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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Pustaka 

2.1.1. Nilai Perusahaan 

Meningkatkan nilai perusahaan adalah tujuan dari setiap perusahaan 

karena  semakin  tinggi  nilai  perusahaan    maka  akan  diikuti  pula  oleh  

tingginya  kemakmuran  pemegang saham. Nilai perusahaan yang tinggi dapat 

meningkatkan  kemakmuran  bagi  para  pemegang  saham sehingga  para  

pemegang  saham  akan menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut 

(Tendi Haruman, 2007).  

Nilai  perusahaan  memberikan  gambaran  kepada  manajemen  mengenai 

persepsi  investor  mengenai  kinerja  masa  lalu  dan  prospek  perusahaan  

dimasa yang akan datang (Brigham dan Houston, 2003). Sujoko dan Soebiantoro 

(2007) menjelaskan bahwa nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap 

tingkat keberhasilan  perusahaan  yang  sering  dikaitkan  dengan  harga  saham. 

Nilai perusahaan berperan penting dalam memproyeksikan kinerja perusahaan 

sehingga dapat  mempengaruhi  investor  dan  calon  investor  terhadap  suatu  

perusahaan. 

 Nilai perusahaan pada dasarnya diukur dari beberapa aspek, salah satunya 

adalah  harga  pasar  saham  perusahaan,  karena  harga  pasar  saham perusahaan 

mencerminkan  penilaian  investor  atas  keseluruhan  ekuitas  yang  dimiliki 

(Wahyudi  dan  Pawestri,  2006).  Semakin  tinggi  harga  saham,  maka  nilai 
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perusahaan  dan  kemakmuran  pemegang  saham  juga  akan  meningkat.  

Menurut Van Horne (dikutip Diyah dan Erman, 2009). “Value is represented by 

the maket price  of  the  company’s  common  stock  which  in  turn,  is  a  function  

of  firm’s investment,  financing  and  dividend  decision”.  Nilai  perusahaan  

dapat direfleksikan melalui harga pasar  dimana harga pasar merupakan barometer 

dari kinerja  perusahaan. Rika  dan  Ishlahudin  (2008) mendefinisikan  nilai  

perusahaan  sebagai  nilai  pasar. Alasannya karena  nilai perusahaan  dapat  

memberikan  kem akmuran  atau  keuntungan  bagi  pemegang  saham  jika  harga  

perusahaan meningkat. 

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 neraca  tidak  mmiliki  hubungan  dengan  nilai  pasar  dari  perusahaan.  

Hal  ini disebabkan karena perusahaan memiliki  kekayaan  yang tidak bisa 

dilaporkan dalam neraca seperti manajemen yang baik, reputasi yang baik dan 

prospek yang cerah (Erlangga dan Suryandari, 2009). 

Berdasarkan  pendekatan  konsep  nilai  pasar  atau  Price  Book  Value,  

harga  saham  dapat  diketahui  berada  diatas  atau  dibawah  nilai bukunya. Pada  

dasarnya membeli saham  berarti  membeli  prospek  perusahaan (Samsul,  2006).  

PBV  yang tinggi  akan  membuat  investor  yakin  atas  prospek perusahaan  

dimasa  mendatang.  Oleh  karena  itu  keberadaan  rasio  PBV  sangat penting  

bagi  para  investor  maupun  calon  investor   untuk  menetapkan  keputusan 

investasi. 
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Nilai perusahaan menunjukkan nilai dari berbagai aktiva yang dimiliki 

oleh perusahaan termasuk surat berharga yang dikeluarkannya. Nilai 

perusahaan tercermin pada data  akuntansi yang terdapat dalam laporan 

keuangan .Nilai perusahaan go public selain menunjukkan nilai seluruh aktiva, 

juga tercermin dari nilai pasar atau harga sahamnya sehingga semakin tinggi 

harga  saham  mencerminkan tingginya nilai perusahaan.   

