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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Sinyal 

Teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen 

perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan informasi tertentu. 

Teori ini juga menjelaskan tentang teori sinyal mengapa perusahaan memiliki 

dorongan untuk memberikan laporan keuangan kepada pihak eksternal (investor). 

Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan 

memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. 

Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk 

memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan 

perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara 

perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai 

perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor dan 

kreditor). Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan 

menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang 

rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan 

dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi 

informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar, salah 

satunya berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi 

ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang (Wolk et al, 2000 

dalam  Prapaska dan Mutmainah, 2012). 
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2.2 Profitabilitas 

2.2.1 Pengertian Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dalam 

satu periode tertentu. Dasar penilaian profitabilitas adalah laporan keuangan yang 

terdiri dari laporan neraca dan rugi-laba perusahaan. Berdasarkan kedua laporan 

keuangan tersebut akan dapat ditentukan hasil analisis sejumlah rasio dan 

selanjutnya rasio ini digunakan untuk menilai beberapa aspek tertentu dari operasi 

perusahaan.  

Widnyana (2015) profitabilitas merupakan alat yang digunakan untuk 

menganalisis kinerja menajemen. Para investor dipasar modal sangat 

memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan 

profit, hal ini dapat menarik investor dalam melakukan jual beli saham. Oleh 

karena itu manajemen harus mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. 

Tingkat profitabilitas akan menggambarkan posisi laba perusahaan. 

Suteja, dkk (2016) mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki 

kemampuan kinerja keuangan yang baik akan memiliki kepercayaan diri yang 

tinggi untuk menginformasikan pemangku kepentingan, terutama investor dan 

kreditur, karena mereka dapat menunjukkan kepada mereka bahwa mereka dapat 

memenuhi harapan mereka. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan 

rasio profitabilitas, yang merupakan ukuran utama efisiensi dan kinerja 

keseluruhan. Profitabilitas yang tinggi mencerminkan prospek masa depan depan 

perusahaan yang bagus sehingga investor akan merespon positif dan nilai 

perusahaan akan meningkat. 
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2.2.2 Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat 

efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukan oleh laba dihasilkan 

dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini 

yakni menunjukkan tingkat efesien suatu perusahaan (Kasmir, 2010:196). 

Penggunaan seluruh atau sebagian rasio profitabilitas tergantung dari 

kebijakan manajemen. Dalam praktiknya, jenis-jenis rasio pofitabilitas yang dapat 

digunakan adalah: 

1. Pofit margin (profit margin on sales) 

2. Return on investment (ROI) 

3. Return on equity (ROE) 

4. Laba per lembar saham 

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah Net Profit Margin 

(NPM). Rasio ini menggambarkan besarnya laba bersih yang diperoleh 

perusahaan pada setiap penjualan yang dilakukan.  

 

2.3 Kebijakan Dividen 

2.3.1 Pengertian Dividen 

Dividen merupakan distribusi atas hasil kinerja operasional perusahaan 

dalam bentuk kas, saham, atau dalam bentuk lainnya kepada pemegang saham 

sebesar  proporsi dari jumlah saham yang dimilikinya. (Hery, 2012: 151). 

Ketika dewan direksi mengumumkan dividen tunai, maka berarti sejak saat 

itu juga dewan menyetujui atau mensahkan pembagian sebagian keuntungan 
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perusahaan dalam bentuk uang kas kepada para pemegang saham. Demikian juga, 

ketika dewan direksi mengumumkan dividen saham, maka berarti sejak saat itu 

juga dewan menyetujui atau mensahkan pembagian sebagian keuntungan 

perusahaan dalam bentuk saham biasa kepada para pemegang saham biasa.  

Kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan 

keputusan pendanaan perusahaan. Kebijakan dividen merupakan keputusan 

apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi pada 

pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal 

guna pembiayaan investasi dimasa yang akan datang. 

 

2.3.2 Keputusan Pembagian Dividen Tunai 

 Manajemen mempunyai dua alternatif perlakuan terhadap laba neto 

perusahaan, yaitu dibagi kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen dan 

atau diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan sebagai saldo laba. Pada 

umumnya, sebagian laba neto dibagi dalam bentuk dividen dan sebagian lagi 

diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Dalam hal ini, manajemen harus 

membuat keputusan tentang berapa besarnya laba neto yang akan dibagikan 

kepada pemegang saham sebagai dividen. Pembuatan keputusan tentang besarnya 

dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham disebut sebagai 

kebijakan dividen. 

Pengumuman dividen merupakan salah satu informasi yang akan direspon 

oleh pasar. Pembagian deviden ditentukan berdasarkan dalam rapat umum 

anggota pemegang saham dan jenis pembayarannya tergantung dari kebijakan 

pimpinan. Bagi investor, dividen merupakan hasil yang diperoleh dari investasi 
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saham, selain capital gains yang didapat apabila harga jual saham lebih tinggi 

dibanding harga belinya. Dividen didapat dari perusahaan investee sebagai 

distribusi atas hasil operasi perusahaan (laba). Tujuan pembagian dividen adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menunjukkan likuiditas perusahaan. Dengan dibayarkannya dividen, 

diharapkan bahwa kinerja perusahaan di mata investor akan terlihat bagus. 

2. Untuk menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghadapi gejolak 

ekonomi yang terjadi, serta menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam memberikan hasil kepada investor. 

