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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori ini merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset 

akuntansi, yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang berdasar dari sinergi teori 

ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan organisasi. Prinsip utama teori ini 

menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu 

investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer.  

Teori keagenan dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan 

antara agen (manajemen) dan principal (pemilik). Didalam hubungan tersebut 

terdapat suatu kontrak dimana prinsipal menutup kontrak untuk memberi imbalan 

kepada agen. Teori keagenan memiliki asumsi bahwa setiap individu termotivasi oleh 

kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan (conflict 

interest) antara agen dan principal. 

Hubungan keagenan merupakan hubungan antara principal dan agen dimana 

dalam hal ini pemilik atau pemegang saham bertindak sebagai principal,       

sedangkan manajemen sebagai agen. Prinsipal merupakan pihak yang       

memberikan mandat atau tugas kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, 

sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk 

menjalankan perusahaan. agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan       

apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya. Akan tetapi, hubungan    

antara pemilik dan manajer pada kenyataannya sulit untuk tercipta karena adanya  
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kepentinngan yang saling bertentangan. 

Hubungan keagenan dapat menimbulkan konflik karena pihak yang 

bersangkutan memiliki tujuan yang berbeda. Pemilik modal menginginkan kekayaan 

dan kemakmuran bagi para pemodal, sedangkan manajer menginginkan kesejahteraan 

bagi para manajer. Agency problem akan terjadi bila proporsi kepemilikan manajer 

atas saham kurang dari 100%. Sehingga manajer bertindak untuk mengejar 

kepentingannya sendiri dan tidak berdasarkan memaksimalkan nilai perusahaan 

dalam pengambilan keputusan keuangan khususnya keputusan pendanaan. 

 

2.2  Nilai Perusahaan  

 Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan di mana hal 

ini sering dikaitkan dengan harga saham perusahaan tersebut. Sujoko 2007, 

menjelaskan bahwa nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat 

keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Sedangkan 

menurut Suroto 2015, nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh 

calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Nilai perusahaan dipandang sebagai 

sesuatu yang sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi maka akan 

diikuti dengan tingginya kemakmuran pemegang saham. 

 Menurut (Mayeli 2016) nilai perusahaan atau dikenal juga dengan firm value 

merupakan konsep penting bagi investor, karena nilai perusahaan merupakan 

indikator bagaimana pasar menilai perusahaan secara keseluruhan. Nilai perusahaan 

akan tercermin dari harga pasar saham perusahaan tersebut. Apabila harga saham 
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tinggi berarti saham diminati oleh para investor, dan dengan permintaan yang 

meningkat menyebabkan nilai perusahaan juga meningkat. Harga saham juga 

merupakan satu-satunya cara untuk menerjemakan nilai perusahaan kedalam nilai 

keuangan secara mudah dan dapat diperbandingkan.  

 Akan tetapi dibalik tujuan tersebut masih terdapat konflik antara pemilik 

perusahaan dengan penyedia dana sebagai kreditur. Jika perusahaan berjalan lancar, 

maka nilai saham perusahaan akan meningkat sedangkan nilai hutang perusahaan 

dalam bentuk obligasi tidak terpengaruh sama sekali. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

nilai dari saham kepemilikan bisa merupakan indeks yang tepat untuk mengukur 

tingkat efektivitas perusahaan.  Berdasarkan alasan itulah, maka tujuan manajemen 

keuangan dinyatakan dalam bentuk maksimalisasi nilai saham kepemilikan 

perusahaan atau memaksimalisasikan harga saham. Tujuan memaksimalisasikan 

harga saham tidak berarti bahwa manajer harus berupaya mencari kenaikan nilai 

saham dengan mengorbankan para pemegang obligasi. 