2.1.2 Keputusan Investasi 

Keputusan  investasi  merupakan  keputusan  yang  menyangkut 

pengalokasian dana yang berasal dari dalam maupun  dana yang berasal dari luar  

perusahaan pada berbagai  bentuk investasi (Purnamasari dkk,  2009).  Keputusan 

investasi dapat dikelompokkan kedalam investasi jangka pendek seperti investasi 

kedalam kas, surat-surat berharga jangka pendek, piutang, dan persediaan 

maupun investasi jangka panjang dalam bentuk tanah, gedung, kendaraan, mesin, 

peralatan produksi, dan aktiva tetap  lainnya. Investasi  merupakan komitmen  

atas  sejumlah dana  atau  sumber   daya  lainnya  yang  dilakukan  pada  saat  ini,  

dengan  tujuan memperoleh  sejumlah  keuntungan dimasa  yang  akan  datang  

(Tandelilin,  2001).  

Kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan akan menentukan 

keuntungan yang akan  diperoleh  perusahaan  dimasa  yang  akan  datang.  

Menurut  Wahyudi  dan Pawestri  (2006) nilai  perusahaan  yang  dibentuk  

melalui indikator nilai  pasar saham  sangat  dipengaruhi  oleh peluang  investasi. 

Fama (1978) mengatakan bahwa nilai perusahaan semata-mata ditentukan oleh 
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suatu keputusan investasi. Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa keputusan 

investasi itu penting, karena untuk mencapai tujuan perusahaan hanya akan 

dihasilkan melalui kegiatan investasi perusahaan (Hasnawati, 2005b).  

Jenis  pengeluaran  modal  tampaknya  besar  pengaruhnya  terhadap 

nilai perusahaan,  karena  jenis  informasi  tersebut  akan  membawa  informasi  

tentang pertumbuhan  pendapatan yang diharapkan dimasa yang akan datang 

(Hasnawati, 2005). 

Keputusan investasi tidak dapat diamati secara langsung oleh pihak 

luar. Beberapa studi yang dilakukan dalam hubungannya dengan keputusan 

investsasi anatara lain Myers  (1977) yang memperkenalkan Investment 

Opportunities Set (IOS). IOS memberi petunjuk yang lebih luas dimana nilai 

perusahaan tergantung pada pengeluaran perusahaan dimasa yang akan datang. 

Myers  (1977)  memper kenalkan  Investment  Opportunity  Set  (IOS)  

pada studi  yang  dilakukan  dalam  hubungannya  dengan  keputusan  investasi.  

IOS memberikan petunjuk yang lebih luas dengan nilai perusahaan tergantung  

pada pengeluaran perusahaan dimasa  yang akan datang  sehingga  prospek 

perusahaan dapat  ditaksir  dari  Investment Opportunity Set ( IOS). 

 Menurut  Gaver dan  Gaver (1993)  dalam Hasnawati (2005) IOS 

merupakan nilai investasi perusahaan yang besarnya  tergantung  pada  

pengeluaran-pengeluaran yang  ditetapkan  oleh manajemen  dimasa  mendatang.  

Nilai  kesempatan  investasi  merupakan  nilai sekarang  dari  pilihan-pilihan  

perusahaan  untuk  membuat  investasi  di  masa mendatang  menurut  Kole  

(1991),  dalam  Gaver  dan  Gaver  (1993),  nilai  IOS bergantung  pada  future 
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discretionary expenditure  yang pada  saat  ini  merupakan pilihan-pilihan  

investasi  yang  diharapkan  akan  menghasilkan  return  yang  lebih besar  dari 

biaya modal dan dapat menghasilkan keuntungan. 

IOS tidak dapat diobservasi secara  langsung  (laten),  sehingga  dalam  

perhitungannya  menggunakan  proksi (Kallapur dan Trombley, 1999). Proksi 

IOS yang digunakan dalam penelitian ini adalah Price Earning Ratio (PER), 

dimana ratio ini menunjukkan  perbandingan antara closing price dengan laba 

per lembar saham (earning per share). 

2.1.3. KeputusanPendanaan

Keputusan pendanaan dapat diartikan  sebagai keputusan yang 

menyangkut struktur keuangan (financial structure). Struktur keuangan 

perusahaan merupakan komposisi dari keputusan pendanaan yang meliputi 

hutang jangka pendek,  hutang jangka panjang dan modal sendiri. Struktur 

keuangan perusahaan sering kali berubah akibat investasi yang akan dilakukan 

perusahaan. Oleh karena itu besar kecilnya investasi yang  akan dilakukan 

perusahaan akan berpengaruh pada komposisi (struktur) pendanaan perusahaan. 

