
14 

BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan informasi mengenai jumlah kekayaan (asset) 

dan jenis kekayaan yang dimiliki (disisi aktiva). Kemudian juga akan tergambar 

kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang serta ekuitas (modal sendiri) 

yang dimilikinya (Kasmir,2008:239). Laporan keuangan digunakan untuk 

menganalisis dan kondisi kinerja keuangan saat ini dan dimasa yang akan datang. 

Laporan keuangan yang dianalisis adalah laporan laba rugi (income statement), 

neraca/balance sheet   (Lukas,2008:411). 

2.1.2 Macam-macam laporan Keuangan 

1) Neraca, merupakan laporan yang menunjukkan posisi perusahaan    

pada tanggal tertentu. 

2) Laporan laba rugi, merupakan laporan keuangan yang menggambarkan 

hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

3) Laporan perubahan modal, merupakan laporan yang berisi jumlah dan 

jenis modal yang dimiliki pada saat ini. 

4) Laporan arus kas, merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek 

yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh 

langsung atau tidak langsung terhadap kas. 
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2.1.3  Tujuan Laporan Keuangan 

 Salah satu tugas penting setelah akhir tahun adalah menganalisis laporan 

keuangan perusahaan. Analisis ini didasarkan pada laporan keuangan yang sudah 

disusun. Tujuan laporan keuangan dalam buku (Harahap,2010:18-19) adalah 

sebagai berikut : 

1) Screening 

Analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi 

perusahaan dari laporan keuangan tanpa pergi langsung kelapangan. 

2) Understanding 

Memahami perusahaan, kondisi keuangan dan hasil usahanya. 

3) Diagnosis  

Analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-

masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan atau 

masalah lain dalam perusahaan. 

4) Evaluation 

Analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen dalam mengelola 

perusahaan.  

2.2 Nilai Perusahaan 

Menurut (Harmono,2011:50)  Nilai perusahaan dapat diukur  melalui nilai 

harga saham dipasar, berdasarkan terbentuknya harga saham perusahaan dipasar, 

yang merupakan refleksi penilaian oleh publik terhadap kinerja perusahaan secara 

riil. Dikatakan secara riil karena terbentuknya harga dipasar merupakan 

bertemunya titik-titik kestabilan kekuatan permintaan dan penawaran harga yang 
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secara riil terjadi transaksi jual beli surat berharga dipasar modal antara penjual 

dan (emiten) investor, atau sering disebut ekuilibrium pasar. Nilai perusahaan juga 

didefinisikan sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan dapat memberikan 

kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan 

meningkat. Menurut Brealey et al. (2007)  dalam Dewi (2014) menyatakan bahwa 

nilai perusahaan mengikhtisarkan penilaian kolektif investor tentang seberapa 

baikkah keadaan suatu perusahaan, baik kinerja saat ini maupun proyeksi masa 

depannya. Nilai perusahaan akan tercermin melalui harga saham perusahaan, jika 

harga saham mengalami peningkatan maka nilai perusahaan juga akan mengalami 

peningkatan begitu juga sebaliknya. Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu 

yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan 

masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama 

beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini.  

Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi yang sesuai dengan 

keinginan para pemiliknya, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan maka 

kesejahteraan pemilik juga akan meningkat. Menurut ( I Made Sudana,2011:8)  

Nilai perusahaan adalah nilai sekarang dari arus pendapatan atau kas yang 

diharapkan diterima dimasa yang akan datang. Nilai perusahaan dapat diproksikan 

kedalam beberapa rumus salah satunya adalah menggunakan Price Book to Value 

(PBV) yang dapat dihitung dengan rumus :  
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 PBV =  Harga Saham 

             Nilai Buku Saham 

    (Irham Fahmi,2014:85) 

Dimana nilai buku saham dapat dihitung sebagai berikut :  

 Nilai Buku Saham =        Total Ekuitas 

              Jumlah Saham Beredar     

    (Harmono,2011:56) 

2.3 Struktur Kepemilikan Saham 

Menurut (I Made Sudana,2011:11)  struktur kepemilikan adalah pemisahan 

antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Pemilik  atau pemegang 

saham adalah pihak  yang menyertakan modal kedalam perusahaan, sedangkan 

manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan mengambil 

keputusan dalam mengelola perusahaan dengan harapan manajer bertindak sesuai 

dengan kepentingan pemilik. Dalam penelitian ini saham dikelompokkan sebagai 

berikut : 

2.3.1 Kepemilikan Saham Publik 

Kepemilikan saham publik (Trisnabudi,2015:4) merupakan kepemilikan 

saham oleh masyarakat umum dan pihak luar. 

Kepemilikan saham publik dapat dirumuskan dalam bentuk sebagai berikut :  

  

KP =    Total Kepemilikan saham publik 

  Total saham yang beredar  
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Kepemilikan saham publik dapat digolongkan lagi menjadi dua bagian  yaitu :  

1. Kepemilikan saham publik institusional 

Kepemilikan saham publik institusional merupakan kepemilikan saham 

yang dimiliki oleh institusi dalam jumlah kecil sehingga digolongkan 

kedalam kepemilikan saham publik. 