 Nilai perusahaan dapat di proksikan ke dalam beberapa rumus, salah satunya 

adalah menggunakan versi Tobins’Q yang di sederhanakan oleh Smithers (2007) 

sebagai berikut: 

Q =  EMV+D  

EBV +D  

Keterangan : 

EMV        : Nilai pasar dari jumlah lembar saham yang beredar x harga penutupan 

D (Debt)     : Nilai buku dari total hutang 

EBV         : Nilai buku dari total aktiva 
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2.3  Keputusan Investasi 

Keputusan investasi merupakan salah satu dari fungsi manajemen keuangan yang 

menyangkut pengalokasi dana baik dana yang bersumber dari dalam maupun luar 

perusahaan pada berbagai bentuk keputusan investasi dengan tujuan memperoleh 

keuntungan yang lebih besar dari biaya dana dimasa yang akan datang 

(Ahmad,2014). Bentuk-bentuk investasi antara lain investasi jangka pendek yang 

terdiri atas investasi kedalam kas, surat-surat berharga jangka pendek, piutang, dan 

persediaan dan investasi jangka panjang dalam bentuk tanah, gedung, kendaraan, 

mesin, peralatan produksi, dan aktiva tetap lainnya. Tujuan lain dari hanya sekedar 

memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang adalah guna memaksimumkan 

nilai perusahaan.Keputusan investasi yang dibuat perusahaan dipengaruhi oleh 

kemampuan perusahaan menghasilkan kas yang dapat memenuhi kebutuhan jangka 

panjang maupun jangka pendek atau yang disebut likuiditas perusahaan. Perusahaan 

harus menjaga likuiditas agar tidak terganggu, sehingga tidak mengganggu 

kelancaran aktivitas perusahaan untuk melakukan investasi dan tidak kehilangan 

kepercayaan diri dari pihak luar (Hidayat,2010:462). 

Esensi pertumbuhan bagi suatu perusahaan adalah adanya kesempatan investasi 

yang menghasilkan keuntungan. Jika terdapat kesempatan investasi yang 

menguntungkan, maka manajer berusaha mengambil peluang-peluang tersebut untuk 

memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham karena semakin besar kesempatan 

investasi yang menguntungkan maka investasi yang dilakukan akan semakin besar. 

Investasi adalah pengelolaan sumber-sumber yang dimiliki dalam jangka panjang 
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untuk menghasilkan laba dimasa yang akan datang. Investasi merupakan penanaman 

dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan kedalam suatu asset dengan harapan 

memperoleh pendapatan dimasa dimasa yang akan datang. Pendapat tersebut dapat 

diartikan bahwa keputusan investasi itu penting, karena untuk mencapai tujuan 

perusahaan hanya akan dihasilkan melalui kegiatan investasi perusahaan.  

Hasil keputusan investasi perusahaan dapat dilihat dari pertumbuhan asset/Total 

Asset Growth (TAG) perusahaan (Setiani, 2010). Hasil keputusan investasi yang tepat 

maka akan menghasilkan kinerja yang optimal yang dapat meningkatkan 

pertumbuhan asset perusahaan. Pertumbuhan asset dirumuskan sebagai berikut : 

  TAG = Total Asset – Total Asset t-1 

    Total Asset t-1 

Keterangan : 

TAG   = Total Asset Growth / Pertumbuhan Asset 

Total Asset  = Total Asset Periode Sekarang 

Total Asset t-1 =Total Asset Periode Sebelumnya 

2.3.1 Teori Investasi    

 Teori Investasi menyatakan bahwa setiap keputusan investasi yang dilakukan 

diharapkan menghasilkan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya modal 

yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jika investasi perusahaan baik maka akan 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan akan direspon positif oleh investor 

dengan membeli saham perusahaan, sehingga harga saham perusahaan tersebut naik 

dan sebaliknya (Rochmah, 2015). Tujuan investasi adalah memperoleh tingkat 
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keuntungan yang tinggi dengan tingkat risiko tertentu. Keuntungan yang tinggi 

disertai dengan risiko yang bisa dikelola, diharapkan akan menaikkan nilai 

perusahaan, yang berarti menaikkan kemakmuran pemegang saham. Dengan kata 

lain, apabila dalam berinvestasi perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dengan 

menggunakan sumber daya perusahaan secara efisien, maka perusahaan akan 

memperoleh kepercayaan dari calon investor untuk membeli sahamnya. Dengan 

demikian, semakin tinggi keuntungan perusahaan semakin tinggi nilai perusahaan. 

