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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

II.1 Landasan Teori 

II.1.1 Teori Keputusan 

Pengambilan keputusan adalah suatu proses memilih alternatif cara bertindak 

dengan metode yang efisien sesuai situasi. Ketika keputusan sudah dibuat, sesuatu 

yang baru mulai terjadi. Dengan kata lain, keputusan mempercepat diambil tindakan, 

serta mendorong lahirnya gerakan dan perubahan. Harus ada tindakan yang dibuat 

saat tiba waktunya dan tindakan itu tidak dapat ditunda. Sekali keputusan dibuat, 

harus diberlakukan dan kalau tidak, sebenarnya itu bukanlah keputusan, tetapi lebih 

tepat dikatakan suatu hasrat, niat yang baik (Salusu, 2004). 

Mengacu devinisi diatas maka dapat dikatakan bahwa pengambilan keputusan 

merupakan suatu proses mengidentifikasi dan memilih alternatif berdasarkan nilai-

nilai dan referensi yang dimiliki. Hal ini berarti bahwa dalam pengambilan keputusan 

terdapat alternatif pilihan yang tidak hanya harus diidentifikasi tetapi juga dipilih, dan 

pemilihannya sesuai dengan nilai, tujuan, gaya hidup dan sebagainya sebagaimana 

yang dianut pengambilan keputusan. Proses yang terjadi pada pengambilan keputusan 

atas alternatif pilihan. 

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan 

adalah proses mengidentifikasikan alternatif yang ada sehingga dapat dipilih yang 
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paling sesuai dengan nilai dan tujuan individu untk mendapatkan solusi dari masalah 

tertentu. 

II.2 Insiders Ownership 

Menurut Nizar, Shahrul (2003) (dalam Nia Hardianty, 2012), insider 

didefinisikan sebagai berikut : “Insider adalah pemegang saham, direksi atau pejabat 

perseroan yang memiliki proporsi yang signifikan dalam saham perseroan.” 

Pengertian kepemilikan manajerial menurut Wahidahwati (2002) (dalam Nia 

Hardianty, 2012) sebagai berikut : “Kepemilikan manajerial merupakan pemegang 

saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan 

perusahaan (Direktur dan Komisaris)”. Kepemilikan manajerial diukur dari jumlah 

persentase saham yang dimiliki manajer. Alat ukur yang digunakan untuk variabel 

kepemilikan manajerial (insider ownership) adalah persentase saham direktur dan 

komisaris. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan kepemilikan manajerial 

merupakan presentase saham yang dimiliki manajer dan direksi suatu perusahaan. 

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh emiten kepemilikan saham 

dilaporkan dalam bentuk persentase. Kepemilikan manajerial ini merupakan 

kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Menurut Leland dan 

Pyle (1997) dalam Nia Hardianty (2012), berpendapat bahwa insider berkeinginan 

untuk menginvestasikan modalnya ke dalam proyek mereka yang berkualitas dan hal 

ini dapat mengindikasikan bahwa ekuitas yang dipegang oleh insider dapat bertindak 

sebagai signal nilai perusahaan. Vermalen (1981) membuktikan bahwa dalam 
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penilaian terhadap pembelian kembali sahamyang telah dijual, para investor 

memandang proporsi pemegang saham insidersebagai informasi penting. Sedangkan 

Hirschey dan Zaima (1989) (dalam Nia Hardianty, 2012), membuktikan bahwa 

keputusan menjual perusahaan dengan pemilik insider yang lebih besarakan 

memperoleh respon investor yang lebih menguntungkan dari pada perusahaan dengan 

pemilik insider yang lebih rendah. 