2. Kepemilikan saham personal 

Kepemilikan saham publik personal merupakan kepemilikan saham 

yang dimiliki oleh personal atau individu dalam jumlah kecil dan 

digolongkan kedalam kepemilikan saham publik. 

2.3.2 Kepemilikan Saham Institusional 

Kepemilikan saham institusional (Nuraina,2012:116) merupakan persentase 

saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga 

Kepemilikan saham institusional dirumuskan dalam bentuk sebagai berikut : 

 

 KI = Total Kepemilikan saham institusional 

    Total saham beredar       

  

Kepemilikan saham institusional digolongkan menjadi dua bagian yaitu : 

1. Kepemilikan saham institusional dalam negeri 

Kepemilikan saham institusional dalam negeri merupakan kepemilikan 

saham diluar kepemilikan saham publik oleh institusi dalam negeri 

yang jumlahnya Relative besar dari kepemilikan saham publik. Institusi 
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dalam negeri dapat berupa perusahaan-perusahaan local ataupun 

lembaga perbankan dalam negeri. 

2. Kepemilikan saham institusional Asing 

Kepemilikan saham publik institusional Asing merupakan kepemilikan 

saham diluar kepemilikan saham publik oleh institusi asing yang 

jumlahnya Relative lebih besar dari kepemilikan saham publik. 

2.4 Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen adalah persentase laba yang dibayarkan kepada 

pemegang saham dalam bentuk dividen tunai, penjagaan stabilitas dividen dari 

waktu ke waktu, pembagian dividen saham, dan pembelian kembali saham. Rasio 

pembayaran dividen (divideny payout ratio), ikut menentukan besarnya jumlah 

laba yang ditahan perusahaan harus dievaluasi dalam kerangka tujuan 

pemaksimalan kekayaan para pemegang saham, menurut  (Harmono,2011:13). 

 Ada beberapa macam teori tentang kebijakan dividen. Berikut ini adalah 

teori tentang kebijakan dividen dalam (Sri Dwi Ambarwati, 2010:86) yaitu :  

1. Dividen irrelevance theory adalah suatu teori yang menyatakan bahwa 

kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh yang baik terhadap nilai 

perusahaan maupun biaya modalnya. Teori ini mengikuti pendapat 

Modigliani dan Miller (MM) yang menyatakan bahwa nilai suatu 

perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya Dividend Payout Ratio 

(DPR) tetapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak (EBIT) dan 
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risiko bisnis. Dengan demikian kebijakan dividen sebenarnya tidak 

relevan untuk dipersoalkan. 

2. Bird-in-the-hand theory, sependapat dengan Gordon dan Lintner yang 

menyatakan bahwa biaya modal sendiri akan naik jika Dividend Payout 

Ratio (DPR) rendah. Hal ini dikarenakan investor lebih suka menerima 

dividen daripada captal gains.  

3. Tax preference theory adalah suatu teori yang menyatakan bahwa 

karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan captal gains 

karena dapat menunda pembayaran pajak. 

 Menurut (Abdul Halim,2007:3) Kebijakan dividen pada prinsipnya 

menyangkut keputusan mengenai berapa persen dari laba yang diperoleh oleh 

perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen 

dan berapa persen yang akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan 

investasi dimasa yang akan datang. Apakah dividen dibayarkan sebesar-beesarnya 

ataukah sekecil-kecilnya. Kebijakan dividen yang dikatakan optimal akan 

tercermin pada peningkatan harga saham. 

 Menurut (Lukas Setia Atmaja,2008:285) menyatakan bahwa manajemen 

mempunyai 2 alternatif perlakuan terhadap penghasilan bersih sesudah pajak 

(EAT) perusahaan, yang pertama adalah dibagi kepada pemegang saham dalam 

bentuk dividen dan kedua adalah di investasikan kembali ke perusahaan sebagai 

laba ditahan (retained earning). Pada umumnya sebagai EAT (Earning After Tax) 

dibagi kedalam bentuk dividen dan sebagian lagi diinvestasikan kembali. 
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 Menurut (Abdul Halim,2007:96) kebijakan dividen menyangkut keputusan 

mengenai apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada 

pemegang saham atau akan ditahan untuk reinvestasi dalam perusahaan. Salah 

satu komponen penting dalam kebijakan dividen adalah rasio pembayaran dividen 

(devidend payout ratio), yang menunjukkan jumlah dividen per saham ( devidend 

per share = DPS ), relatif terhadap pendapatan per saham (earning per share= 

EPS) atau jumlah dividen kas relatif terhadap laba setelah pajak (earning after tax 

= EAT), yang tersedia untuk pemegang saham biasa. 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen menurut (Sutrisno 

2012:267) sebagai berikut :  

a)   Posisi solvabilitas perusahaan 

Apabila perusahaan dalam kondisi insolvensi atau solvabilitasnya kurang 

menguntungkan, biasanya perusahaan tidak membagikan laba. Hal ini 

disebabkan laba yang diperoleh lebih banyak digunakan untuk 

memperbaiki posisi struktur modalnya. 