2.3.2 Jenis-jenis Investasi 

 Investasi dapat diklasifikasikan menjadi 4 golongan, yakni sebagai berikut : 

1. Investasi yang tidak menghasilkan laba (non profit investmen) 

Timbul karena adanya peraturan pemerintah atau syarat kontrak yang telah 

disetujui, contohnya pemasangan instlasi pembersih air limbah 

2. Investasi yang tidak dapat di ukur labanya (non measurable profit investment) 

3. Investasi dalam penggantian ekuipmen (replacement investment) 

Informasi penting yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan penggantian 

mesin adalah informasi akuntansi diferensial yang berupa aktiva diferensial dan 

biaya diferensial. Penggantian dapat dilakukan, jika biaya diferensial yang 

berupa penghematan biaya yang diperoleh dari penggantian suatu mesin dan 

ekuipmen berjumlah cukup bila dibandingkan dengan aktiva diferensial 

4. Investasi dalam perluasan usaha (expansion investment) 

Merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi atau operasi 

menjadi lebih besar dari sebelumnya. Untuk menambah kapasitas akan 
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diperlukan aktiva diferensial berupa tambahan investasi dan akan menghasilkan 

pendapatan diferensial 

2.3.3 Karakteristik Investasi 

 Karakteristik investasi jangka panjang ada tiga, yaitu : 

a) Bahwa investasi jangka panjang dapat menyangkut aktiva yang dapat dan tidak 

dapat disusutkan seperti mesin atau tanah 

b) Hasil yang diharapkan (expected return) dapat diperoleh dari suatu investasi 

meliputi jangka waktu yang panjang sehingga nilai waktu uang (time value of 

money) sangat penting diperhitungkan 

c) Bagaimana menentukan rate of return minimal untuk menghitung nilai waktu 

uang 

2.3.4 Rencana dan Pengambilan Keputusan Investasi 

 Bagi para manajer perusahaan atau investor, rencana investasi merupakan suatu 

policy perusahaan yang strategis untuk mendiversifikasi usaha (bisnis) dan untuk 

meningkatkan peluang usaha (bisnis) yang makin maju dan berkembang secara lebih 

terintegrasi tidak hanya terfokus pada satu bidang usaha tertentu saja, melainkan 

dapat meningkatkan kegiatan usaha di berbagai bidang atau investasi, sehingga 

mencapai suatu portofolio usaha yang saling mendukung dan menguntungkan dalam 

jangka panjang. Karena peranan manajer investasi semakin penting dalam mengkaji 

peluang dan hambatan rencana investasi yang hendak diusulkan. Rencana investasi, 

apakah itu rencana ekspansi usaha ataukah rencana pada bidang yang baru, ini 

memerlukan suatu kajian khusus mengenai kelayakan usulan investasi. 
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2.4  Keputusan Pendanaan   

Menurut Ningsih, 2010, keputusan pendanaan merupakan tanggung jawab utama 

kedua manajer keuangan untuk menggalang dana yang dibutuhkan perusahaan untuk 

investasi dan operasinya. Ketika suatu perusahaan perlu mendapatkan dana, 

perusahaan itu bisa mengundang para investor untuk menanamkan uang kas sebagai 

ganti bagian laba di masa depan, atau menjanjikan untuk melunasi kas investor dan 

tingkat bunga tetap. Keputusan pendanaan dan investasi (baik jangka panjang 

maupun jangka pendek) tentu saja saling terkait. Jumlah investasi menentukan jumlah 

pendanaan yang harus diperoleh, dan para investor yang berkontribusi mendanai saat 

ini mengharapkan pengembalian investasi di masa depan. Oleh sebab itu, investasi 

yang dilakukan perusahaan saat ini harus menghasilkan pengembalian di masa depan 

untuk dibayarkan kepada para investor 

 Keputusan pendanaan ini sering disebut sebagai kebijakan struktur modal. Pada 

keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis 

kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna 

membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. Menurut 

(Mayeli,2016) menyatakan bahwa sumber dana terbagi dua yaitu 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 :  

a. Sumber dana intern, yang merupakan penggunaan laba cadangan-cadangan dan 

laba yang tidak dibagi. 
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b. Sumber dana insentif, yang merupakan penggunaan dana dari penyusutan-

penyusutan aktiva tetap. 