Setiap perusahaan akan  mengharapkan  adanya  struktur  modal  yang  dapat  

memaksimalkan nilai perusahaan dan meminimalkan biaya modal (Purnamasari, 

2009). 

 Mulyadi (2006:236) berpendapat bahwa keputusan pendanaan akan 

menyangkut penentuan kombinasi berbagai sumber dana yang pada dasarnya 

akan dibagi menjadi dua: 
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a. Pendanaan   ekstern   yang  akan  mengarah  pada  pengambilan  

keputusan mengenai  struktur modal, yakni menentukan proporsi antara 

hutang jangka panjang dan modal  sendiri. Hal ini akan nampak pada debt 

to equity ratio perusahaan tersebut. 

b. Pendanaan intern yang diaplikasikan menurut penentuan kebijakan deviden 

yang digambarkan melalui dividend payout ratio.

Menurut  Modigliani  dan  Miller  (1963)  dalam  Haruman  (2007) 

menyatakan  bahwa  pendanaan  dapat  meningkatkan  nilai  perusahaan. 

Apabila pendanaan  didanai  melalui  hutang,  peningkatan  tersebut  terjadi 

akibat  dari efek tax deductible. Artinya perusahaan yang memiliki hutang akan 

membayar bunga pinjaman  yang  dapat  mengurangi  penghasilan  kena  pajak,  

yang  dapat  memberi manfaat  bagi  pemegang  saham.  Selain  itu  penggunaan  

dana  eksternal akan menambah pendapatan perusahaan yang nantinya akan 

digunakan untuk kegiatan investasi yang menguntungkan bagi perusahaan. 

Keputusan pendanaan dalam penelitian ini dikonfirmasikan melalui 

Debt to  Equity  Ratio  (DER),  dimana  rasio  ini  menunjukkan  perbandingan  

antara pembiayaan dan  pendanaan melalui hutang dengan pendanaan melalui 

ekuitas. Keputusan pendanaan yang menggunakan pendanaan melalui ekuitas 

lebih banyak daripada pendanaan melalui hutang karena  dengan  menggunakan  

pendanaan melalui ekuitas lebih banyak dapat meningkatkan nilai perusahaan 

(Wijaya dan Wibawa, 2010) 
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2.1.4    Kebijakan Dividen 

Dividen  merupakan  nilai  pendapatan  bersih  perusahaan  setelah 

pajak dikurangi dengan laba ditahan (retained earning) yang ditahan sebagai 

cadangan bagi  perusahaan.  Dividen  ini  untuk  dibagikan  kepada  para 

pemegang  saham sebagai keuntungan dari  laba  perusahaan.  Apabila 

perusahaan penerbit saham mampu  menghasilkan  laba  yang  besar   maka 

ada kemungkinan  pemegang sahamnya akan menikmati keuntungan dalam 

bentuk  dividen yang besar pula. Dividen   diartikan   sebagai   pembagian   laba   

kepada   para   pemegang   saham perusahaan sebanding dengan jumlah saham 

yang dipegang oleh masing-masing pemilik. 

Menurut  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (2004)  dalam  PSAK  No.  23 

merumuskan  dividen  sebagai  distribusi  laba  kepada  para  pemegang  saham 

sesuai dengan proporsi mereka  dari jenis modal tertentu. Laba bersih perusahaan 

akan berdampak berupa peningkatan saldo laba ( retained earnings) perusahaan.  

apabila  laba  saldo  laba  didistribusikan  kepada  pemegang  saham maka saldo 

laba akan berkurang sebesar nilai yang didistribusikan tersebut. 

Martono  dan  Harjito  (2005:253)  menyatakan  bahwa  kebijakan 

dividen merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  keputusan  

pendanaan perusahaan. Kebijakan  dividen (dividend policy) merupakan 

keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan 

dibagi kepada pemegan saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk 

menambah modal guna pembiayaan  investasi  di  masa  yang  akan  datang.  

Rasio  pembayaran  dividen (dividend payout ratio) menentukan jumlah laba 
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dibagi dalam bentuk dividen kas dan  laba  yang  ditahan  sebagai   sumber  

pendanaan.  Rasio  ini  menunjukkan persentase  laba  perusahaan  yang  

dibayarkan  kepada  pemegang  saham  biasa perusahaan berupa dividen kas. 