b)   Posisi Likuiditas Perusahaan 

Cash dividend  merupakan arus kas keluar bagi perusahaan, 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 kondisi likuiditasnya kurang baik, 

biasanya dividen payout rationya kecil, sebab sebagian besar laba 

digunakan untuk menambah likuiditas. Namun perusahaan yang sudah 
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mapan dengan likuiditas yang baik cenderung memberikan dividen yang 

besar. 

c) Kebutuhan untuk Melunasi Utang 

Hutang-hutang ini harus segera dibayarkan pada saat jatuh tempo, 

disamping itu dengan jatuh temponya hutang, berarti dana hutang tersebut 

harus diganti. Alternatif mengganti hutang yaitu dengan mencari hutang 

baru atau meroll-over hutang, dan juga bisa dengan sumber dana intern 

dengan cara memperbesar laba ditahan. Hal ini tentunya akan memperkecil 

payout ratio.   

d) Rencana Perluasan 

Perusahaan yang berkembang ditandai dengan semakin pesatnya 

pertumbuhan perusahaan, kebutuhan dana dalam rangka ekspansi tersebut 

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

pemilik, dan salah satunya juga bisa diperoleh dari internal resources 

berupa memperbesar laba ditahan. 

e) Kesempataan Investasi 

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. 

f) Stabilitas Pendapatan 

Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham lebih besar 

dibandingkan perusahaan yang pendapatannya tidak stabil. Perusahaan 
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yang pendapatannya stabil tidak perlu menyediakan uang kas untuk 

berjaga-jaga. Sedangkan perusahaan yang pendapatannya tidak stabil harus 

menyediakan uang kas untuk berjaga-jaga. 

g) Pengawasan 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 dibelanjai 

dari hutang risikonya cukup besar. Oleh karena itu perusahaan cenderung 

tidak membagi dividennya agar pengendalian tetap berada ditangannya. 

1. Kebijakan Pemberian Dividen 

a) Kebijakan pemberian dividen stabil 

Artinya dividen akan diberikan secara tetap per lembarnya untuk jangka 

waktu tertentu walaupun laba yang diperoleh perusahaan berfluktuasi. 

a. Kebijakan dividen yang meningkat 

Dengan kebijakan ini, perusahaan akan membayarkan dividen kepada 

pemegang saham dengan jumlah yang selalu meningkat dengan 

pertumbuhan yang stabil. 

b. Kebijakan dividen dengan rasio yang konstan 

Kebijakan ini memberikan dividen yang besarnya mengikuti laba yang 

diperoleh oleh perusahaan. 

c. 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 
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ditambahkan dengan ekstra dividen bila keuntungannya mencapai jumlah 

tertentu. 

b) Kebijakan Stock Dividend 

Salah satu kebijakan yang bisa diambil oleh perusahaan adalah dengan 

memberikan dividen tidak dalam bentuk uang tunai, tetapi dividen 

diberikan dalam bentuk saham. Artinya para pemegang saham akan diberi 

tambahan saham sebagai pengganti (cash devidend). Pemberian stock 

dividen ini akan mengurangi pos laba ditahan di neraca dan akan 

ditambahkan ke pos modal saham. Dengan demikian laba ditahan akan 

berkurang dan modal saham akan bertambah. Pemberian stock deviden ini 

bisa digunakan untuk menahan harga jual saham agar tidak terlalu tinggi 

dan masih dalam kisaran perdagangan (trading range). 

c) Kebijakan Stock Split 

Apabila harga saham suatu perusahaan terlalu tinggi, akan mengakibatkan 

banyak investor kurang berminat terhadap saham perusahaan. Oleh karena 

itu perusahaan bisa mengambil kebijaksanaan untuk meningkatkan jumlah 

lembar saham mealui stock split yaitu pemecahan nilai nominal saham ke 

nominal yang lebih kecil. 

d) Kebijakan Repurchase Stock 

Repurchase stock adalah pembelian kembali saham-saham yang dipegang 

oleh pemegang saham atau investor. 

Menurut (Abdul Halim,2007:93) pada perusahaan yang menganut kebijakan 

dividen yang stabil, berarti perusahaan harus mampu menyediakan dana untuk 
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membayar dividen yang konstan tersebut sehingga kebijakan dividen yang stabil 

akan berpengaruh terhadap jumlah utang atau struktur keuangan. Rasio 

pembayaran dividen pada penelitian ini diproksikan dengan DPR (dividend 

payout ratio), dengan rumus yaitu :  

 DPR = Devidend Per Share (DPS) 

   Earning Per Share (EPS) 

  (Abdul Halim,2007:93)  

Sedangkan rumus untuk mencari Devidend Per Share (DPS) adalah sebagai 

berikut : 

 DPS =   Dividen 

   Jumlah Saham Beredar      

  (Abdul Halim,2007:93) 

2.5 Keputusan pendanaan 

 Menurut (Najmudin,2011:39) keputusan yang harus dilakukan oleh manajer 

keuangan yang berkaitan dengan darimana dana perusahaan dipenuhi berkaitan 

dengan analisis biaya dana atau modal yang digunakan perusahaan. Manajemen 

keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan 

keuangan. Walaupun berbeda-beda dari suatu perusahaan dengan perusahaan lain 

tetapi semuanya memiliki dasar yang sama.  