Mengurangi biaya keagenan dapat dilakukan dengan peningkatan insiders 

ownership dengan harapan dapat mengurangi terjadinya agency conflict antara 

manajemen dan pemegang saham. Karena para manajer umumnya mempunyai 

kecenderungan untuk menggunakan kelebihan keuntungan untuk konsumsi dan 

perilaku opportunistik. Para manajer juga mempunyai kecenderungan untuk 

menggunakan hutang yang lebih tinggi bukan untuk memaksimumkan nilai 

perusahaan, melainkan untuk kepentingan oportunistik manajer. Hal ini akan 

meningkatkan beban bunga hutang karena risiko kebangkrutan perusahaan yang 

meningkat, sehingga agency cost of debt semakin tinggi. Agency cost of debt yang 

tinggi pada gilirannya akan berpengaruh pada penurunan nilai perusahaan. Dengan 

adanya kepemilikan saham oleh pihak insider, maka insider akan ikut memperoleh 

manfaat langsung atas keputusan-keputusan yang diambilnya, namun juga akan 

menanggung risiko secara langsung bila keputusan itu salah. Kepemilikan oleh 

insider juga akan mengurangi alokasi sumber daya yang tidak benar. Dengan 
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demikian kepemilikan saham oleh insider merupakan insentif untuk meningkatkan 

nilai perusahaan (Nia Hardianty, 2012). 

II.3 Leverage  

Leverage dapat diartikan sebagai penggunaan aktiva suatu dana. Semakin besar 

leverage menunjukkan bahwa dana yang disediakan oleh pemilik dalam membiayai 

investasi perusahaan semakin kecil, atau tingkat penggunaan utang yang dilakukan 

perusahaan semakin meningkat. Rasio utang dapat digunakan agar dapat menilai 

sejauh mana perusahaan menggunakan uang yang dipinjam. Penggunaan leverage 

dalam perusahaan bisa saja meningkatkan laba perusahaan, tetapi bila terjadi  sesuatu 

yang tidak  sesuai  harapan,  maka perusahaan dapat mengalami kerugian yang sama 

dengan persentase laba yang diharapkan, bahkan mungkin saja lebih besar 

(VanHorne,2007) dalam Arya (2012). 

Menurut Kasmir (2010:112), rasio leverage atau rasio solvabilitas merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai 

dengan utang, artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan 

dibandingkan dengan aktivanya. Sedangkan menurut Harahap (2009:306), rasio 

leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh 

kewajiban atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh 

ekuitas. Setiap penggunaan utang oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap rasio 

dan pengembalian. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat seberapa resiko 
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keuangan perusahaan. Mengenai rasio-rasio leverage sebagaimana yang diutarakan, 

menurut Riyanto (2010: 333), dapat dilihat pada uraian sebagai berikut: 

a) Rasio Hutang (Debt Ratio atau Total Debt to Total Asset Ratio) 

b) Rasio Laba sebelum Bunga dan Pajak (Time Interest Earnet Ratio atau 

Coverage Ratio) 

c) Rasio Hutang dengan Modal (Debt to Equity Ratio) 

Dalam penelitian ini leverage diukur dengan menggunakan debt  to   

equityratio (DER) dikenal sebagai ratio financial leverage. Selain menggambarkan 

tingkat penggunaan hutang dalam struktur modal perusahaan yang bisa memberikan 

tingkat  pengembalian lebih tinggi, debttoequity ratio juga dapat menggambarkan 

resiko dalam berinvestasi pada suatu perusahaan, hal inidisebabkankarenadebt to 

equity ratio menggambarkan  sejauh   mana  modal pemilik dapat   menutupi  

hutang-hutang  kepada  pihak luar. Debt to equity ratio (DER) juga bisa memberikan 

gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan,sehinggadapat 

dilihat  tingkat  resiko  tak tertagihnya  suatu hutang, Wildham (2013). 