Apabila laba perusahaaan  yang  ditahan dalam jumlah besar, berari laba yang 

akan dibayarkan sebagai dividen menjadi  lebih kecil. Dengan demikian aspek 

penting dari kebijakan dividen adalah menentukan alokasi laba yang sesuai di 

antara pembayaran laba sebagai dividen dengan laba yang ditahan di 

perusahaan. 

Alokasi penentuan laba ditahan  dan  pembayaran  dividen  merupakan   

aspek   utama  dalam  kebijakan dividen. Aspek-aspek tambahan yang lain adalah 

aspek  hukum, likuiditas dan pengawasan saham yang diterbitkan, stabilitas 

dividen, dividen saham, pembelian kembali saham dan pertimbangan-

pertimbangan adminitrasi. 

Peningkatan dividen memberikan sinyal perubahan yang menguntungkan  

pada  harapan manajer dan penurunan  dividen  menunjukkan pandangan pesimis 

prospek perusahaan dimasa yang akan datang. 

Gitman  (2003)  memberikan  definisi  kebijakan  dividen  sebagai  suatu 

perencanaan  tindakan  perusahaan  yang  wajib  ditaati  ketika  keputusan  

dividen dibuat.  Lee  dan  Finerty  (1990)  dalam  Adriani  (2011)  mengartikan  

kebijakan dividen  sebagai  suatu  keputusan  perusahaan  dalam  menentukan  

apakah  akan membagikan  earnings  yang  dihasilkan  kepada  pemegang  saham  

atau  untuk kegiatan  reinvestasi  perusahaan.  Keputusan  dividen  menyangkut  

keputusan tentang penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham. 
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Dividen yang dibagikan dapat berupa dividen tunai ( cash dividend) atau dividen 

dalam bentuk saham  (stock  dividen). Dividen  tunai  umumnya  dibagikan  

secara  reguler,  baik triwulanan,  semesteran  atau  tahunan.  Disisi  lain  stock  

dividend  dapat mengakibatkan  jumlah  lembar  saham  bertambah  dan  

umumnya  akan menurunkan harga per lembar saham (Purnamasari dkk, 2009). 

 Menurut Hin (2001) dalam Deitiana (2011) dividend payout ratio adalah 

perbandingan  dividen yang diberikan ke  pemegang saham dan  laba bersih  per 

saham. Menurut  Arifin dan Fakhrudin  (2001)  yang dimaksud  dividend payout 

ratio adalah persentase laba yang dibayarkan secara tunai kepada  para pemegang 

saham. 

Dari definisi-dfinisi  mengenai dividend  payout  ratio  dapat disimpulkan  

bahwa :  

1. Rasio  pembayaran  dividen  ini  menunjukkan  persentase  laba  yang 

dibagikan kepada  pemegang saham.  

2.  Laba bersih  perusahaan. 

3. Perbandingan antara dividen  per lembar   saham  dengan  laba  per  

lembar   saham. 

4. Besaran  angka dividen  diumumkan dan ditetapkan pada  saat  Rapat 

Umum  Pemegang Saham (RUPS). 

2.1.5  Struktur Kepemilikan  

Masalah corporate governance  merupakan  masalah  yang  timbul sebagai 

akibat pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan  mempunyai kepentingan  yang 
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berbeda-beda. Perbedaan tersebut antara lain karena karakteristik kepemilikan 

dalam perusahaan. 

Secara  umum  struktur  kepemilikan  terbagi  menjadi  dua   kategori  

yaitu struktur  kepemilikan  terkonsentrasi  dan  menyebar.  Secara  spesifik   

kategori struktur  kepemilikan  meliputi  kepemilikan  institusi  domestik,  

institusi  asing, pemerintah, karyawan, dan  individual domestik. 