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

di luar perusahaan. Keputusan Pendanaan adalah keputusan keungan tentang dari 

mana 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 stuktur 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 

financial mencerminkan cara bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai, dengan 

demikian struktur financial tercermin pada keseluruhan pasiva dalam neraca. Struktur 

financial mencerminkan pertimbangan antara keseluruhan modal asing (hutang) 

dengan modal sendiri (ekuitas). Keputusan pendanaan bisa bersumber dari utang 
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jangka pendek maupun utang jangka panjang dan modal saham perusahaan yang 

terdiri dari saham preferen dan saham biasa. 

Dalam memilih sumber pendanaan, apakah bersumber dari dalam atau dari luar 

perusahaan. Packing 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 tersebut juga akan mengakibatkan perusahaan lebih suka menggunakan 

pendanaan internal dari pada pendanaan eksternal. Penggunaan internal tidak 

mengharuskan perusahaan mengungkapkan informasi baru kepada pemodal sehingga 

dapat menurunkan harga saham. 

Keputusan pendanaan dalam penelitian ini dikonfirmasikan melalui Debt to 

Equity Ratio (DER). Rasio ini menunjukkan perbandingan antara pembiayaan dan 

pendanaan melalui hutang dengan pendanaan melalui ekuitas (Wijaya 2010). 

   DER  =  Total Hutang 

     Total Ekuitas  

2.5 Pertumbuhan Penjualan 

 Penjualan merupakan salah satu sumber pendapatan perusahaan. Perusahaan 

pastinya menginginkan pertumbuhan penjualannya tetap stabil atau bahkan 

meningkat dari tahun ke tahun. Jika pertumbuhan penjualan perusahaan tetap stabil 

atau bahkan meningkat, dan biaya-biaya dapat dikendalikan, maka laba yang 

diperoleh akan meningkat. Jika laba meningkat, maka keuntungan yang akan 

diperoleh investor juga dapat meningkat. Pertumbuhan penjualan mencerminkan 
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keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi 

pertumbuhan masa yang akan datang. Pertumbuhan Perusahaan dalam manajemen 

keuangan diukur berdasarkan perubahan penjualan, bahkan secara keuangan dapat 

dihitung berapa pertumbuhan yang seharusnya dengan melihat keselarasan keputusan 

investasi dan pembiayaan. 

 Definisi pertumbuhan penjualan menurut Wachowicz (2005) adalah sebagai 

berikut : 

“Pertumbuhan penjualan adalah hasil perbandingan antara selisih pejualan tahun 

berjalan dan penjualan ditahun sebelumnya dengan penjualan ditahun sebelumnya ’’. 

Menurut Houston (2006) definisi pertumbuhan penjualan adalah perusahaan dengan 

penjualan yang relative stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman 

dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan 

penjualannya yang tidak stabil. Sedangkan menurut Kotler (2005:327) pertumbuhan 

penjualan adalah perubahan penjualan pertahun, pertumbuhan penjualan suatu produk 

sangat tergantung dari daur hidup produk. 

 Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan atau 

pertumbuhan pendapatan atas penjualan merupakan indikator penting dari produk 

atau jasa perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang diterima dari penjualan baik 

barang atau jasa akan digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan. 

Perusahaan juga harus mengukur tingkat pertumbuhan penjualan yang konsisten 

dengan realita perusahaan dan pasar keuangan untuk mengimplementasikannya 

dalam bentuk rencana keuangan. Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan 
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investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa 

yang akan datang dengan tujuan perusahaan mendapatkan laba yang diinginkan. 

2.5.1 Penjualan 

 Aktivitas penjualan merupakan pendapatan utama perusahaan karena jika 

aktivitas penjualan produk maupun jasa tidak dikelola dengan baik maka secara 

langsung dapat merugikan perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena sasaran 

penjualan yang diharapkan tidak tercapai dan pendapatan pun akan berkurang. 

Penjualan merupakan salah satu sumber pendapatan perusahaan. Penjualan adalah 

persetujuan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dimana penjual 

menawarkan produk dan pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai alat tukar 

produk tersebut sebesar harga jual dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua 

belah pihak tersebut. 