3. Untuk menarik minat investor karena sebagian besar investor memandang 

risiko dividen lebih rendah dibanding risiko capital gain. 

4. Sebagai alat komunikasi antar manajer dan pemegang saham. 

 Kebijakan dividen merupakan suatu keputusan pendanaan perusahaan 

untuk menentukan berapa besar bagian dari laba perusahaan yang akan dibagikan 

kepada para pemegang saham dan akan diinvestasikan kembali atau ditahan di 

dalam perusahaan. Kebijakan dividen harus didasarkan pada pertimbangan atas 

kepentingan pemegang saham dan juga kepentingan perusahaan. Kebijakan 

dividen penting karena pembayaran dividen dapat mempengaruhi harga saham 

dan juga meningkatkan kemakmuran bagi pemegang saham.  

Namun di sisi lain, saldo laba yang masih tersisa setelah dibagikan dalam 

bentuk dividen biasanya merupakan sumber tambahan modal yang terbesar dan 

terpenting bagi pertumbuhan perusahaan. Dalam hal ini, terlihat jelas bahwa 

adanya dua sisi kepentingan yang saling berlawanan. Agar kedua kepentingan 
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tersebut dapat terpenuhi, manajemen perusahaan seharusnya memutuskan secara 

hati- hati dan teliti mengenai kebijakan dividen yang akan dipilih. Manajer 

kebanyakan perusahaan memiliki kecenderungan untuk menginformasikan berita 

bagus secepat mungkin, dan sebaliknya mengabarkan berita buruk dengan sangat 

lambat. 

 

2.3.3 Teori Kebijakan Dividen 

Berikut beberapa teori tentang kebijakan dividen: 

a. Dividend Irrelevance Theory  

Menurut teori ini, kebijakan dividen tidak relevan atau tidak 

mempunyai pengaruh terhadap harga saham (nilai perusahaan). Nilai 

perusahaan hanya ditentukan oleh risiko bisnis dan kemampuannya 

dalam menghasilkan laba, bukan pada besar kecilnya dividen yang 

dibagikan. Pernyataan ini didasarkan pada sejumlah asumsi berikut. 

1) Pasar modal bersifat sempurna (“perfect capital markets”), dimana 

setiap investor memiliki akses yang sama terhadap informasi dan 

harga saham dengan cepat atau segera mencerminkan seluruh 

informasi yang ada tentang perusahaan (tidak hanya sekedar 

informasi mengenai dividen saja), serta tidak ada pembeli atau 

penjual sekuritas yang melakukan transaksi dalam jumlah yang 

cukup besar yang dapat berdampak pada penguasaan harga pasar 

saham. 

2) Semua investor adalah rasional (“rasional behavior”), dimana 

investor pada dasarnya (kurang lebih) menginginkan adanya 
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peningkatan kemakmuran, tidak peduli apakah penambahan 

kekayaan tersebut diberikan dalam bentuk pembayaran tunai atau 

kenaikan nilai pasar atas saham yang mereka miliki. 

3) Tidak ada biaya broker, pajak, atau biaya transaksi lainnya yang 

terjadi ketika sekuritas dibeli, dijual, atau diterbitkan, dan tidak ada 

perbedaan pajak antara mendistribusikan dan tidak  

mendistribusikan keuntungan atau antara dividen dan capital gains. 

Jika terdapat perbedaan pajak (dimana dividen selalu dikenakan 

tarif pajak yang lebih tinggi dibanding  capital gains), kebijakan 

dividen menjadi relevan karena investor akan lebih menyukai 

perusahaan yang menetapkan dividend payout ratio yang rendah, 

lalu menginvestasikan kembali sebagian besar laba neto ke dalam 

perusahaan, yang pada akhirnya menambah atau memperbesar nilai 

kekayaan (modal) perusahaan. 

4) Adanya “kepastian yang sempurna”  (“perfect certainty”), dimana 

setiap investor mendapatkan jaminan secara utuh mengenai 

program investasi di masa yang akan datang serta jaminan 

keuntungan yang akan diraihnya di masa mendatang. Dalam hal ini, 

kebijakan investasi tidak dipengaruhi oleh kebijakan dividen.  

b. The Bird in the Hand Theory 

Teori ini menyatakan bahwa seekor burung di tangan akan lebih 

berharga daripada seribu burung di udara. Investor lebih menyukai 

dividen karena dividen yang diterima bagaikan burung di tangan yang 
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resikonya lebih kecil dan cukup pasti untuk didapatkan saat ini, berbeda 

dengan keuntungan dari capital gains (diibaratkan seperti burung di 

udara) yang mengandung ketidakpastian mengenai saat naiknya harga 

pasar saham di masa yang akan datang. Teori ini juga berpendapat 

bahwa meningkatnya dividen akan meningkatkan harga saham, yang 

selanjutnya akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. 

c. Tax Preference Theory 

Menurut teori ini, investor menyukai perusahaan yang membayar 

dividen yang rendah, untuk alasan pajak. Teori ini dasarkan atas 

observasi yang dilakukan di bursa saham AS. Dua alasan utama 

mengapa investor menyukai perusahaan yang membayar dividen yang 

rendah adalah sebagai berikut: Pertama, tidak seperti dividen,  capital 

gains jangka panjang memungkinkan investor untuk menangguhkan 

pembayaran pajak sampai mereka memutuskan untuk menjual 

sahamnya. Karena pengaruh nilai waktu, pajak yang dibayarkan dengan 

segera memiliki biaya modal yang lebih tinggi dibanding pajak yang 

sama yang dibayarkan di masa yang akan datang. Kedua, besarnya tarif 

pajak untuk dividen adalah jauh lebih tinggi dibanding tarif pajak untuk  

capital gains, sehingga investor menginginkan perusahaan untuk 

menahan labanya untuk menghindari pajak yang lebih tinggi. 