2.1.5.1  Struktur Kepemilikan Manajerial  

Struktur  kepemilikan  manajerial  dapat  didefinisikan  sebagai  

kepemilikan saham  yang  dimiliki  oleh  direksi,  manajer,  karyawan,  dan  

perangkat  internal perusahaan  lainnya.  Kepemilikan  manajerial  dapat 

meminimalisir perilaku oportunistik  yang  dilakukan  oleh  manajemen.  Menurut  

Jensen  dan  Meckling (1976)  dalam  Isshaq,  dkk.  (2009)  peningkatan  dalam  

kepemilikan manajerial dapat  menyeimbangkan ketertarikan  dari  manajer  dan 

pemilik saham,  yang  mana dapat  meningkatkan  nilai  perusa haan.  Jensen  

(1986)  dalam  Isshaq,  dkk.  (2009) berpendapat  bahwa  level  ke pemilikan  

manajerial  yang  tinggi  dapat  mengurangi masalah agensi pada cash flow atau 

arus kas.    

Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan 

maka  manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi  kepentingan 

pemegang  saham  yang  juga  adalah  dirinya  sendiri  (Jensen  dan  Meckling,  

1976). Sehingga  diasumsikan  bahwa masalah  keagenan  akan  berkurang  jika  

manajer adalah  sekaligus  pemilik dan pada akhirnya  akan dapat  meningkatkan  
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kinerja perusahaan secara keseluruhan jika manajemen  memenuhi  kepentingan 

pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri.   

2.1.5.2  Struktur Kepemilikan Institusi 

Menurut  UU  No.  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal, 

penanam modal  asing  diartikan  sebagai  perseorangan  warga  negara  asing,  

badan  usaha asing,  dan / atau pemerintah  asing  yang melakukan penanaman 

modal  di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pengertian modal asing 

adalah modal yang dimiliki oleh negara  asing, perseorangan warga negara asing,  

badan  usaha  asing, badan hukum asing, dan / atau badan hukum Indonesia yang 

sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.  

Lauz et al. (2007) dalam Bopkin dan Isshaq (2009) mendokumentasikan  

bahwa  pihak  asing  secara   signifikan  mengurangi investasi  di  perusahaan  

yang memiliki  struktur kepemilikan yang tidak kondusif untuk mengelola 

masalah, dan pada  saat  yang  sama  di perusahaan  yang  memiliki proteksi  yang  

lemah  terhadap pihak luar  dan pengungkapan.  Menurut  Ramaswary  dan  Li 

(2001)  dalam Bopkin dan  Isshaq  (2009)  mengindikasikan  bahwa  partisipasi  

investor asing dalam pasar saham telah menambah  beberapa  perubahan  regulasi. 

Oleh karena  asumsi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa  perusahaan  yang  

dipilih  oleh  investor asing  untuk  ditanamkan  saham  atau  modalnya  memiliki  

proteksi  yang  baik  dan struktur  pengelolaan  perusahaan  yang  baik  pula.  

Sehingga dengan begitu kepemilikan asing dalam perusahaan dapat 

mengindikasikan  peningkatan  dalam nilai perusahaan.   
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2.1.5.3  Struktur Kepemilikan Keluarga  

  Menurut Corbetta dan Tomaselli (1996) dalam Giovannini (2009): 

“Family businesses  are businesses where one  or a  few  families  connected by  a  

mutual  relation, close  ties  or  a  solid  alliance  hold  a  share  of  equity which 

is sufficient to e nsure control over the company or to make the main strategic 

management decisions.” Bisnis keluarga adalah bisnis  dimana terdapat satu  atau  

beberapa  keluarga terhubung  melalui  hubungan  saling  menguntungkan,  

pertalian  dekat,  atau perserikatan  kuat  yang  memegang  bagian  dari  ekuitas  

yang  mana  cukup  untuk memastikan  pengendalian  atas  perusahaan  atau  

untuk  membuat  ke putusan strategis manajemen pokok. Anderson dkk (2002) 

dalam Siregar dan Utama (2005) mengatakan bahwa perusahaan yang  

dikendalikan oleh keluarga mempunyai struktur yang menyebabkan berkurangnya 

konflik agensi antara pemegang saham dan kreditur, dimana kreditur menganggap 

kepemilikan keluarga lebih melindungi kepentingan kreditur. 

