilai suatu perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan dasarnya untuk 

menghasilkan laba dan resiko bisnisnya. Dengan kata lain, mereka 

berpendapat bahwa suatu nilai perusahaan semata-mata pada pendapatan 

yang dihasilkan oleh aktivanya dan laba yang ditahan. Pernyataan MM  ini 

didasarkan pada beberapa asumsi yang “lemah” seperti : 

a. Pasar modal sempurna dimana semua investor adalah rasional. 

b. Tidak ada biaya emisi saham baru jika perusahaan menerbitkan saham 

baru. 

c. Tidak ada pajak 

d. Kebijakan investasi perusahaan tidak berubah. 

Pada praktiknya : 

a. Pasar modal yang sempurna sulit ditemui. 

b. Biaya emisi saham baru pasti ada. 
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c. Pajak pasti ada. 

d. Kebijakan investasi perusahaan tidak mungkin tidak berubah. 

Beberapa ahli menentang pendapat MM tentang dividen adalah tidak 

relevan dengan menunjukkan bahwa adanya biaya emisi saham baru akan 

mempengaruhi nilai perusahaan. Modal sendiri dapat berasal dari laba ditahan dan 

menerbitkan saham biasa baru. Jika modal sendiri berasal dari laba ditahan, biaya 

modal sendiri sebesar Ks (biaya modal sendiri dari laba ditahan). Tapi bila berasal 

dari saham biasa baru, biaya modal sendiri adalah Ke (biaya modal sendiri dari 

saham baru). 

Ks = 
  

  
   

Ke = 
  

       
   

 

2. Teori Bird-in-the-hand theory  

Teori ini menyatakan bahwa nilai perusahaan akan dimaksimalkan dengan 

menentukan rasio pembagian dividen yang tinggi. Teori ini dipopulerkan oleh 

Myron Gordon dan John Litner. Mereka berpendapat bahwa tingkat 

pengembalian yang disyaratkan atas ekuitas akan turun apabila rasio 

pembagian dividen dinaikan, karena para investor kurang yakin terhadap 

penerimaan keuntungan modal (capital gain) yang akan dihasilkan dari laba 

ditahan dibandingkan dengan seandainya mereka menerima dividen. 

3. Teori Preferensi Pajak  

Teori ini menyatakan ada tiga alasan yang berkaitan dengan pajak untuk 

baranggapan bahwa investor mungkin lebih menyukai pembagian dividen 

yang rendah daripada yang tinggi yaitu : 

a. Dividen yang tinggi akan membebani investor dengan pajak yang tinggi 

pula, sehingga para investor lebih baik menerima dividen yang rendah 

atau menanamkannya kembali sebagai modal. 

b. Pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham terjual, karena 

adanya efek nilai waktu. 
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c. Jika selembar saham dimiliki oleh seseorang samapai ia meninggal, sama 

sekali tidak ada pajak keuntungan modal yang terutang. 

 

2.5.3 Jenis-jenis Kebijakan Dividen  

 Dalam proses pembagian dividen, setiap perusahaan memiliki kebijakan 

masing-masing sesuai dengan kemampuan dari perusahaan itu sendiri. Menurut 

Riyanto (2001:268) jenis-jenis kebijakan dividen sebagai berikut : 

1. Kebijakan dividen yang stabil 

Merupakan jumlah dividen perusahaan yang dibagikan tetap setiap tahunnya 

selama jangka waktu tertentu meskipun pendapatan per lembar saham per 

tahunnya berfluktuasi. 

2. Kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout yang konstan  

Artinya jumlah dividen per lembar saham yang dibayarkan akan berfluktuasi 

sesuai dengan perkembangan keuntungan netto yang diperoleh setiap 

tahunnya. 

3. Kebijakan dividen yang fleksibel 

Dengan kebijakan ini, perusahaan akan membayarkan dividen kepada 

pemegang saham dengan jumlah yang selalu meningkat dengan pertumbuhan 

yang stabil. 

4. Kebijakan dividen yang meningkat 

Dengan kebijakan ini, perusahaan akan membayarkan dividen kepada 

pemegang saham dengan jumlah yang selalu meningkat dengan pertumbuhan 

yang stabil. 