Investor lebih menyukai capital gains dibandingkan dengan 

dividen. Selama dividen memiliki tarif pajak yang tinggi dibandingan 

dengan capital gains, maka tingginya dividen akan membuat tingginya 
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expected personal tax liabilities, dan hal ini seringkali menjadi tidak 

disukai oleh investor. Teori ini merupakan penolakan atas teori  “The 

Bird in the Hand”. 

d. Kebijakan Dividen Residual 

Dalam hal ini, dividen yang dibayarkan adalah sama dengan laba 

neto dikurangi dengan saldo laba untuk membiayai investasi 

perusahaan. Dividen residual ditentukan dengan cara: 

a. Mempertimbangkan kebutuhan atau peluang investasi perusahaan 

yang menguntungkan. 

b. Mempertimbangkan target struktur modal perusahaan untuk 

menentukan besarnya modal sendiri yang dibutuhkan untuk 

investasi; 

c. Memanfaatkan saldo laba (internal financing) semaksimal mungkin 

untuk memenuhi kebutuhan modal sendiri; 

d. Membayar dividen hanya jika ada sisa laba. 

Dengan demikian, besarnya dividen bersifat fluktuatif. Model 

“residual dividend” ini berkembang karena perusahaan lebih senang 

menggunakan saldo laba daripada menerbitkan saham baru untuk 

memenuhi kebutuhan modal sendiri, dengan alasan: (1) menerbitkan 

saham akan menimbulkan biaya emisi saham, dan (2) menurut teori 

“signaling hypothesis”, penerbitan saham baru sering salah diartikan 

oleh investor bahwa perusahaan sedang berada dalam kesulitan 

keuangan, sehingga menyebabkan menurunnya harga saham. 
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Dasar dari kebijakan dividen residual adalah kenyataan bahwa 

investor lebih menginginkan perusahaan menahan dan 

menginvestasikan kembali laba neto daripada membagikannya dalam 

bentuk dividen, karena investasi laba tersebut dapat menghasilkan 

keuntungan kembali bagi investor (pemegang saham) nantinya dalam 

jangka panjang. Model “residual dividend” menyebabkan besarnya 

pembayaran dividen menjadi bervariasi  (fluktuatif) seiring dengan 

kesempatan dan kebutuhan investasi perusahaan. Jika kita percaya pada 

teori “signaling hypothesis”, maka model ini sebaiknya tidak diterapkan 

secara kaku untuk menetapkan besarnya dividen atas dasar “year to 

year basis”. Model ini lebih banyak digunakan sebagai acuan untuk 

menetapkan sasaran dividend payout ratio jangka panjang yang 

memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan akan modal 

sendiri dengan menggunakan saldo laba. 

e. Signaling Hypothesis Theory 

Teori ini menyimpulkan bahwa tingginya dividen yang 

dibagikan menunjukkan tingginya kinerja perusahaan. Perubahan 

dividen mengandung informasi mengenai perubahan prospek 

perusahaan di masa mendatang. Dividen yang dibayarkan oleh 

perusahaan dapat digunakan oleh investor untuk memprediksi kondisi 

perusahaan di masa mendatang.  

Peningkatan dividen yang membuat pasar memiliki reaksi 

positif akan mendukung signaling theory. Pasar akan cenderung 
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menginterprestasikan peningkatan dividen sebagai pertanda baik 

prospek perusahaan, dan sebaliknya bahwa pasar akan bereaksi negatif 

jika terjadi penurunan dividen yang dianggap sebagai pertanda tidak 

baik mengenai prospek perusahaan di masa mendatang. Pengumuman 

perusahaan untuk meningkatkan pembayaran dividen dapat dijadikan 

sebagai indikator bahwa perusahaan memiliki prospek masa depan yang 

baik. 

f. Clientele Effect Theory 

Teori ini menyimpulkan bahwa jika perusahaan membayar dividen, 

investor seharusnya mendapatkan keuntungan dari dividen tersebut 

dengan menghilangkan konsekuensi negatif dari pajak. Teori ini 

menyatakan bahwa kelompok (clientele) pemegang saham yang 

berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan 

dividen perusahaan. Kelompok pemegang saham yang membutuhkan 

penghasilan pada saat ini dalam bentuk dividen, seperti contohnya pada 

individu yang sudah pensiun, menghendaki perusahaan menetapkan 

dividend payout ratio yang tinggi. Sebaliknya, kelompok pemegang 

saham yang tidak begitu membutuhkan uang pada saat ini, lebih senang 

jika perusahaan menahan sebagian besar laba neto karena bagi mereka 

bahwa pembagian dividen yang besar berarti pajak yang dibayarkan 

juga akan semakin besar. 