II.4 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan suatu perhitungan yang bertujuan untuk mengetahui 

tingkat laba yang diperoleh perusahaan berdasarkan pada komponen-komponen yang 

ada dalam perusahaan tersebut. Rasio profitabilitas dapat memberikan informasi 

mengenai kinerja keuangan perusahaan.  
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Pengertian rasio profitabilitas menurut Sutrisno (2003; 259) adalah rasio 

keuntungan atau profitability merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

efektifitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Sedangkan rasio profitabilitas 

menurut Brigham & Housten (2006;107) adalah sekelompok rasio yang menunjukkan 

gabungan efek-efek dari likuiditas, manajemen aktiva, dan hutang pada hasil-hasil 

operasi. 

Tingkat profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan dan tingkat efisiensi atas penggunaan aset perusahaan serta 

merupakan salah satu aspek yang penting sebagai acuan oleh investor atau pemilik 

dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas merupakan faktor yang diduga 

dapat mempengaruhi perataan laba, karena tingkat keuntungan terkait langsung 

dengan obyek perataan laba (Ashari, dkk., 2004). Menurut  Carlson dan Bathala, 

dalam Aji dan Mita (2010), Tingkat profitabilitas perusahaan merupakan faktor yang 

mempengaruhi tindakan pengelolaan laba karena tingkat profitabilitas yang semakin 

tinggi akan mengakibatkan tingginya harapan dari regulator dan masyarakat 

kepada perusahaan tersebut untuk memberikan kompensasi kepada mereka berupa 

pembayaran pajak kepada regulator dan program sosial kepada masyarakat. 

Hanafi & Halim (2005) membagi profitabilitas ke dalam tiga jenis rasio yaitu 

sebagai berikut : 

a) Return On Assets (ROA)  

b) Return On Equity (ROE). 
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c) Profit Margin 

A. Return On Assets (ROA) 

Return On Assets (ROA) adalah mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini bisa diproyeksikan ke masa depan 

untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-masa 

mendatang. Analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

dengan menggunukan total aset (kekayaan) yang dipunyai perusahaan setelah 

disesuaikan dengan biaya-biaya untuk menandai aset tersebut Hanafi dan Halim 

(2005:165). 

Return on Asset (ROA) diukur dengan menggunakan rumus: 

ROA=
            

          
      

B. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) adalah mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran 

profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Meskipun rasio ini mengukur laba 

dari sudut pandang pemegang saham, rasio ini tidak memperhitungkan dividen 

maupun capital again untuk pemegang saham. Karena itu rasio ini bukan return 

pemegang saham yang sebenarnya Hanafi dan Halim (2005:87). 

Return on Equity (ROE) diukur dengan menggunakan rumus: 

ROE=
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C. Profit Margin 

Profit margin adalah menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa dilihat secara 

langsung pada analisis common-size untuk laporan laba-rugi. Rasio ini bisa 

diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran 

efisiensi) di perusahaan pada periode-periode tertentu Hanafi dan Halim (2005:86). 

Profit margin diukur dengan menggunakan rumus: 

Profit Margin=
            

         
      

II.5 Ukuran Perusahaan (Firm Size) 

Ukuran  perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar 

kecilnya perusahaan menurut  berbagai  cara,  antara  lain:  total  aktiva,  penjualan,   

log  size,  nilai  pasar  saham,  kapitalisasi  pasar,  dan  lain-lain  yang  semuanya  

berkorelasi  tinggi.  Semakin  besar  total  aktiva,  penjualan,  log  size,  nilai  pasar  

saham,  dan  kapitalisasi  pasar  maka  semakin  besar  pula  ukuran  perusahaan  

tersebut.  Pada  dasarnya  ukuran  perusahaan  hanya  terbagi  dalam  tiga  kategori  

yaitu  perusahaan  besar  (large  firm),  perusahaan  menengah (medium-size), dan 

perusahaan kecil (small firm).    

   Variabel ukuran perusahaan diukur dengan Logaritma Natural  (Ln) dari total 

aktiva. Hal ini dikarenakan besarnya total aktiva masing-masing perusahaan berbeda  

bahkan  mempunyai  selisih  yang  besar,  sehingga  dapat  menyebabkan  nilai  yang  
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ekstrim. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut maka data total  

aktiva perlu di Ln kan.   