2.5.2 Fungsi dan Tujuan Penjualan  

 Menurut Swastha (2005:404) fungsi dan tujuan penjualan adalah fungsi 

penjualan meliputi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh penjual untuk 

merealisasikan penjualan seperti : 

a) Menciptakan Permintaan 

b) Mencari Pembeli 

c) Membicarakan syarat-syarat penjual 

d) Memindahkan hak milik 

Pada umumnya para pengusaha mempunyai tujuan yaitu mendapatkan laba 

tertentu (semaksimal mungkin) dan mempertahankan atau bahkan berusaha 
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meningkatkannya untuk jangka waktu yang lama. Tujuan tersebut dapat dilaksanakan 

seperti yang telah direncanakan. 

Perusahaan pada umumnya mempunyai 3 tujuan umum dalam penjualan, yaitu : 

a) Mencapai volume penjualan tertentu 

b) Mendapatkan laba tertentu 

c) Menunjang Pertumbuhan Perusahaan 

Usaha untuk mencapai ketiga tujuan tersebut tidak sepenuhnya hanya dilakukan 

oleh pelaksana atau ahli penjualan. Dalam hal ini perlu adanya kerja sama yang baik 

didalam perusahaan. 

2.5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjualan 

Kegiatan penjualan banyak dipengaruhi oleh faktor tertentu yang dapat 

meningkatkan aktivitas perusahaan, oleh karena itu manajer penjualan perlu 

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi kegiatan penjualan menurut Swastha (2005:406) adalah sebagai 

berikut : 

1) Kondisi dan kemampuan penjualan 

Disini penjual harus dapat meyakini pembeli agar berhasil mencapai sasaran 

penjualan yang diharapkan untuk maksud tertentu, penjualan memahami 

beberapa masalah penting yang sangat berkaitan yaitu : 

a) Jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan 

b) Harga pokok 
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c) Syarat penjualan seperti pembayaran, penghantaran, pelayanan sesudah 

penjualan, garansi dan sebagainya 

2) Kondisi Pasar 

Pasar sebagai kelompok pembelian atau pihak yang menjadi sasaran dalam 

penjualan. Adapun faktor-faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan adalah: 

a) Jenis pasarnya, apakah pasar konsumen, pasar industry, pasar penjual, pasar 

pemerintah atau pasar internasional 

b) Kelompok pembeli atau segmen pasarnya 

c) Daya belinya 

d) Frekuensi pembelinya 

3) Modal 

Apakah modal kerja perusahaan mampu untuk mencapai target penjualan yang 

dianggarkan seperti untuk : 

a) Kemampuan membiayai penelitian pasar yang dilakukan 

b) Kemampuan membiayai usaha-usaha untuk mencapai target penjualan 

(bayar upah, upah promosi produk) 

c) Kemampuan membeli bahan mentah untuk dapat memenuhi target penjualan 

4) Kondisi organisasi perusahaan 

Pada perusahaan besar, biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh bagian 

tersendiri (bagian penjualan) yang dipegang orang-orang tertentu atau ahli 

dibidang penjualan. Lain halnya dengan perusahaan kecil dimana masalah 

penjualan ditangani oleh orang yang juga melakukan funsi-fungsi lain. Hal ini 
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disebabkan karena jumlah tenaga kerjanya lebih sedikit, system organisasinya 

lebih sederhana, masalah-masalah yang dihadapi, serta sarana yang dimiliki juga 

tidak sekompleks perusahaan besar. Biasanya, masalah penjualan ini ditangani 

sendiri oleh pemimpin dan tidak diberikan kepada orang lain. 

5) Faktor-faktor lain 

Faktor-faktor lain seperti periklanan,peragaan, kampanye, dan pemberian hadiah, 

sering mempengaruhi penjualan. Diharapkan adanya faktor-faktor tersebut 

pembeli akan membeli barang yang sama. 

2.5.4 Perhitungan Pertumbuhan Penjualan 

 Perhitungan tingkat pertumbuhan penjualan adalah dengan membandingkan 

anatara penjualan akhir periode dengan penjualan yang dijadikan tahun dasar 

(penjualan akhir periode sebelumnya). Apabila persentase perbandingannya semakin 

besar, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan semakin baik atau lebih baik 

dari periode sebelumnya. 