2.2. Kerangka Pemikiran 

Manajer  membuat  keputusan  investasi  yang  berkaitan  dengan  jenis  

produk dan  jasa  yang diproduksi, di  samping  cara-cara barang dan jasa  tersebut 

diproduksi serta  didistribusikan.  Manajer  juga  harus  memutuskan  bagaimana  

membiayai perusahaan, bauran utang dan ekuitas apa yang harus digunakan, dan 

jenis sekuritas utang serta  ekuitas khusus apa  yang  harus  diterbitkan,  selain  itu  

manajer keuangan harus memutuskan berapa persentase laba saat ini untuk 
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membayar dividen daripada yang ditahan dan diinvestasikan kembali, hal ini 

disebut keputusan kebijakan dividen (dividend policy decision). 

Optimalisasi nilai perusahaan  merupakan tujuan utama dari perusahaan 

(Wahyudi  dan  Pamestri, 2006). Nilai  perusahaan  sangat  penting  karena 

mencerminkan seberapa besar perusahaan tersebut dapat memberikan keuntungan 

bagi  investor.  Untuk  dapat  memaksimalkan  nilai  perusahaan  tersebut  maka 

manajer  dihadapkan    pada  keputusan  keuangan  yang  meliputi  keputusan  

investasi, keputusan pendanaan dan keputusan yang menyangkut pembagian laba 

(Van Horne, 2001) 

Selain itu Dalam konsep theory of the firm (Jensen & Meckling, 1976) 

adanya masalah diantara manajer dan pemegang saham disebut masalah agensi 

(agency problem) akibat adanya perbedaan kepentingan pemilik dan manajemen 

akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan keuangan perusahaan yaitu 

meningkatkan nilai perusahaan.  

Oleh karena itu Menurut Herawaty (2008) mekanisme monitoring untuk 

menyelaraskan (alignment) perbedaan kepentingan pemilik dan manajemen 

diantaranya adalah dengan memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh 

manajemen (managerial ownership) (Jensen dan Meckling, 1976) dan 

kepemilikan saham oleh institusional 

Dari penjelasan tersebut, maka dapat dibuat kaitan antara keputusan 

investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen dan struktur kepemilikan 

terhadap nilai perusahaan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

2.3 Hipotesis 

2.3.1 Keputusan Investasi 

Menurut  Gaver  dan Gaver  (1993) kesempatan investasi merupakan nilai 

perusahaan yang besarnya tergantung pada pengeluaran-pengeluaran yang 

ditetapkan manajemen di masa yang akan datang, dalam hal ini pada saat ini 

merupakan pilihan-pilihan investasi yang diharapkan akan menghasilkan  

keuntungan  yang lebih besar. Pendapat ini sejalan dengan Smith  dan  Watts  

(1992)  dalam  Hidayat  (2010)  yang  menyatakan  bahwa  set kesempatan  

investasi  merupakan  komponen  nilai  perusahaan  yang  merupakan hasil dari 

pilihan-pilihan untuk membuat investasi di masa yang datang. 

Menurut Wahyudi dan Pawestri (2006),  nilai  per usahaan  yang  dibentuk  

melalui  indikator  nilai  pasar  saham  sangat  dipengaruhi  oleh  peluang-peluang  

Keputusan Investasi 

Keputusan Pendanaan 

Kebijakan Deviden 

Struktur Kepemilikan 

Nilai Perusahaan
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investasi. Nilai perusahaan semata-mata ditentukan oleh keputusan investasi  

(Fama 1978).  Myers  (1977)  memperkenalkan  IOS  pada  studi  yang  dilakukan  

dalam hubungannya dengan keputusan investasi. IOS memberikan petunjuk yang 

lebih luas dengan nilai perusahaan tergantung pada pengeluaran perusahaan di 

masa yang akan datang sehingga prospek perusahaan dapat ditaksir dari  

Investment Opportunity Set (IOS).  IOS  didefinisikan  sebagai  kombinasi  antara  

aktiva  yang  dimiliki  (assets  in place)  dan  pilihan  investasi  di  masa  yang  

akan  datang  dengan  net  present  value positif.  

Keputusan  investasi  melalui  divestment  berpengaruh  terhadap  nilai 

perusahaan  di  Afrika  Selatan  ( Wright  dan  Ferris,  1997).  Hasnawati  (2005b)  

menemukan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan sebesar  12,25%,  sedangkan  sisanya  sebesar  87,75%  dipengar uhi  

oleh  faktor  lain seperti keputusan pendanaan, kebijakan deviden, faktor eksternal 

perusahaan seperti tingkat inflasi, kurs mata uang, pertumbuhan ekonomi, politik, 

dan psychology pasar. Wahyudi  dan  Pawestri  (2006)  menemukan  bahwa  

keputusan  investasi  tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.   