 Menurut (Sutrisno,2012:5)  menyatakan bahwa sumber dana dari dalam dan 

sumber dana dari luar. Sumber dana dari dalam adalah sumber dana perusahaan 

yang berasal dari hasil kegiatan operasi perusahaan. Sumber dana dari dalam 

dibedakan menjadi dua :  
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a) Sumber dana intern, yang merupakan penggunaan laba cadangan-cadangan, 

dan laba yang tidak dibagi. 

b) Sumber dana intensif, yang merupakan penggunaan dana dari penyusutan-    

penyusutan aktiva tetap. 

 Sumber dana dari luar adalah kebutuhan dana yang diambil dari sumber di 

luar perusahaan. Menurut (Lukas Setia Atmaja,2008:2) keputusan pendanaan 

adalah keputusan keuangan tentang darimana dana untuk membeli aktiva tersebut 

berasal. Ada dua macam dana atau modal yaitu : 

1. Modal Asing: seperti hutang bank, obligasi. 

2. Modal sendiri: seperti laba ditahan, saham. 

Keputusan pendanaan dibagi menjadi dua yaitu :   

a) Jangka Panjang 

Keputusan jangka panjang akan membawa dampak pada struktur modal 

(capital structure) perusahaan. Struktur modal adalah perbandingan antara 

modal sendiri dengan hutang (biasanya hutang jangka panjang) perusahaan. 

b) Jangka Pendek 

Keputusan jangka pendek meliputi hutang jangka pendek seperti hutang 

wesel dan hutang dagang. 

 Keputusan pendanaan mengindikasikan bagaimana perusahaan membiayai 

kegiatan operasionalnya atau bagaimana perusahaan membiayai aktivanya. 

Struktur finansial mencerminkan cara bagaimana aktiva-aktiva perusahaan 

dibelanjai, dengan demikian struktur finansial tercermin pada keseluruhan passiva 
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dalam neraca. Struktur finansial mencerminkan perimbangan antara keseluruhan 

modal asing (hutang) dengan modal sendiri (ekuitas). Keputusan pendanaan bisa 

bersumber dari utang jangka pendek (current liabilities) maupun utang jangka 

panjang (long term debt) dan modal saham perusahaan yang terdiri dari saham 

preferen (preferred stock) dan saham biasa (common stock). 

Dalam memilih sumber pendanaan, apakah bersumber dari dalam atau dari 

luar perusahaan, Pecking Order Theory  menetapkan suatu urutan keputusan 

pendanaan dimana para manajer pertama  kali akan memilih untuk menggunakan 

laba ditahan, hutang dan penerbitan saham sebagai pilihan terakhir. Dengan 

adanya asimetrik informasi tesebut juga akan mengakibatkan perusahaan lebih 

suka menggunakan pendanaan internal dari pada pendanaaan eksternal. 

Penggunaan internal tidak mengharuskan perusahaan mengungkapkan informasi 

baru kepada pemodal sehingga dapat menurunkan harga saham. 

  Pecking Order Theory dikembangkan oleh Myers dan Majlus pada tahun 

1984. Secara spesifik, perusahaan mempunyai urutan-urutan prefrensi dalam 

penggunaan dana. Menurut (Hanafi,2013:313) skenario utama dalam pecking 

order theory  adalah sebagai berikut :  

1. Perusahaan memilih pendanaan internal yang diperoleh dari laba (profit) 

yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan.   

2. Perusahaan menghitung target rasio pembayaran yang didasarkan pada 

perkiraan kesempatan investasi.  
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3. Akibat kebijakan dividen yang konstan  (sticky) digabung dengan fluktuasi 

keuntungan dan kesempatan yang tidak bisa diprediksi akan meyebabkan 

aliran kas yang semula diterima oleh perusahaan akan lebih besar 

dibandingkan dengan pengeluran investasi pada saat tertentu dan 

kemungkinan akan lebih kecil pada periode selanjutnya. 

4. Jika pendanaan eksternal diperlukan, perusahaan akan mengeluarkan surat 

berharga yang paling aman telebih dahulu. Perusahaan akan memulai 

dengan utang, kemudian dengan surat berharga campuran (hybrid) seperti 

obligasi, konvertibel dan kemudian saham sebagai pilihan terakhir. 

Pecking order theory tidak mengindikasikan target struktur modal 

melainkan berusaha menjelaskan urutan-urutan pendanaan. Manajemen keuangan 

tidak memperhitungkan tingkat utang yang optimal, melainkan kebutuhan akan 

investasi. Pecking order theory dapat menjelaskan mengapa perusahaan 

mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi dengan tingkat utang yang lebih kecil. 