Beberapa variabel yang dapat mempengaruhi kebijakan dividen 

adalah sebagai berikut: 
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1) Batasan hukum 

Perusahaan tidak dapat membayar dividen jika: (a) liabilitas 

perusahaan melebihi asetnya, (b) jumlah dividen melebihi 

akumulasi keuntungan atau saldo laba, atau (c) dividen yang akan 

dibayarkan berasal dari modal yang telah diinvestasikan ke dalam 

perusahaan. Kreditur dan pemegang saham preferen dapat 

memaksa manajemen untuk mentaati ketentuan atas batasan- 

batasan tertentu, seperti bahwa dividen untuk pemegang saham 

biasa tidak akan dibayarkan dari laba sebelum pembayaran bunga 

untuk kreditur atau pembayaran dividen untuk pemegang saham 

preferen. 

2) Posisi kas 

Keuntungan dan saldo laba yang tinggi tidak harus 

menyebabkan posisi kas yang tinggi juga, karena ada kemungkinan 

bahwa keuntungan dan saldo laba telah digunakan untuk membayar 

utang atau melekat pada aset selain kas. 

3) Ketiadaan sumber pembiayaan lain 

Perusahaan yang berada dalam tahap pertumbuhan masih 

kurang dipercaya oleh para investor maupun kreditur akan 

kelangsungan usahanya, dan akibatnya perusahaan sulit untuk 

memperoleh pinjaman atau menjual tambahan saham baru. 
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4) Prediksi Keuntungan (Hasil Usaha) 

Jika keuntungan yang mungkin didapatkan perusahaan 

sangat berfluktuasi, maka rencana pembagian dividen tidak dapat 

bergantung semata-mata dari keuntungan perusahaan tersebut. 

5) Kontrol kepemilikan 

Salah satu cara untuk mendapatkan dana demi membiayai 

keperluan investasi adalah dengan menerbitkan tambahan saham 

baru. Akan tetapi, keputusan ini dapat mengakibatkan kendali 

pemegang saham lama menjadi berkurang, dan tentunya hal ini 

tidak diinginkan oleh para pemegang saham lama sehingga mereka 

lebih memilih untuk memperoleh dividen dalam jumlah yang kecil. 

6) Inflasi 

Tingkat inflasi yang tinggi akan menyebabkan 

ketidakmampuan perusahaan untuk melakukan tambahan investasi, 

sehingga perusahaan akan lebih memilih untuk mengakumulasikan 

dananya ke dalam saldo laba. Hal ini juga akan berdampak pada 

penurunan pembayaran dividen. 

Kebijakan dividen diproksikan melalui Dividend Payout 

Ratio (DPR). Dividend Payout Ratio (DPR) merupakan rasio yang 

menggambarkan besarnya proporsi dividen yang dibagikan 

terhadap pendapatan bersih perusahaan (Murhadi, 2013: 65). 
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2.4 Perencanaan Pajak  

2.4.1 Pengertian Pajak 

 Pajak di Indonesia telah dipergunakan oleh negara sebagai sumber 

penerimaan terbesar setelah migas dalam menutupi belanja negara, sebagaimana 

yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya. 

Pendapatan dari sektor pajak setiap tahun anggaran selalu diupayakan mengalami 

kenaikan. Hal ini sejalan dengan fungsi pajak itu sendiri baik sebagai alat 

budgeter maupun alat regulator. Berbicara tentang pajak, terkait dengan apakah 

pajak itu? Beberapa pendapat para ahli tentang pajak dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. 

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang- 

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan 

untuk membayar pengeluaran umum.  

Yang kemudian dilakukan penyesuaian definisi oleh beliau sebagai 

berikut: 

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas 

negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya 

dipergunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama 

untuk membiayai public investment. 

 

2. Prof. Dr. P.J.A. Andriani 

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat 

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah 
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untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara 

untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

3. Sommerfeld Ray M,.Anderson Herschel M,. Dan Brock Horace R. 

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor 

pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, 

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa memperoleh 

imbalan secara langsung dan proporsional, agar pemerintah mampu 

melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan. 

Dengan mendasarkan pada beberapa definisi pajak tersebut di atas 

dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tentang pengertian pajak: 

1. Pajak memiliki makna iuran yang dapat dipaksakan. 

2. Pajak memiliki dampak tanpa jasa timbal/ kontraprestasi/ imbalan 

secara langsung. 

Menurut Undang- undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang- Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat (Dwiarso Utomo,dkk, 2011) 

 

2.4.2 Fungsi Pajak 

Menurut (Resmi, 2009:3) terdapat 2 fungsi pajak, yaitu: 

1. Fungsi Budgeitar (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak mempunyai fungsi budgeitar, artinya pajak merupakan salah 

satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik 

rutin maupun pembangunan. 
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2. Fungsi Regulair (Mengatur) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajaksebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial 

dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang 

keuangan. 

 

2.4.3 Definisi Pajak menurut Syariah 

 Pengertian Pajak Menurut Pendapat Yusuf Qardhawi adalah kewajiban 

yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai 

dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk 

merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan yang ingin 

dicapai oleh negara. 

Abdul Qadim Zallum berpendapat: Pajak adalah harta yang diwajibkan 

Allah SWT. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-

pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal 

tidak ada uang atau harta. Terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur 

penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu: 

a. Diwajibkan oleh Allah SWT. 

b. Objeknya adalah harta (al-mal). 

c. Subjeknya kaum muslim yang kaya (ghaniyyun), tidak termasuk non 

muslim. 

d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja. 
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 Menurut imam Al-Ghazali dan imam Al-juwaini, pajak ialah apa yang 

diwajibkan oleh penguasa (pemerintah muslim) kepada orang-orang kaya dengan 

menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan negara dan 

masyarakat).  