5. Kebijakan pemberian dividen reguler yang rendah ditambah ekstra 

Kebijakan pemberian dividen dengan cara ini, perusahaan menentukan 

jumlah pembayaran dividen per lembar yang dibagikan kecil, kemudian 

ditambahkan dengan ekstra dividen bila keuntungannya mencapai jumlah 

tertentu. 
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2.5.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen  

 Dalam menentukan seberapa besar perusahaan akan memberikan dividen 

kepada para pemegang saham, perusahaan harus memperhitungkan berbagai 

kondisi didalam perusahan yang dapat mempengaruhi tingkat dividen yang 

diberikan. Menurut Sutrisno (2007:267) faktor-faktor yang mempengaruhi besar 

kecilnya dividen yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham 

antara lain adalah : 

1. Posisi Solvitabilitas Perusahaan 

Apabila perusahaan dalam kondisi insolvensi atau solvitabilitasnya kurang 

menguntungkan, biasanya perusahaan tidak membagikan laba. Hal ini 

disebabkan laba yang diperoleh lebih banyak digunakan untuk memperbaiki 

struktur modalnya. 

2. Posisi Likuiditas Perusahaan 

Kas dividen merupakan arus kas keluar bagi perushaan, oleh karena itu bila 

perusahaan membayarkan dividen berarti harus bisa menyediakan uang kas 

yang cukup banyak dan ini akan menurunkan tingkat likuiditas perusahaan. 

Bagi perusahaan yang likuiditsanya kurang baik, biasanya nilai dividen payout 

ratio atas perusahaan tersebut kecil, sebab sebagian besar laba yang digunkan 

untuk menambah likuiditas. Namun perusahaan yang sudah mapan dengan 

likuiditas yang baik cenderung memberikan dividen lebih besar. 

3. Kebutuhan untuk melunasi hutang 

Salah satu sumber dana perusahaan adalah dari kreditor berupa hutang baik 

jangka panjang maupun jangka pendek. Hutang-hutang ini harus segera dibayar 

pada saat jatuh tempo, dan untuk membayar hutang-hutang tersebut harus 

disediakan dana. Semakin banyak hutang yang harus dibayar semakin besar 

dana yang harus disediakan sehingga akan mengurangi jumlah dividen yang 

akan dibayarkan kepada pemegang saham. Disamping itu dengan jatuh 

temponya hutang, berarti dana hutang tersebut harus dihanti. Alternatif 

mengganti dana hutang bisa dengan mencari hutang baru atau meroll-over 

hutang, dan juga dengan bisa dengan sumber dana intern dengan cara 

memperbesar laba ditahan. Tentunya akan memperkecil dividend payout ratio. 
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4. Rencana Perluasan  

Perusahaan yang berkembang ditandai dengan semakin pesatnya pertumbuhan 

perusahaan, dan hal ini bisa dilihat dari perluasan yang tidak dilakukan oleh 

perusahaan. Semakin pesat pertumbuhan perusahaan akan semakin pesat pula 

perluasan yang dilakukan. Konsekuensinya semakin besar kebutuhan  dana 

untuk membiayai perluasan tersebut. Kebutuhan dalam rangka ekspansi 

tersebut bisa dipenuhi baik dari hutang, menambah modal sendiri yang berasal 

dari pemilik, dan salah satunya juga diperoleh dari internal resourcess berupa 

memperbesar laba yang ditahan. Dengan demikian semakin pesat perluasan 

yang dilakukan perusahaan semakin kecil dividend payout rationya. 

5. Kesempatan Investasi kesempatan investasi juga merupakan faktor yang 

mempengaruhi besarnya dividen yang akan dibagi. Semakin terbuka 

kesempatan investasi semakin kecil dividen yang dibayarkan sebab dananya 

digunakan untuk memperoleh kesempatan investasi. Namun bila kesempatan 

investasi kurang baik. Maka dananya lebih banyak akan digunakan untuk 

membayar dividen. 

6. Stabilitas Pendapatan   

Bagi perusahaan yang pendapatannya stabil, dividen yang akan dibayarkan 

kepada pemegang saham lebih besar dibanding dengan perusahaan yang 

pendapatannya kurang stabil. Perusahaan yang pendapatannya stabil tidak 

perlu menyediakan kas yang banyak untuk berjaga-jaga, sedangkan perusahaan 

yang pendapatannya tidak stabil harus menyediakan uang kas yang cukup besar 

untuk berjaga-jaga. 

7. Pengawasan terhadap Perusahaan 

Terkadang pemilik tidak ingin kehilangan kendali terhadap perusahaan. 