Tingkat keuntungan yang tinggi menjadikan dana internal cukup untuk memenuhi 

kebutuhan investasi dalam suatu perusahaan.  

Keputusan pendanaan dalam penelitian ini diproksikan dengan Debt to 

Equity Ratio (DER). Menurut (Kasmir, 2010:112) DER merupakan rasio yang 

digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Untuk mencari rasio ini dengan 

cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh 

ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan 

peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain rasio ini untuk 

mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. 



 
 

 
 

29 

 Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu :  

 DER = Total Hutang 

   Total Ekuitas. 

   (Kasmir,2010:112) 

2.6  Kajian Keislaman 

Investasi modal yang sebaik-baiknya menurut Al-Quran adalah tujuan dari 

semua aktifitas semua manusia hendaknya diniatkan untuk ibtighai mardhatillah ( 

menuntut keridhaan Allah ). Dalam ungkapan lain, investasi terbaik itu adalah jika 

ia ditujukan untuk mencari ridha Allah. Investasi dalam Islam bisa dilihat dari tiga 

sudut, yakni individu, masyarakat, dan agama. Bagi individu, investasi merupakan 

kebutuhan fitrawi, dimana setiap individu, pemilik modal ( uang ), selalu 

berkeinginan untuk menikmati kekayaannya itu dalam waktu dan seluas mungkin. 

Bukan hanya pribadinya bahkan untuk keturunannya. Maka investasi merupakan 

jembatan bagi individu dalam rangka memenuhi kebutuhan fitrah ini. 

Rambu – rambu investasi di dalam islam terdiri atas : Investasi yang halal 

dan thayyib, dimana tidak ada unsur riba di dalamnya, Investasi yang haram dan 

khibbas (kotor ) mungkin modal yang di gunakan kotor atau hasil dari tindak 

kejahatan, Investasi yang tercampur di dalamnya unsur halal dan haram, misalnya 

investasi dengan modal yang halal, akan tetapi kondisi mengahruskan adanya 

pembiayaan yang mengandung unsur riba pada sebagian proyek investasinya, atau 

muamalah yang dilakukan terdapat akad dan transaksi yang rusak. Hal ini 

dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 207 : 
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Artinya : Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya 

Karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-

hamba-Nya (QS. Al-Baqarah, 2 : 207 ). 

Dalam surat Al-Baqarah ayat 207 menerangkan bahwa segala apa yang kita 

lakukan dan harta yang diinvestasikan semata-mata bertujuan untuk mencari ridha 

Allah. Tujuan dari investasi selain itu juga harus memperhatikan kehalalan. Kita 

di larang menginvestasikan harta bila hasil yang di peroleh tidak halal dan penuh 

dengan unsur yang haram hal ini dengan tegas di jelaskan dalam hadis Nabi yang 

diriwayatkan oleh Bukhari: 

 

 

 

 

 

Artinya : Nabi SAW bersabda : halal itu jelas,haram juga jelas, diantara 

keduanya adalah subhat, tidak banyak manusia yang mengetahui. Barang siapa 

menjaga diri dari subhat , maka ia telah bebas untuk agama dan harga dirinya, 

barang siapa yang terjerumus dalam subhat maka dia diibaratkan pengembala di 

sekitar tanah yang dilarang yang dikhawatirkan terjerumus. Ingatlah, 

sesungguhnya setiap pemimpin punya bumi larangan. Larangan Allah adalah hal 

yang diharamkan oleh Allah, ingatlah bahwa sesungguhnya dalam jasad terdapat 
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segumpal daging jika baik maka baiklah seluruhnya, jika jelek maka jeleklah 

seluruh tubuhnya, ingatlah daging itu hati (Matan lain : Muslim 2996, Turmudzi 

1126, Nasa’i 4337, Abi Daud 2892, Ibnu Majah 3974, Ahmad 1724, Darimi 

2419). 

Dalam islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat 

dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produkitf dan 

juga mendatangkan manfaaat bagi orang lain. Al-Quran dengan tegas melarang 

aktivitas peninmbunan ( iktinaz ) terhadap harta yang dimilki. Ini dijelaskan dalam  

Al-Quran surat At-Taubah ayat 33: 

 

 

 

Artinya : Dialah yang Telah mengutus RasulNya (dengan membawa) 

petunjuk (AlQuran) dan agama yang benar untuk dimenangkanNya atas segala 

agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai ( QS.At-Taubah 9 : 33 ). 