Rumus untuk menghitung pertumbuhan penjualan adalah sebagai berikut : 

    g = S1 – S0  X  100 % 

             S0 

Keterangan : 

g  = Grow Sales Rate (tingkat pertumbuhan penjualan) 

S1 = Total Current Sales (total penjualan selama periode berjalan) 

S0 = Total Sales For Last Period (total penjualan periode yang lalu) 
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2.6 Penjualan dalam Perspektif Islam 

 Dasar hukum jual beli adalah al-qur’an dan al hadist sebagaimana disebutkan 

dalam surat Al-Baqarah ayat 275 : 

 

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 

gila(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 

Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah 

sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka 

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya(Q.S.Al.Baqarah: 275) 

 Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah 

menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan baik dan melarang praktek jual 

beli yang mengandung riba. Hukum jual beli mubah atau boleh, namun jual beli 

menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti 
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ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga 

melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa 

para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang 

wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta 

pedagang juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau 

mengacaukan ekonomi rakyat. 

 Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa 

manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. 

Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus 

diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan 

pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

No Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

1. Lihan Rini 

Puspo 

Wijaya, 

Bandi, dan 

Anas 

Wibawa 

(2010) 

Pengaruh 

Keputusan 

Investasi, 

Keputusan 

Pendanaan 

dan 

Kebijakan 

Dividen 

terhadap 

Nilai 

Perusahaan 

Variabel Dependen 

: Nilai Perusahaan  

Variabel 

Independen: 

Keputusan 

Investasi, 

Keputusan 

Pendanaan dan 

Kebijakan Dividen 

Keputusan Investasi, 

Keputusan Pendanaan 

dan Kebijakan Dividen 

berpengaruh positif 

terhadap nilai 

perusahaan. 
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2. Yuli Efni, 

dkk (2011) 

Pengaruh 

Keputusan 

Investasi, 

Keputusan 

Pendanaan 

dan 

Kebijakan 

Dividen 

terhadap 

Nilai 

Perusahaan 

Variabel Dependen 

: Nilai Perusahaan  

 

Variabel 

Independen: 

Keputusan 

Investasi, 

Keputusan 

Pendanaan dan 

Kebijakan Dividen 

Keputusan investasi ber 

pengaruh yang signifikan 

positif terhadap nilai 

perusahaan. Keputusan 

pendanaan dan 

Kebijakan dividen  tidak 

berpengaruh langsung 

terhadap nilai 

perusahaan.  

3. Aris 

sasurya 

dan Nadia 

asandimitr

a (2013) 

Pengaruh 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Keputusan 

Investasi, 

Keputusan 

Pendanaan 

dan 

Kebijakan 

Dividen 

terhadap 

Nilai 

Perusahaan 

Variabel Dependen 

: Nilai Perusahaan 

 

Variabel 

Independen: 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Keputusan 

Investasi, 

Keputusan 

Pendanaan dan 

Kebijakan Dividen 

Kepemilikan manajerial 

dan keputusan pendanaan 

tidak berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan. Keputusan 

investasi dan kebijakan 

dividen berpengaruh 

positif terhadap nilai 

perusahaan. 

4. Siti 

Zakiyah 

(2016) 

Pengaruh 

Keputusan 

Investasi, 

Keputusan 

Pendanaan, 

Kebijakan 

Dividen dan 

Profitabilitas 

terhadap 

Nilai 

Variabel Dependen 

: Nilai Perusahaan 

 

Variabel 

Independen:, 

Keputusan 

Investasi, 

Keputusan 

Pendanaan, 

Kebijakan Dividen 

Keputusan Investasi, 

Keputusan Pendanaan 

dan Profitabilitas 

berpengaruh positif 

terhadap Nilai 

Perusahaan. Kebijakan 

Dividen tidak 

berpengaruh terhadap 

Nilai Perusahaan. 
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Perusahaan dan Profitabilitas 

5. Heri 

Setiyo 

Cahyono 

(2016) 

Pengaruh 

Keputusan 

Investasi, 

Keputusan 

Pendanaan, 

Kebijakan 

Dividend 

sebagai 

Determinan 

Nilai 

Perusahaan 

Variabel Dependen 

: Nilai Perusahaan 

 