HA1 : Keputusan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

2.3.2 Keputusan Pendanaan 

Menurut Brigham dan Houston  (2001), peningkatan hutang diartikan oleh 

pihak  luar tentang kemampuan perusahaan  untuk  membayar  kewajiban  dimasa 

yang  akan  datang  atau adanya  risiko  bisnis  yang  rendah,  hal  tersebut  akan 
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direspon positif oleh  pasar. Terdapat  dua  teori  mengenai keputusan  pendanaan. 

Pandangan tersebut diwakili  oleh  Pecking  Order  Theory dan Trade off Theory. 

Pecking Order Theory  menetapkan  suatu  urutan  keputusan  pendanaan  dimana 

manajer pertama kali akan memilih untuk menggunakan laba ditahan, hutang dan 

penerbitan saham sebagai pilihan terakhir  (Mamduh,  2004).   

Trade off Theory menyatakan bahwa struktur modal yang optimum dapat 

dicapai apabila terdapat manfaat atas penggunaan leverage atau utang. 

Berdasarkan Tradeoff Theory, tingkat leverage dipengaruhi oleh tingkat 

pertumbuhan  perusahaan.  Sesuai  dengan  Tradeoff  Theory,  perusahaan  yang 

memiliki tingkat pertumbuhan  tinggi  cenderung  untuk  membiayai  investasinya 

dengan  mengeluarkan  saham,  karena  harga  sahamnya  relatif  tinggi. 

Penelitian Wijaya dan Wibawa (2010), Wahyudi dan Pawestri (2006) dan 

Hasnawati  (2005)  sama-sama  menemukan  bukti  bahwa  keputusan  pendanaan 

mempengaruhi nilai perusahaan secara positif. 

HA2: Keputusan pendanaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

2.3.3 Kebijakan Deviden  

Kebijakan dividen ( dividend policy) merupakan keputusan seberapa besar 

laba yang diperoleh perusahaan pada akhir  tahun  akan  dibagi  kepada pemegang 

saham  sebagai  dividen  kas  atau  disimpan  dalam  bentuk  laba  ditahan  sebagai 

sumber pendanaan perusahaan (Brigham dan Houston, 2003).  

Menurut Hatta (2002), terdapat sejumlah perdebatan mengenai  bagaimana 

kebijakan deviden mempengaruhi nilai perusahaan. Pendapat pertama  
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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. Dividend signaling theory  pertama  kali  dicetuskan  oleh  

Bhattacharya  (1979).  Teori  ini  menjelaskan bahwa  informasi  tentang  cash  

dividend  yang  dibayarkan  dianggap  investor sebagai sinyal prospek perusahaan 

di masa mendatang. 

Penelitian Wijaya dan  Wibawa (2010),   dapat   membuktikan   bahwa 

kebijakan   dividen   mempengaruhi   nilai perusahaan secara positif. Wahyudi 

dan  Pawestri  (2006)   menemukan  bahwa  kebijakan  dividen tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan.  

HA3 : Kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

2.3.4 Struktur Kepemilikan 

 Kepemilikan  manajemen  terhadap  saham  perusahaan  dipandang  

dapat menyelaraskan  potensi  perbedaan  kepentingan  antara  pemegang  saham  

luar dengan  manajemen  (Jensen  dan  Meckling,  1976).  Dengan  me ningkatkan 

kepemilikan  saham  oleh  manajer,  diharapkan  manajer  akan  bertindak  sesuai 

dengan  keinginan  para  principal  karena  manajer  akan  termotivasi untuk 

meningkatkan kinerja. Dengan begitu manajemen  tidak  hanya bekerja untuk 

kepentingan  pemegang  saham  eksternal namun  demi  kepentingannya sendiri,  



28 

karena  mereka  juga  merupakan  bagian  dari pemegang saham. Kinerja manajer 

akan semakin baik dan semakin meningkatkan nilai perusahaan.   

HA4 : Struktur kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 