Untuk mengimplementasikan seruan investasi tersebut, maka harus 

diciptkan suatu sarana untuk berinvestasi. Banyak pilihan orang untuk 

menanamkan modalnya dalam bentuk investsi. Salah satu bentuk investasi adalah 

menanamkan hartanya dipasar modal. Pasar modal pada dasarnya merupakan 

pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau surat-surat berharga jangka 

panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk utang maupun modal 

sendiri 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

                                                        Tabel 1.2 

                                             Penelitian Terdahulu 

No Nama (Tahun) Judul Paper Publikasi Variabel Analisis Data Hasil 

1 Yulia Efni 

(2012) 

Keputusan 

Investasi, 

Keputusan 

Pendanaan dan 

Kebijakan Dividen : 

Pengaruhnya 

Terhadap Nilai 

Perusahaan  

Jurnal 

Aplikasi  

Manajemen 

Vol : 10  

No : 1 

Maret 

2012 

Variabel dependen: 

Nilai Perusahaan 

Independen: 

Keputusan 

Pendanaan dan 

Kebijakan Dividen 

Analisis  

Jalur 

Hasil Penelitian 

Menunjukkan Bahwa 

Variabel 

Keputusan Investasi, 

Kebijakan Dividen 

dan  Keputusan 

Pendanaan tidak 

berpengaruh positif 

pada nilai perusahaan. 

2 Dwi Sukirni  

(2012) 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Kebijakan Dividen 

dan  

 Kebijakan Hutang 

Analisis Terhadap 

Nilai Perusahaan 

Accounting 

Analysis 

Journal 

Vol : 1 

No : 2 

November 

2012 

Variabel dependen: 

Nilai Perusahaan 

Independen: 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Kebijakan Dividen 

dan  

 Kebijakan Hutang 

Analisis 

analisis 

deskriptif dan 

analisis regresi 

beganda dengan 

program SPSS 

Hasil Penelitian 

Menunjukkan Bahwa 

variabel yang 

berhubungan dengan 

kepemilikan 

manajerial secara 

signifikan 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

nilai 

perusahaan. 
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kepemilikan 

institusi 

berpengaruh 

signifikan,  

adalah 

positif 

pada 

nilai 

perusahaan. 

Kebijakan 

dividen 

variabel 

tidak 

berpengaruh 

positif 

dan 

signifikan 

terhadap 

nilai 

perusahaan. 

Efek 

utang 

Variabel 

Kebijakan 

positif 

dan 

signifikan 

terhadap 



 
 

 
 

34 

nilai perusahaan 

Kepemilikan 

Manajerial, 

kepemilikan 

institusional, 

kebijakan 

dividen, dan 

kebijakan hutang 

bersama-sama 

mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

 

3 Ardian Noor 

Trisnabudi (2015) 

Struktur 

Kepemilikan, 

Kebijakan Dividen 

Terhadap Nilai 

Perusahaan dengan 

Kebijakan Hutang  

Jurnal Ilmu 

dan Riset 

Akuntansi 

Vol : 4  

No : 6 

Juni 

2015 

Variabel dependen: 

Nilai Perusahaan 

dengan Kebijakan 

Hutang 

Independen: 

Struktur 

Kepemilikan,Kebij 

Dividen  

Analisis Regresi 

Linear Berganda 

dengan Program 

SPSS 

Hasil Penelitian 

Menunjukkan Bahwa 

Variabel Struktur 

Kepemilikan 

berpengaruh positif 

Pada Nilai Perusahaan 

dengan 

KebijakanHutang 

, Kebijakan Dividen 

berpengaruh positif 

pada nilai perusahaan 

dengan Kebijakan 

Hutang 

 

4 Mokhamat Ansori 

dan DenicaH.N 

Pengaruh keputusan 

Investasi, Keputuan 

Jurnal : 

Analisis 

Variabel dependen: 

Nilai Perusahaan  

Analisis Regresi 

Linear Berganda 

Hasil Penelitian 

Menunjukkan Bahwa 
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(2010) Pendanaan dan 

Kebijakan Dividen 

Terhadap Nilai 

Perusahaan Pada 

Perusahaan Yang 

Tergabung Dalam 

Jakarta Islamic 

Index Studi Pada 

Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

Manajemen 

Vol: 4 

No : 2 

Juli 

2010 

 

Independen: 

Pengaruh keputusan 

Investasi, Keputuan 

Pendanaan dan 

Kebijakan Dividen 

 

dengan Program 

SPSS 

 

Variabel  

keputusan investasi, 

keputusan pendanaan 

dan kebijakan dividen 

secara simultan  

mempunyai pengaruh 

yang positif dan 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan di 

Jakarta Islamic 

Index.   

 

5 Candra Pami 

Hemastuti 

(2014) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Kebijakan Dividen, 

Kebijakan Hutang, 

Keputusan Investasi 

dan Kepemilikan 

Insider Terhadap 

Nilai Perusahaan 

Jurnal 

Ilmu dan  

Riset 

Akuntansi  

Vol: 3 

No :4 

2014 

Variabel dependen: 

Nilai Perusahaan 

Independen: 

Profitabilitas, 

Kebijakan Dividen, 

Kebijakan Hutang, 

Keputusan Investasi 

dan Kepemilikan 

Insider 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

menggunakan 

Program SPSS 

Hasil Penelitian 

Menunjukkan Bahwa  

2 variabel 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan, yang 

meliputi profitabilitas 

dan keputusan 

investasi. Sedangkan 

3 variabel 

tidak berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan, yang 

meliputi kebijakan 

dividen, kebijakan 
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hutang, dan 

kepemilikan insider. 