Variabel 

Independen:, 

Keputusan 

Investasi, 

Keputusan 

Pendanaan, 

Kebijakan 

Keputusan Investasi, 

Keputusan Pendanaan 

dan Kebijakan Dividen 

berpengaruh terhadap 

Nilai Perusahaan 

6. Aulia 

Nirmala 

(2016) 

Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Pertumbuhan 

Penjualan 

dan 

Kepemilikan 

Manajerial 

terhadap 

Struktur 

Modal dan 

Nilai 

Perusahaan 

Manufaktur 

di Indonesia  

Variabel 

Dependen: Struktur 

Modal dan Nilai 

Perusahaan 

 

Variabel 

Independen: 

Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Pertumbuhan 

Penjualan dan 

Kepemilikkan 

Manajerial 

Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Pertumbuhan Penjualan 

dan Kepemilikkan 

Manajerial berpengaruh 

negative terhadap 

Struktur Modal 

 

Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Pertumbuhan 

Penjualandan 

Kepemilikkan Manajerial 

berpengaruh positif 

terhadap Nilai 

Perusahaan 
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2.8  Kerangka Konseptual 

Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 

Variabel Independen (X)        Variabel Dependen (Y) 

 

                  H1 

 

       H2 

 

       H3 

              

           

        H4            

Parsial   =  

Simultan  =  

 

2.9    Hipotesis  

2.9.1 Pengaruh Keputusan Investasi terhadap Nilai Perusahaan 

 Perusahaan yang memiliki potensi tumbuh tinggi diidentifikasi sebagai 

perusahaan yang mengalami peningkatan pada aktiva riilnya dan peningkatan pada 

peluang investasi yang ada, sedangkan perusahaan yang memiliki potensi tumbuh 

rendah diidentifikasi sebagai perusahaan yang kurang mengalami peningkatan pada 

Keputusan Pendanaan(X2) 

Keputusan Investasi (X1) 

Pertumbuhan Penjualan 

(X3) 

Nilai Perusahaan 

(Y) 
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aktiva riilnya atau bahkan mengalami penurunan nilai karena perusahaan tidak 

mampu menangkap peluang investasi yang ada.  

 Keputusan investasi merupakan salah satu faktor penting dalam fungsi 

keuangan perusahaan, dimana jika semakin tinggi keputusan investasi yang 

ditetapkan oleh perusahaan maka semakin tinggi kesempatan perusahaan dalam 

memperoleh return atau tingkat pengembalian yang besar (Mayeli, 2016). Karena 

dengan perusahaan yang memiliki tingkat keputusan investasi yang tinggi maka 

mampu untuk mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan sehingga mampu 

meningkatkan peningkatan terhadap permintaan saham perusahaan tersebut. Dengan 

demikian, semakin tinggi minat investor dalam berinvestasi pada perusahaan maka 

keputusan investasi tersebut berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. 

Menurut Wijaya (2010) meneliti tentang pengaruh keputusan investasi terhadap nilai 

perusahaan dengan hasil penelitiannya bahwa keputusan investasi berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Efni (2011) bahwa 

keputusan invvestasi berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. 

Sedangkan hasil penelitian Zakiyah (2016) bahwa keputusan investasi berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. 

H1 : Keputusan Investasi Berpengaruh Positif terhadap Nilai Perusahaan 

 

2.9.2 Pengaruh Keputusan Pendanaan terhadap Nilai Perusahaan 

 Keputusan Pendanaan merupakan keputusan mengenai sumber dana yang 

akan digunakan oleh perusahaan. Sumber dana terbagi dua yaitu sumber dana internal 



 
 

33 

dan sumber dana eksternal. Sumber dana eksternal yang digunakan oleh perusahaan 

adalah hutang dan modal sendiri. Struktur modal sangat penting bagi perusahaan 

karena menyangkut kebijakan penggunaan sumber dana yang paling menguntungkan. 

Jika menggunakan utang maka perusahaan akan menanggung biaya tetap yaitu bunga. 