Apabila perusahaan mencari sumber dana dari modal sendiri, kemungkinan 

akan masuk investor baru dan ini tentunya akan mengurangi kekuasaan pemilik 

lama dalam mengendalikan perusahaan. Jika dibelanjakan dari hutang 

resikonya cukup besar. Oleh karena itu perusahaan cenderung tidak membagi 

dividennya agar pengendalian tetap berada ditangannya. 
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2.5.5 Mengukur Tingkat Pembayaran Dividen / Dividen Payout Ratio 

Besarnya laba yang dibagikan kepada pemegang saham disebut Dividen 

Payout. Dividen Payout Ratio merupakan presentase dari laba yang akan 

dibayarkan kepada pemegang saham kepada dividen tunai. 

Dividen Payout Ratio menurut R. Agus Sartono (2005:75) adalah : 

 

“Presentase laba yang dibayarkan dalam bentuk dividen, atau ratio 

antara laba yang dibayarkan dalam bentuk dividen dengan total laba 

yang tersedia bagi pemegang saham”. 

 

Menurut Gitman (2006:602) bahwa pengertian dividen payout ratio adalah : 

 

“Indicated the precentage of each dollar earned that is distributed to the 

owners in the   form of cash. It is calculated by dividing the firm’ cash 

dividendper share by eanrning per share”. 

 

Artinya bahwa presentase pendapatan dollar yang dibagikan kepada pemilik 

saham dalam bentuk tunai yang dihitung dengan membagikan dividen per lembar 

saham dengan pendapatan per lembar saham. 

Dari beberapa pengertian mengenai dividend payout ratio diatas, maka 

dapat disimpulkan dividend payout ratio adalah rasio yang melihat bagian 

pendapatan dari perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam 

bentuk dividen, yang dihitung dengan membagi dividen per lembar saham dengan 

pendapatan per lembar saham. 

 Dari pengertian tersebut dividen payout ratio dapat diformulasikan 

menjadi :  

   Dividen Payout Ratio = 
   

   
       

 

Dimana: DPS = Dividend Per Share 

  EPS = Earning Per Share 
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2.6 Nilai Perusahaan 

2.6.1 Pengertian Nilai Perusahaan 

 Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon 

pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Nilai perusahaan dapat diukur dengan 

dari tinggi rendahnya harga saham di perusahaan yang bersangkutan. Tingginya 

rendahnya harga saham banyak dipengaruhi oleh kondisi perusahaan itu sendiri. 

Menurut Agus Sartono (2001:487) nilai perusahaan adalah : 

 

“Nilai jual sebuah perusahaan sebagai suatu bisnis yang sedang   

beroperasi, adanya kelebihan jual diatas nilai likuidasi adalah nilai dari 

organisasi manajemen yang menjalankan perusahaan itu”.      

 

Menurut Husnan (2006:6) menyatakan bahwa nilai perusahaan : 

 

“Harga yang harus dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan 

tersebut dijual”. 

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai perusahaan 

sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh 

tingginya kemakmuran pemegang saham. 

 

2.6.2 Jenis-jenis Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan (Value of firm) berhubungan dengan kemampuan 

perusahaan untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham (nilai saham), 

maka nilaia perusahaan akan maksimum. Memaksimumkan nilai perushaan ini 

digunakan sebagai pengukur keberhasilan perusahaan atau pemegang saham 

perusahaan. 

 Menurut Gitman (2003:108), terdapat beberapa jenis nilai perusahaan 

yaitu terdiri dari : 

1. Nilai Likuiditas (Liquidation Value) 

Nilai likuiditas adalah jumlah uang yang dapat direalisasikan jika sebuah 

aktiva atau sekelompok aktiva (contoh perusahaan) dijual secara terpisah dari 

organisasi yang menjalankannya. 
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2. Nilai kelangsungan usaha  

Nilai kelangsungan usaha adalah nilai perusahaan jika dijual sebagai operasi 

usaha yang berlanjut. 

3. Nilai Buku (Book Value) 

Nilai buku suatu perusahaan adalah total aktiva dikurangi kewajiban dan 

saham preferen seperti yang tercantum di neraca. 

4. Nilai Pasar (Market Value) 

Nilai pasar adalah harga pasar yang digunakan untuk memperdagangkan 

aktiva. 