6 Dewi Yunita Sari 

(2014) 

Pengaruh keputusan 

Investasi, 

Pendanaan, 

Kebijakan Dividen 

dan Tingkat Suku 

Bunga Terhadap 

Nilai Perusahaan 

Jurnal 

Ilmu dan  

Riset 

Akuntansi  

Vol: 3 

No :4 

2014 

Variabel dependen: 

Nilai Perusahaan 

Independen: 

Pengaruh keputusan 

Investasi, Pendanaan, 

Kebijakan Dividen 

dan Tingkat Suku 

Bunga 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

menggunakan 

Program SPSS 

Hasil Penelitian 

Menunjukkan Bahwa  

Keputusan 

investasi berpengaruh 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan dan 

menunjukkan 

hubungan 

searah.  

Keputusan pendanaan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

namun 

koefisien negatif 

menunjukkan 

hubungan tidak 

searah.  

 Kebijakan dividen 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

namun koefisien 

negatif menunjukkan 

hubungan tidak 

searah.  
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Tingkat suku bunga 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

namun koefisien 

negatif menunjukkan 

hubungan tidak 

searah. 

7 Elva Nuraina 

(2012) 

Pengaruh 

Kepemilikan 

Institusional dan 

Ukuran Perusahaan 

Terhadap Kebijakan 

Hutang dan Nilai 

Perusahaan 

Jurnal 

Bisnis dan 

Ekonomi 

Vol :19 

No : 2 

September 

2012 

Variabel dependen: 

Kebijakan Hutang 

dan Nilai Perusahaan 

Independen: 

Kepemilikan 

Institusional dan 

Ukuran Perusahaan  

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

menggunakan 

Program SPSS 

Hasil Penelitian 

Menunjukkan Bahwa 

Kepemilikan 

Institusional 

berpengaruh  positif 
terhadap nilai 

perusahaan 
Ukuran perusahaan 

berpengaruh positif 

terhadap kebijakan 

hutang dan nilai 

perusahaan 

8 Yuliani 

(2013) 

Keputusan 

Investasi, 

pendanaan dan 

Dividen Terhadap 

Nilai Perusahaan 

Dengan Risiko 

Bisnis Sebagai 

Variabel Mediasi  

Jurnal 

Keuangan 

Dan perbankan 

Vol : 17 

No : 3 

September 

2013 

Variabel dependen: 

Nilai Perusahaan 

Independen: 

Keputusan Investasi, 

pendanaan dan 

Dividen dengan 

Risiko Bisnis 

Analisis Data 

Panel 

Hasil Penelitian 

Menunjukkan Bahwa 

keputusan investasi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

Risiko bisnis sebagai 

mediasi pengaruh 
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keputusan investasi 

tidak signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Keputusan Pendanaan 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

Risiko bisnis sebagai 

mediasi pengaruh 

keputusan pendanaan 

signifikan dan negatif 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Pengaruh keputusan 

dividen tidak 

signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan. 

Resiko bisnis sebagai 

mediasi  pengaruh 

keputusan dividen 

tidak signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Pengaruh resiko bisnis 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

9 Oktaviana Tiara Pengaruh Management  Variabel dependen: Analisis Regresi Hasil Penelitian 
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Sari (2013) Keputusan 

Investasi, 

Keputusan 

pendanaan dan 

Kebijakan Dividen 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Analysis  

Journal 

Vol : 2 

No : 2 

November 

2013 

Nilai Perusahaan 

Variabel Independen 

:  

Keputusan Investasi, 

Keputusan 

pendanaan dan 

Kebijakan Dividen 

Linier Berganda Menunjukkan Bahwa 

keputusan investasi 

berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan, keputusan 

pendanaan 

berpengaruh negatif 

tidak signifikan 

terhadap 

nilai perusahaan dan 

kebijakan dividen  

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

10 Arindah Vitalia 

(2016) 

Pengaruh Struktur 

Kepemilikan dan 

Profitabilitas 

Terhadap Nilai 

Perusahaan Properti 

di BEI. 

Jurnal Ilmu 

dan Riset 

Akuntansi 

Vol : 5  

No : 1 

Januari 

2016 

Variabel dependen: 

Nilai Perusahaan 

Variabel Independen 

: 

Struktur 

Kepemilikan, 

Profitabilitas 

Analisis Regresi 

Berganda 

Menggunakan 

Program SPSS 

Hasil Penelitian 

Menunjukkan Bahwa 

Struktur Kepemilikan, 

Profitabilitas 

berpengaruh terhadap 

nilai 

perusahaan.  
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2.8  Kerangka Pemikiran Penelitian 

 Untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan independen yang  

digunakan dalam penelitian ini, maka penulis menggambarkan sebuah model 

kerangka penelitian. 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

          X1 

          X2          Y 

          X3 

          X4 

          

 

2.9  Hipotesis 

2.9.1 Hubungan Kepemilikan Publik Dengan Nilai Perusahaan 

 Nilai perusahaan penting bagi perusahaan karena menggambarkan keadaan 

perusahaan secara umum, untuk meningkatkan hal tersebut manajer akan 

mengambil beberapa keputusan. Salah satu keputusan yang diambil manajer 

adalah melalui struktur kepemilikan saham publik. Suatu struktur kepemilikan 

yang memiliki proporsi besar untuk kepemilikan publik dapat menekan 

manajemen agar menyajikan informasi secara tepat waktu, karena ketepatan 

 Kepemilikan Saham Publik 

 Kepemilikan Saham Institusi 

Institusional 

Kebijakan Dividen 

Keputusan Pendanaan 

Nilai 

Perusahaan 
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waktu pelaporan keuangan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan 

ekonomi. (Arindah Vitalia, 2016). 