Sruktur modal adalah kombinasi atau pertimbangan antara utang dan modal sendiri 

(saham preferen dan saham biasa) yang digunakan perusahaan untuk merencanakan 

mendapatkan modal.  Definisi ini mengandung arti bahwa perusahaan harus 

mengambil keputusan pemodalan yang paling optimal sehingga antara utang dan 

ekuitas benar-benar kombinasi yang dapat menghasilkan keuntungan atau return bagi 

perusahaan yang akhirnya memaksimalkan nilai perusahaan.  

Perusahaan dengan tingkat pengembang usaha yang besar akan membutuhkan 

sumber dana yang besar, sehingga dibutuhkan tambahan dana dari pihak eksternal 

sebagai upaya untuk menambah kebutuhan dana dalam proses pengembangan usaha 

tersebut. Perusahaan dengan tingkat pengembangan usaha yang baik dalam jangka 

panjang akan memberikan keuntungan yang besar kepada investor. Hal ini akan 

berdampak terhadap peningkatan nilai perusahaan. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Assadimitra (2013) yang meneliti tentang keputusan pendanaan 

terhadap nilai perusahaan dengan hasil bahwa keputusan pendanaan tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh  Efni (2011) 

bahwa keputusan pendanaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Zakiyyah (2016) dengan hasil bahwa keputusan 

pendanaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
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H2 : Keputusan Pendanaan Berpengaruh Negatif Terhadap Nilai Perusahaan  

 

2.9.3 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan 

 Penjualan merupakan salah satu sumber pendapatan perusahaan. Perusahaan 

pastinya menginginkan pertumbuhan penjualannya tetap stabil atau bahkan 

meningkat dari tahun ke tahun. Jika pertumbuhan penjualan perusahaan tetap stabil 

atau bahkan meningkat, dan biaya-biaya dapat dikendalikan, maka laba yang 

diperoleh akan meningkat. Jika laba meningkat, maka keuntungan yang akan 

diperoleh investor juga dapat meningkat.  

Pertumbuhan Penjualan mencerminkan keberhasilan investasi dimasa lalu dan 

dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan dimasa depan. Apabila pertumbuhan 

Penjualan perusahaan positif dan meningkat maka mengindikasikan nilai perusahaan 

yang besar dan merupakan harapan bagi pemilik perusahaan. Pertumbuhan penjualan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor kondisi, kemampuan penjual, dan kondisi pasar. 

Aulia Nirmala melakukan penelitian tentang pengaruh pertumbuhan penjualan 

terhadap nilai perusahaan dengan hasil bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. 

H3 : Pertumbuhan Penjualan Berpengaruh Positif Terhadap Nilai Perusahaan 
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2.9.4 Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan dan Pertumbuhan 

Penjualan terhadap Nilai Perusahaan 

 Fungsi manajemen keuangan terdiri dari keputusan utama yang harus 

dilakukan oleh suatu perusahaan yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, 

kebijakan dividen dan pertumbuhan penjualan. Masing-masing keputusan harus 

berorientasi pada pencapaian tujuan perusahaan. Kombinasi dari keempatnya akan 

memaksimumkan nilai perusahaan. Suatu perusahaan mempunyai tujuan untuk 

memakmurkan pemiliknya dalam hal ini para pemegang saham dengan cara 

meningkatkan nilai perusahaan. Manajer dapat memenuhi ekspektasi pemegang 

sahamnya akan kinerja yang unggul dengan cara menciptakan strategi yang bernilai 

dan sulit ditiru oleh pesaingnya.  

 Manajemen keuangan merupakan salah satu area yang dapat dipakai 

meningkatkan nilai perusahaan melalui kebijakan-kebijakan yang diambil. Tiga 

kebijakan utama dalam manajemen keuangan adalah kebijakan pendanaan, kebijakan 

investasi dan kebijakan dividen. Penulisan terdahulu yang telah dilakukan oleh 

(Asandimitra, 2011 ) yang menyatakan bahwa keputusan investasi, keputusan 

pendanaan, dan kebijakan deviden secara simultan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono (2016) 

menyatakan bahwa Keputusan Investasi dan Keputusan Pendanaan berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Aulia Nirmala 

tentang pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap nilai perusahaan dengan hasil 
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bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan  Dari 

uraian diatas dapat ditarik hipotesi yaitu :  

H4 : Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan dan Pertumbuhan Penjualan 

Berpengaruh Positif terhadap Nilai Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