5. Nilai Instrinsik (Intrinsic Value) 

Nilai intrinsik adalah harga saham-saham yang berdasarkan pada faktor yang 

dapat mempengaruhi penilaian. 

 

2.6.3 Ukuran Nilai Perusahaan  

Nilai perusahaan dapat didefinisikan sebagai dengan tujuan yang berbeda-

beda. Menurut Gitman (2006:352) Nilai likuidasi merupakan :  

 

“Nilai aktual per lembar saham yang akan diterima apabila seluruh 

asset perusahaan dijual sesuai harga saham, seluruh kewajiban dibayar 

dan kelebihannya dibagikan kepada pemegang saham”.  

 

Nilai perusahaan berjalan (going concern value) adalah nilai perusahaan 

sebagai badan usaha yang masih beroperasi. Jika nilai perusahaan berjalan 

melibihi nilai likuiditsnya, maka perbedaanya disebut sebagai nilai pasar 

perusahaan. 

Menurut Gitman (2006:351) Nilai buku per lembar saham merupakan :  

 

“Jumlah per lembar saham yang akan diterima jika seluruh asset 

perusahaan dijual sesuai nilai buku (nilai akuntansi) perusahaan. 

Kelebihan dari hasil penjualan tersebut, setelah dikurangi kewajiban 

perushaan, dibagikan kepada pemegang saham”.  
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Nilai buku yaitu nilai aktiva yang dicatat dalam akuntansi perusahaan. Aktiva 

dalam nilai buku diartikan sebagai sebuah perusahaan termasuk seluruh aktiva dan 

kewajibannya. Nilai pasar (market value) adalah harga jual suatu barang. Nilai 

buku per lembar saham adalah jumlah seluruh modal saham biasa perusahaan, 

agio saham dan akumulasi laba ditahan dibagi dengan jumlah lembar saham 

beredar (outstanding share). Nilai pasar saham adalah nilai yang akan dibayar 

untuk selembar saham. Nilai ini bisa lebih atau kurang dari nilai buku saham, 

karena nilai pasar tergantung pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. 

 Dalam penelititan ini penulis lebih menekankan nilai perusahaan pada 

harga pasar yang diukur dengan Price Book Value (PBV). Price Book Value 

(PBV) merupakan bagian dari rasio pasar yang mengukur harga pasar relatif 

terhadap nilai buku. 

Menurut Slamet (2003:41) :  

 

“Price Book Value digunakan untuk melihat beberapa besar tingkat 

undervalued atau overvalued harga saham yang dihitung berdasarkan 

nilai buku setelah dibandingkan dengan harga pasar”. 

 

Rasio ini menunjukan seberapa jauh perusahaan mampu menciptakan nilai 

perusahaan relatif terhadap modal yang diinvestasikan. 

Price Book Value (PBV) dapat dirumuskan sebagai berikut : 

   PBV = 
                      

                           
  

Perusahaan yang berjalan baik pada umumnya rasio PBV-nya menapai diatas 

satu, yang menunjukan 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 

perushaan dinilai oleh investor. 
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2.7  Penelitian Terdahulu 

Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai Keputusan Investasi, 

Struktur Modal, Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan. Berikut berbagai 

hasil penelitian terkait tentang Keputusan Investasi, Struktur Modal, Kebijakan 

Dividen terhadap Nilai Perusahaan : 

 

     Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Hasil 

1 Ni Luh Putu Rassri 

Gayatri 

I Ketut Mustanda  

Pengaruh Struktur 

Modal, Kebijakan 

Dividen Dan Keputusan 

Investasi Terhadap 

Nilai Perusahaan 

Hasil penelitian yaitu 

struktur modal dan 

keputusan investasi 

(PER) berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan, sedangkan 

kebijakan dividen tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

2 Nila Ustiani Pengaruh Struktur 

Modal, Kepemilikan 

Manajerial, Keputusan 

Investasi, Kebijakan 

Dividen, Keputusan 

Pendanaan Dan 

Profitabilitas Terhadap 

Nilai Perusahaan 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa (1) 

tidak berpengaruh 

signifikan antara 

kepemilikan manajerial 

terhadap nilai 

perusahaan (2) tidak 

ada berpengaruh 

signifkan antara 

struktur modal terhadap 

nilai perusahaan (3) 

tidak ada pengaruh 

yang signifikan antara 

keputusan investasi 

(PER) terhadap nilai 

perusahaan (4) ada 

pengaruh yang 

signifikan dan positif 

antara kebijakan 

dividen terhadap nilai 

perusahaan (5) tidak 

ada pengaruh yang 
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signifikan antara 

kebijakan pendanaan 

terhadap nilai 

perusahaan (6) tidak 

ada pengaruh yang 

signifikan antara 

profitabilitas terhadap 

nilai perusahaan. 