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (dharibah) menurut syariat Islam, 

yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-

muslim), yaitu: 

a. Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu hanya boleh 

dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. 

b. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang 

merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang 

diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. 

c. Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya. 

 

2.4.4 Pengertian Perencanaan Pajak 

 Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara 

umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) 

dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi- strategi 

(program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program), dan operasi (tindakan) 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. 

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada 

tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan 

agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada 

umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk 
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meminimumkan kewajiban pajak. Perencanaan perpajakan umumnya selalu 

dimulai dengan meyakinkan  apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. 

Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk 

dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran 

pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya. 

Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang 

melanggar ketentuan perpajakan (unlawful). Istilah yang sering digunakan adalah 

tax avoidance dan tax evasion. Pengertian dari kedua istilah tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Tax avoidance (Penghindaran Pajak) adalah sebuah strategi dan teknik 

penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman karena tidak 

bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang 

digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat 

dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. 

2. Tax evasion (Penyelundupan Pajak) adalah kebalikan dari tax 

avoidance, sebuah strategi dan teknik penghindaran pajak yang 

dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak. Cara 

penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, 

karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor 

undang- undang  dan peraturan perpajakan.    
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2.4.5 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak 

 Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya 

bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu: 

1) Kebijakan perpajakan (tax policy)  

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai 

sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai 

aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong 

dilakukannya suatu perencanaan pajak, antara lain jenis pajak yang 

akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan prosedur 

pembayaran pajak. 

2) Undang-undang perpajakan (tax law).  

Kenyataan menunjukkan bahwa dimana pun tidak ada undang-

undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna . Oleh 

karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-

ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan 

Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak). Tidak jarang 

ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang- undang 

itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan 

dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka 

celah bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan tesebut dengan 

cermat untuk perencanaan pajak yang baik. 
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3) Administrasi perpajakan (tax administration). 

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan 

dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal 

ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak 

dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana 

karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib 

pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem 

informasi yang masih belum efektif.  

Secara umum, motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah 

untuk memaksimalkan laba setelah pajak (after tax return), karena 

pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan 

dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis 

yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam 

ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah. 

 

2.4.6 Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak 

 Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, 

seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi 

perencanaan perusahaan secara keseluruhan harus memperhitungkan adanya 

kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional. Agar perencanaan pajak dapat 

berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan 

melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut ini: 
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1) Menganalisis Informasi (Basis Data) yang Ada 

Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah 

menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam 

suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus 

ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan 

masing- masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun 

secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan 

pajak yang paling efisien. 

2) Membuat Satu Model atau Lebih Rencana Kemungkinan Besarnya 

Pajak 

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih 

atas tindakan-tindakan berikut ini: 

a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. 

Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak 

ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang 

perpajakan, proses perencanaan tidak bisa berada diluar dari 

tahapan pemilihan transaksi, operasi, dan hubungan yang paling 

menguntungkan. Dividen, bunga, royalti, dan keuntungan modal 

sering memperoleh perlakuan perpajakan yang berbeda, baik di 

tingkat lokal maupun dalam perjanjian antarnegara. Dengan 

demikian, perlu diperhitungkan dalam memutuskan suatu 

perencanaan pajak, sebagai contoh apakah investasi harus 
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dilakukan dalam bentuk saham sebagai hasil dari pemilikan saham 

atau dalam bentuk bunga sebagai hasil peminjaman uang. 

b. Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau 

menjadi residen dari negara tersebut. Dalam rencana perpajakan 

internasional mungkin dapat diperoleh perlakuan khusus dengan 

memilih antara dua atau lebih kemungkinan investasi di negara-

negara yang berbeda. Dalam menguji keunggulannya, yang harus 

diperhatikan tidak hanya pertimbangan bisnis, tetapi juga 

keunggulan pengenaan pajaknya. 

c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan. Dalam banyak kasus, 

pertimbangan penghematan pajak tidak hanya dapat dipengaruhi 

oleh pemilihan yang hati-hati dari bentuk transaksi, operasi, 

maupun hubungan internasional, tetapi juga oleh penggunaan satu 

atau lebih negara sebagai tambahan dari negara yang bersangkutan 

yang sudah ada dalam basis data. 

3) Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Pajak 

Perencanaan pajak sabagai suatu perencanaan yang merupakan 

bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena 

itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil 

pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan 

laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif 

perencanaan. 
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4) Mencari Kelemahan Dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana 

Pajak 

Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau 

tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. 

Dengan demikian, keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak 

harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan 

berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk 

perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah 

mengingat adanya perubahan peraturan/perundang-undangan. Jadi, 

akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan 

gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba 

potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial 

jika terjadi kegagalan. 

5) Memutakhirkan Rencana Pajak 

Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu 

dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. 

Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan 

datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan 

mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan 

pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk 

memperoleh manfaat yang potensial.   
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2.5 Nilai Perusahaan 

Dalam mengambil keputusan keuangan, manajer keuangan perlu  

menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan keuangan yang tepat dapat  

memaksimumkan nilai perusahaan sehingga mampu meningkatkan kemakmuran  

pemilik perusahaan. Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2012:7) nilai perusahaan 

merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan 

tersebut dijual. Oleh karena itu setiap perusahaan akan berusaha untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan dengan memiliki harga saham perusahaan yang 

tinggi. 