H1 : Diduga Kepemilikan Publik berpengaruh positif pada nilai perusahaan  

2.9.2  Hubungan Kepemilikan Institusional Dengan Nilai Perusahaan 

 Penelitian yang dilakukan oleh (Dwi Sukirni,2012) membuktikan bahwa 

kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Kepemilikan institusional memiliki peranan penting untuk memonitor dalam 

mengelola perusahaan. (Arindah Vitalia,2016) semakin besar persentase 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi akan menyebabkan monitoring 

semakin efektif, karena dapat mengendalikan perilaku opportunistik yang 

dilakukan manajemen. Dengan tingkat kepemilikan yang tinggi akan mengurangi 

agency cost pada perusahaan serta penggunaan hutang oleh manajemen. Dengan 

ini masalah masalah keagenan yang timbul antara pemegang saham dengan 

manajer dapat diminimalkan. Penilaian investor akan semakin baik pada 

perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh investor institusi, dan akhirnya akan 

meningkatkan nilai perusahaan. 

H2 : Diduga Kepemilikan Saham Institusional berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

2.9.3 Hubungan Kebijakan Dividen dengan Nilai Perusahaan 

 Pada dasarnya, laba bersih perusahan bisa dibagikan kepada pemegang 

saham sebagai dividen atau dalam bentuk laba ditahan untuk membiayai investasi 
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perusahaan. Kebijakan dividen menyangkut keputusan tentang penggunaan laba 

yang menjadi hak pemegang saham. 

 Menurut (Sri Dewi Ambarwati,2010:78) menyatakan bahwa terdapat 

sejumlah perdebatan mengenai bagaimana kebijakan dividen mempengaruhi nilai 

perusahaan. Pendapat pertama menyatakan bahwa nilai perusahaan tidak 

ditentukan oleh besar kecilnya DPR, tapi ditentukan oleh laba bersih sebelum 

pajak (EBIT) dan kelas resiko perusahaan. Jadi, kebijakan dividen tidak 

mempengaruhi nilai perusahaan, yang disebut dengan teori Irrelevansi dividen. 

Pendapat kedua, menyatakan 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. Menurut 

(Sri Dwi Ambarwati,2010:88) Dalam  (Mokhamat Ansori dan Denica H.N,2010)  

kebijakan dividen mempengaruhi nilai perusahaan secara positif. 

H3 : Diduga Kebijakan Dividen berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.  

2.9.4 Hubungan Keputusan Pendanaan dengan Nilai Perusahaan 

Menurut (Sri Dwi Ambarwati,2010:2) Struktur modal sangat penting bagi 

perusahaan karena menyangkut kebijakan penggunaan sumber dana yang paling 

menguntungkan. Dalam mendanai kebutuhan pendanaan perusahaan dapat 

menggunakan modal sendiri dan modal asing atau utang. Jika menggunakan utang 

maka perusahaan akan menanggung biaya tetap yaitu bunga. Masalah leverage 

muncul karena perusahaan menggunakan aset yang menyebabkan harus 



 
 

 
 

43 

membayar biaya tetap dan menggunakan utang yang menyebabkan perusahaan 

menanggung biaya tetap. Struktur modal adalah kombinasi atau perimbangan 

antara utang dan modal sendiri (saham preferen dan saham biasa) yang digunakan 

perusahaan untuk merencanakan mendapatkan modal.  

 Defenisi ini mengandung arti bahwa perusahaan harus mengambil 

keputusan permodalan yang paling optimal sehingga antara utang dan ekuitas 

benar-benar kombinasi yang dapat menghasilkan keuntungan atau return bagi 

perusahaan yang akhirnya memaksimalkan nilai perusahaan. 

 Menurut (Irham Fahmi,2014:190) mengatakan struktur modal adalah 

bertujuan memadukan sumber dana permanen yang selanjutnya digunakan 

perusahaan dengan cara yang diharapkan akan mampu memaksimumkan nilai 

perusahaan. Bagi sebuah perusahaan sangat penting untuk memperkuat kestabilan 

keuangan yang dimilikinya, karena didalam perubahan struktur modal dapat 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Menurut (Yuliani,2013) Keputusan 

pendanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.  

H4 : Diduga terdapat pengaruh positif keputusan pendanaan terhadap nilai 

perusahaan 

 

 

 

 