- Struktur modal dan 

keputusan investasi 

terhadap nilai 

perusahaan, hasil data 

menunjukkan bahwa 

tidak ada pengaruh 

positif terhadap nilai 

perusahaan secara 

parsial. Tidak adanya 

pengaruh positif ini 

mengindikasikan 

bahwa tinggi 

rendahnya struktur 

modal dan keputusan 

investasi tidak 

mempengaruhi nilai 

perusahaan.  

3 Gany Ibrahim 

Fenandar, 

Surya Suharja 

Pengaruh Keputusan 

Investasi, Keputusan 

Pendanaan, Dan 

Kebijakan Dividen 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

keputusan investasi 

(PER) berpengaruh 

positif terhadap nilai 

perusahaan, kebijakan 

dividen berpengaruh 

positif terhadap nilai 

perusahaan, sementara 

pendanaan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

4 Arie Afzal, Abdul 

Rohman 

Pengaruh Keoutusan 

Investasi, Keputusan 

Pendanaan, Dan 

Kebijakan Dividen 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Keputusan Investasi 

(PER) dan Pendanaan 

berpengaruh positif 

terhadap nilai 

perusahaan, bahwa 

semakin tinggi 
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keputusan investasi dan 

pendanaan semakin 

tinggi nilai perusahaan. 

sementara kebijakan 

dividen tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

5 Lihani Rini Puspo 

Wijaya 

Pengaruh Keputusan 

Investasi, Keputusan 

Pendanaan, Dan 

Kebijakan Dividen 

Terhadap Nilai 

Perusahaan : 

Pengaruhnya Terhadap 

Nilai Perusahaan (Studi 

Pada Sektor Real Estate 

Di Bursa Efek 

Indonesia) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

keputusan investasi 

(PER) berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan namun 

tidak berpengaruh 

terhadap resiko 

perusahaan, keputusan 

pendanaan berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan bila 

keputusan pendanaan 

mampu menurunkan 

resiko perusahaan 

(resiko bisnis, resiko 

keuangan, dan resiko 

pasar), Sementara 

kebijakan dividen tidak 

berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan , baik 

secara alangsung 

maupun melalui resiko 

perusahaan. 

 

5.8 Kerangka Pemikiran 

 Tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk mendapatkan keuntungan 

yang sebesar-besarnya. Dengan keuntungan besar yang didapatkan oleh 

perusahaan, dapat mempengaruhi nilai perusahaan itu sendiri dan memastikan laju 

tumbuh berkembangnya perusahaan di pasar. Oleh karena itu banyak cara 

dilakukan oleh perusahaan agar perusahaannya dapat tumbuh dan berkembang 

serta memiliki nilai perusahaan yang baik. Berkembangnya suatu perusahaan 

sangat dipengaruhi oleh manajemen perusahaan itu sendiri, salah satunya adalah 

manajemen keuangan. Manajemen mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi yang 
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pertama adalah bagaimana perusahaan menentukan sumber dana yang optimal 

untuk mendanai berbagai alternatif investasi, sehingga dapat memaksimalkan nilai 

perusahaan yang tercermin dari harga pasar sahamnya. Fungsi yang kedua adalah 

pengambilan keputusan investasi. Keputusan investasi mencakup keputusan 

pengalokasian dana, baik dana yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari 

luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi. Fungsi ketiga adalah kebijakan 

dividen. Pada prinsipnya kebijakan dividen ini menentukan proporsi laba yang 

akan dibagikan kepada pemegang saham dan menentukan jumlah laba ditahan 

yang akan digunakan untuk mendanai investasi di masa yang akan datang.  

 Menurut Vranakis and Prodromos (2012) bahwa melakukan kegiatan 

investasi merupakan keputusan tersulit bagi manajemen perusahaan karena akan 

mempengaruhi nilai perusahaan. Tujuan dilakukannya investasi adalah mendapat 

laba yang besar dengan risiko yang dapat dikelola dengan harapan dapat 

mengoptimalkan nilai perusahaan (Afzal dan Abdul, 2012). Keputusan investasi 

dapat dihitung dengan price earning ratio (PER) (Hamid, 2012). Menurut Arifin 

(2002:87) Rumus yang digunakan untuk mengukur PER : 

PER = 
           

   
 

 

Keterangan : 

EPS  = earning per share (laba bersih per lembar saham). 