Semakin tinggi harga saham semakin tinggi nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan 

nilai yang tinggi menunjukan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. 

Kekayaan pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari 

saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan (financing), 

dan manajemen asset. Menurut Fama (1978) dalam Dewi dan Wirajaya (2013) 

nilai perusahaan dapat dilihat dari harga sahamnya.  

Berikut ini merupakan ayat dalam Al-Qur’an mengenai transaksi di pasar 

modal: 

Surat An- Nisa ayat 29 

                         

                         

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
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perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.” 

 

Surat Al- Baqarah ayat 275 

               

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” 

 Harga pasar dari saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan 

penjual disaat terjadi transaksi disebut nilai pasar perusahaan, karena harga pasar 

saham dianggap cerminan dari nilai asset perusahaan sesungguhnya. Nilai 

perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi 

oleh peluang-peluang investasi. Adanya peluang investasi dapat memberikan 

sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga 

akan meningkatkan harga saham, dengan meningkatnya harga saham maka nilai 

perusahaan pun akan meningkat. 

Prapaska dan Mutmainah (2012) mengatakan bahwa memaksimalkan nilai 

perusahaan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan, karena dengan 

memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran 

pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan. Semakin tinggi harga 

saham semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi akan 

membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini, namun juga 

pada prospek perusahaan di masa depan. 

Kusumajaya (2011) menyatakan bahwa nilai dari perusahaan tidak hanya 

bergantung pada kemampuan menghasilkan arus kas, tetapi juga bergantung pada 

karakteristik operasional dan keuangan dari perusahaan yang diambil alih. 
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Beberapa variabel kuantitatif yang sering digunakan untuk memperkirakan nilai 

perusahaan sebagai berikut: 

1) Nilai Buku  

Nilai buku per lembar saham (BVS) digunakan untuk mengukur 

nilai shareholders equity atas setiap saham, dan besarnya nilai BVS 

dihitung dengan cara membagi total shareholders equity dengan jumlah 

saham yang beredar. Adapun komponen dari shareholders equity yaitu 

agio saham (paidup capital in excess of par value) dan laba ditahan 

(retained earning).  

2) Nilai Appraisal  

Nilai appraisal suatu perusahaan dapat diperoleh dari 

perusahaan appraisal independent. Teknik yang digunakan oleh 

perusahaan appraisal sangat beragam, bagaimanapun nilai ini sering 

dihubungkan dengan biaya penempatan. Metode analisis ini sering tidak 

mencukupi dengan sendirinya karena nilai aktiva individual mempunyai 

hubungan yang kecil dengan kemampuan perusahaan secara keseluruhan 

dalam menghasilkan earnings dan kemudian nilai going concern dari 

suatu perusahaan. Bagaimanapun nilai appraisal dari suatu perusahaan 

akan bermanfaat sewaktu digunakan dalam penghubungan dengan 

metode penilaian yang lain. Nilai appraisal juga akan berguna dalam 

situasi tertentu seperti dalam perusahaan keuangan, perusahaan sumber 

daya alam, atau bagi suatu organisasi yang beroperasi dalam keadaan 

rugi. Kegunaan dari nilai appraisal akan menghasilkan beberapa 
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keuntungan. Nilai perusahaan yang berdasarkan appraiser independent 

juga akan menghasilkan pengurangan goodwill dengan meningkatkan 

harga aktiva perusahaan yang telah dikenal. Goodwill dihasilkan sewaktu 

nilai pembelian suatu perusahaan melebihi nilai buku dari aktivanya. 

3) Nilai Pasar Saham  

Nilai pasar saham sebagaimana dinyatakan dalam kuotasi pasar 

modal adalah pendekatan lain untuk memperkirakan nilai bersih dari 

suatu bisnis. Apabila saham didaftarkan dalam bursa sekuritas utama dan 

secara luas diperdagangkan, sebuah nilai pendekatan dapat dibangun 

berdasarkan nilai pasar. Pendekatan nilai pasar adalah salah satu yang 

paling sering dipergunakan dalam menilai perusahaan besar. 

Bagaimanapun nilai ini dapat berubah secara cepat. Faktor analisis 

berkompetisi dengan pengaruh spekulatif murni dan berhubungan dengan 

sentimen masyarakat dan keputusan pribadi. 

4) Nilai “Chop-Shop”  

Pendekatan “Chop-Shop” untuk valuasi pertama kali 

diperkenalkan oleh Dean Lebaron dan Lawrence Speidell of 

Batterymarch Financial Management. Secara khusus, ia menekankan 

untuk mengidentifikasi perusahaan multiindustry yang dibawah nilai 

akan bernilai lebih apabila dipisahkan menjadi bagian-bagian. 

Pendekatan ini mengkonseptualisasikan praktik penekanan untuk 

membeli aktiva di bawah harga penempatan mereka.  
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5) Nilai Arus Kas  

Pendekatan arus kas untuk penilaian dimaksudkan agar dapat 

mengestimasi arus kas bersih yang tersedia untuk perusahaan yang 

menawarkan sebagai hasil merger atau akuisisi. Nilai sekarang dari arus 

kas ini kemudian akan ditentukan dan akan menjadi jumlah maksimum 

yang harus dibayar oleh perusahaan yang ditargetkan. Pembayaran awal 

kemudian dapat dikurangi untuk menghitung nilai bersih sekarang dari 

merger. 