Saat ini dunia usaha sangat tergantung pada masalah pendanaan. 

Terjadinya kemunduran yang disebabkan oleh banyaknya lembaga keuangan yang 

mengalami kesulitan pendanaan dan menyebabkan kemacetan kredit yang tanpa 

memperhitungkan batas maksimum pemberian kredit dan masalah kelayakan 

kredit. Untuk mencegah hal tersebut, maka pihak manajemen perusahaan harus 

berhati-hati dalam menetapkan sumber dana optimal agar dapat memaksimalkan 

nilai perusahaan. 

  Menetapkan sumber dana tersebut dapat dilihat dari struktur modal 

perusahaan. Struktur modal menentukan penggunaan utang yang dilakukan oleh 

manajer keuangan untuk mendanai kegiatan perusahaan dan dapat dinyatakan 
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dalam rasio debt to equity (DER) yang diformulasikan oleh besarnya pinjaman 

jangka panjang dibagi dengan modal sendiri. Menurut Agnes Sawir (2003:13), 

rasio ini dapat dicari dengan menggunakan : 

Debt to Equity Ratio = 
  

  
 

Keterangan :   

TD = Total Debt 

TE = Total Equity 

Gitman (2000:140). Brigham dan Houston (2011) menyatakan struktur 

modal yang optimal suatu perusahaan adalah struktur yang akan memaksimalkan 

harga saham perusahaan dan tercermin oleh pembayaran dividen kepada para 

pemegang saham.  

Besar kecilnya pembayaran dividen tergantung oleh kebijakan yang 

ditetapkan perusahaan. Apabila kebijakan perusahaan lebih menitikberatkan untuk 

melakukan investasi, maka dividen yang akan dibagikan akan semakin berkurang. 

. Pramastuti (2007) dalam penelitiannya mengenai pengaruh pengumuman 

kebijakan dividen menyimpulkan bahwa kenaikan (penurunan) dividen direspon 

secara positif (negatif) oleh pasar. Dividen seringkali dijadikan sebagai indikator 

atau sinyal prospek suatu perusahaan yang diukur dengan dividend payout ratio 

(DPR). Menurut Gitman (2006:602) dividen payout ratio dapat diformulasikan 

menjadi :  

   Dividen Payout Ratio = 
   

   
       

Dimana: DPS = Dividend Per Share 

  EPS = Earning Per Share 

 

Melalui pengukuran ini mengandung informasi yang dapat digunakan para 

investor untuk mengambil keputusan investasi dan mengukur prospek perusahaan 

ke depan sehingga akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Dampak keputusan investasi, struktur modal dan kebijakan dividen terhadap harga 

pasar saham merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan 

karena, keputusan dan kebijakan tersebut menyangkut keputusan finansial yang 
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dilakukan oleh setiap perusahaan dan lewat keputusan inilah nilai perusahaan 

yang nantinya akan berpengaruh terhadap harga pasar saham perusahaan tersebut. 

Menurut Slamet (2003:41) : Price Book Value (PBV) dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

   PBV = 
                      

                           
  

Perusahaan farmasi sebagai salah satu sektor usaha yang ada dalam suatu 

negara sangat perlu mengevaluasi keputusan-keputusannya guna memaksimalkan 

nilai sahamnya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan kerangka 

pemikiran dari penelitian ini sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

 =  Variabel diteliti secara parsial 

 =  Variabel diteliti secara simultan 
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5.9 Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2009:93) menyatakan : 

 

       “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah  

penelitian”. 

 

 Dikatakan sementara karena jawaban yang dikemukakan baru berdasarkan 

teori yang peneliti peroleh, belum berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh 

melalui pengumpulan dan analisis data. Maka dari itu, berdasarkan teori dan 

kerangka pemikiran yang telah peneliti kemukakan sebelumnya maka hipotesis 

yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

    Keputusan investasi, kebijakan struktur modal, dan kebijakan deviden 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap nilai perusahaan 

    Keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

    Kebijakan struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

    Kebijakan deviden berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

 