Nilai perusahaan dapat diukur dengan rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar 

yaitu rasio yang menggambarkan kondisi yang terjadi di pasar. Rasio ini mampu 

memberi pemahaman bagi pihak manajemen perusahaan terhadap kondisi 

penerapan yang akan dilaksanakan dan dampaknya pada masa yang akan datang 

(Fahmi,2014:138). Rasio nilai pasar yang sering digunakan dalam analisis laporan 

keuangan adalah price to book value ratio dan price earning ratio. 

1) Price to Book Value Ratio (Rasio Nilai Pasar/ Nilai Buku) 

Price to Book Value atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan 

Rasio Harga terhadap Nilai Buku yang disingkat dengan PBV adalah 

rasio valuasi investasi yang sering digunakan oleh investor untuk 

membandingkan nilai pasar saham perusahaan dengan nilai 

bukunya.  Rasio PBV ini menunjukan berapa banyak pemegang saham 

yang membiayai aset bersih perusahaan. 
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2) Price Earning Ratio (Rasio Harga Laba) 

Bagi para investor semakin tinggi Price Earning Ratio maka 

pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan mengalami kenaikan. 

Dengan begitu Price Earning Ratio (rasio harga terhadap laba) adalah 

perbandingan antara market price per share (harga pasar per lembar 

saham) dengan earning per share (laba per lembar saham) (Irham Fahmi, 

2014: 138). 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No. Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Hari 

Purnama 

(2016) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Kebijakan 

Hutang, 

Kebijakan 

Dividen dan 

Kebijakan 

Investasi 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

(1) profitabilitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan; (2) 

kebijakan hutang tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan; (3) kebijakan 

dividen berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan; dan 

(4) kebijakan investasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

 

2. Fendyka 

Lukman 

Ilhamsyah 

(2017) 

Pengaruh 

Kebijakan 

Dividen, 

Keputusan 

Investasi, dan 

Profitabilitas 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kebijakan dividen berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan, keputusan 

investasi berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan, dan profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

 

3. Citra 

Ayuning 

Sari 

Yuono 

(2016) 

Pengaruh 

Perencanaan 

Pajak dan 

Corporate 

Governance 

Perencanaan pajak dan komite audit 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Sedangkan 

kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, dan komisaris independen 
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No. Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan 

4. I Wayan 

Widnyana 

(2015) 

Pengaruh 

Kebijakan 

Dividen dan 

Profitabilitas 

terhadap Nilai 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kebijakan dividen dan profitabilitas 

berpengaruh secara simultan terhadap 

nilai perusahaan. Penelitian ini juga 

menemukan bahwa kebijakan dividen 

dan profitabilitas berpengaruh parsial 

terhadap nilai perusahaan. 

5. Norma 

Hidayah 

(2016) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Leverage, dan 

Kebijakan 

Dividen 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

Food And 

Beverages 

Profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan, leverage tidak 

berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, dan kebijakan 

dividen tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

6. Pandu 

Dewanata 

Tarmizi 

Achmad 

(2017) 

Pengaruh 

Perencanaan 

Pajak terhadap 

Nilai Perusahaan 

dengan Kualitas 

Corporate 

Governance 

sebagai Variabel 

Moderasi 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

ada korelasi positif antara perencanaan 

pajak yang diproksikan oleh rasio ETR 

dan nilai perusahaan yang diproksiakan 

oleh Tobins'Q. Tata kelola perusahaan 

sebagai variabel moderating memperkuat 

korelasi antara perencanaan pajak dan 

nilai perusahaan. Implikasi tersebut 

menyatakan bahwa tata kelola 

perusahaan mempengaruhi perusahaan 

manufaktur yang membuat praktik 

perencanaan pajak secara legal menjadi 

alasan manajemen untuk meningkatkan 

kesejahteraan baik perusahaan maupun 

pemangku kepentingan. 

7. Michael 

Christian 

Hernomo 

(2017) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Leverage, dan 

Kebijakan 

Dividen 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  

ROA, DER, dan DPR memiliki pengaruh 

terhadap PBV. 

 

8. Ida Bagus 

Gede 

Putra 

Pradnyana 

Pengaruh 

Perencanaan 

Pajak Terhadap 

Nilai Perusahaan 

Hasil yang didapat yakni variabel 

perencanaan pajak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Transparansi 

perusahaan sebagai variabel moderasi 
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No. Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

dan 

Naniek 

Noviari 

(2017) 

Dengan 

Transparansi  

Perusahaan 

Sebagai 

Variabel 

Moderasi 

memperkuat pengaruh perencanaan pajak 

terhadap nilai perusahaan. 

9. Ni Luh 

Putu 

Rassri 

Gayatri 

dan I 

Ketut 

Mustanda 

(2013) 

Pengaruh 

Struktur Modal, 

Kebijakan 

Dividen, dan 

Keputusan 

Investasi 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Hasil penelitian yaitu struktur modal dan 

keputusan investasi berpengaruh positif 

signifkan terhadap nilai perusahaan, 

sedangkan kebijakan dividen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan.  

 

 

 

2.7 Hipotesis Penelitian 

2.7.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah 

memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, disamping hal- hal lainnya. 

Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, 

perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta 

meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu 

manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu memenuhi target 

yang telah ditetapkan. Artinya besar keuntungan haruslah dicapai sesuai dengan 

yang diharapkan da bukan berarti asal untung. 

 Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio 

keuntungan atau rasio profitabilitas yang dikenal juga dengan nama rasio 

rentabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat 
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efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang 

dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi (Kasmir, 2010: 196).  

Ilhamsyah (2017) mengatakan bahwa apabila profitabilitas suatu 

perusahaan itu semakin meningkat, maka nilai perusahaan juga akan semakin 

meningkat. Karena perusahaan tersebut memiliki kinerja dan manajemen yang 

baik dalam perusahaan sehingga memiliki tingkat profitabilitas yang terus 

meningkat setiap tahunnya. Sehingga para investor semakin tertartik untuk 

berinvestasi kepada perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi. Semakin 

tinggi profitabilitas yang diperoleh perusahaan maka nilai perusahaan juga akan 

semakin tinggi. Profitabilitas perusahaan yang semakin tinggi akan mendorong 

investor untuk meningkatkan permintaan saham, sehingga harga pasar saham akan 

meningkat. Peningkatan harga pasar saham akan meningkatkan nilai perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2016) membuktikan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi NPM 

maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan 

dan akan mengakibatkan profitabilitas perusahaan tinggi. Nilai NPM yang tinggi 

akan memberikan sinyal positif bagi para investor bahwa perusahaan dapat 

menghasilkan dalam kondisi yang menguntungkan. Hal ini menjadi daya tarik 

bagi investor untuk memiliki saham perusahaan dan akan meningkatkan harga 

saham sehingga nilai perusahaan pun menjadi meningkat. Berdasarkan penjelasan 

diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
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2.7.2 Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan 

 Dividen merupakan salah satu daya tarik yang membuat investor mau 

menginvestasikan uangnya ke dalam saham perusahaan (Hery, 2012:151). 

Dividen juga dapat dikaitkan dengan Signalling Theory, dimana adanya 

pengumuman pembagian dividen dapat menjadi sinyal yang baik terhadap 

investor untuk mendapatkan keuntungan, namun dapat pula menjadi sinyal buruk 

ketika dividen yang diumumkan menurun dari periode sebelumnya. Tujuan 

investasi pemegang saham adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan 

memperoleh return dari dana yang diinvestasikan. Pembagian dividen yang 

dilakukan oleh perusahaan dapat memberikan return kepada pemegang saham 

selain dari capital gain.  

Kebijakan dividen  adalah salah satu kebijakan di perusahaan yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan. Perusahaan dapat membagikan laba bersih 

kepada para pemegang saham sebagai dividen atau menahannya dalam bentuk 

laba ditahan yang dapat digunakan untuk membiayai investasi perusahaan. 

Purnama (2016) membuktikan bahwa kebijakan dividen berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.  Kebijakan dividen berkaitan 

dengan kebijakan mengenai seberapa besar laba yang diperoleh perusahaan akan 

didistribusikan kepada pemegang saham. Semakin besar laba yang dibagikan 

kepada pemegang saham, maka ketertarikan investor dalam perusahaan tersebut 

semakin besar, sehingga meningkatkan nilai perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan Widnyana (2015) menunjukkan kebijakan 

dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Gayatri dan Mustanda (2013) yang menyatakan 

bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

 

2.7.3 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan 

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang 

akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin 

maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak 

merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Upaya meminimalkan pajak 

secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (tax planning) atau tax 

sheltering. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha 

dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal 

tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Erly Suandy, 2011:1). 

Penelitian yang dilakukan Yuono (2016) membuktikan bahwa 

perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Wajib Pajak berusaha untuk meminimalkan pajak terutang dengan melakukan 

perencanaan pajak melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan dispute antara 

Wajib Pajak dan otoritas pajak.  

Sedangkan penelitian Achmad (2017) menunjukkan bahwa perencanaan 

pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan dapat diidentifikasi oleh harga saham salah satunya. Harga saham 

yang tinggi berarti kesejahteraan pemegang saham juga tinggi. Untuk 
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mendapatkan harga saham yang tinggi, perusahaan harus mampu memberikan 

dividen yang besar. Dividen yang besar diperoleh dari laba yang besar. Oleh 

karena itu harga saham dapat tinggi jika perusahaan mempunyai laba yang besar. 

Salah satu upaya yang dapat meningkatkan laba yaitu dengan perencanaan pajak. 

Dengan membayar pajak yang kecil, perusahaan mendapatkan laba yang tinggi. 

Laba yang tinggi mencerminkan bahwa nilai perusahaan juga akan meningkat.. 

Pradnyana dan Noviari (2017) perencanaan pajak berpengaruh pada nilai 

perusahaan, sedangkan variabel transparansi perusahaan dapat memoderasi 

pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan penjelasan 

diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

 

2.8 Kerangka Pemikiran  

Nilai perusahaan sangat penting karena mencerminkan kinerja perusahaan 

yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. Terdapat 

banyak faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan diantaranya yaitu 

profitabilitas, kebijakan dividen, dan perencanaan pajak.  

Gambar 2.2 mengilustrasikan kerangka yang akan mendukung dalam 

penelitian ini, variabel dependen (variabel Y), yaitu Nilai Perusahaan dan variabel 

independen (variabel X) terdiri dari Profitabilitas (X1), Kebijakan Dividen (X2), 

dan Perencanaan Pajak (X3). 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

      H1 

       H2 

      H3 

 

 

Keterangan: 

X1   : Profitabilitas 

X2   : Kebijakan Dividen 

X3   : Perencanaan Pajak 

      : Pengaruh secara parsial 
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