Menurut  Bambang  Riyanto  (2008:299-300),  suatu  perusahaan  yang  besar  

di mana  sahamnya  tersebar  sangat  luas,  setiap  perluasan  modal  saham  hanya  

akan  mempunyai pengaruh kecil terhadap kemungkinan hilangnya atau tergesernya 

control  dari pihak dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Sebaliknya 

perusahaan yang kecil di mana sahamnya hanya tersebar di lingkungan kecil, 

penambahan jumlah  saham  akan  mempunyai  pengaruh  yang  besar  terhadap  

kemungkinan  hilangnya  control  pihak  dominan  terhadap  perusahaan  yang  

bersangkutan. Dengan demikian maka pada perusahaan yang besar di mana 

sahamnya tersebar sangat luas akan lebih  berani mengeluarkan saham baru dalam 

memenuhi kebutuhannya untuk membiayai  pertumbuhan penjualan dibandingkan 

dengan perusahaan yang kecil.   

Perusahaan yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat  

sumber pendanaan dari berbagai sumber sehingga untuk memperoleh pinjaman dari  

kreditur  pun  akan  lebih  mudah  karena  perusahaan  dengan  ukuran  besar  

memiliki  profitabilitas   lebih   besar   untuk   memenangkan   persaingan   atau   

bertahan   dalam  industry. Pada sisi lain, perusahaan   dengan   skala   kecil   lebih   

fleksibel   dalam menghadapi  ketidakpastian,  karena  perusahaan  kecil  lebih  cepat  

bereaksi  terhadap  perubahan yang mendadak. Semakin besar ukuran suatu     

perusahaan, maka  kecenderungan  menggunakan  modal  asing  juga  semakin  besar.  
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Hal  ini  disebabkan  karena  perusahaan  besar  membutuhkan  dana  yang  besar pula 

untuk menunjang operasionalnya, dan salah satu alternatif pemenuhannya adalah 

dengan modal asing  apabila modal sendiri tidak mencukupi. 

Adapun  perhitungan  ukuran  perusahaan adalah sebagai berikut : 

Ukuran Perusahaan = Ln.Total Aktiva 

II.6 Divident Payout Ratio 

Dividen payout ratio adalah suatu keputusan untuk menentukan berapa besar 

bagian dari pendapatan perusahaan yang akan dibagikan kepada para pemegang 

saham dan yang akan diinvestasikan kembali (reinvestment) atau ditahan (retained) di 

dalam perusahaan. Dari pengertian tersebut, dividen payout ratio didasarkan pada 

rentang pertimbangan antara kepentingan pemegang saham disatu sisi, dan 

kepentingan perusahaan disisi yang lain. Secara umum tidak ada aturan umum yang 

secara universal dapat diterapkan pada keputusan pemegang saham dan manajemen 

tentang dividen. Hal terbaik yang dapat dikatakan adalah bahwa nilai dividen 

tergantung pada lingkungan pengambil keputusan. Oleh karena lingkungan tersebut 

berubah sewaktu-waktu, seorang manajer dihadapkan dengan tidak relevannya 

dividen pada waktu tertentu dan dalam waktu tertentu menjadi sesuatu yang utama 

atau penting. Dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai dividen payout ratio, 

dihasilkan beberapa teori yang sampai saat ini dijadikan sebagai referensi dan 

literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Pendapat dan teori tersebut 

digunakan sebagai pedoman dan acuan, teori mana yang relevan dan sesuai dengan 
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kebijakan atau kondisi masing-masing perusahaan dan negara. Menurut Kolb (1983) 

dalam Van Horne (1991), kebijakan dividen penting karena dua alasan, yaitu : 

Pembayaran dividen mungkin akan mempengaruhi harga saham. Pendapatan yang 

ditahan (retained earning) biasanya merupakan sumber tambahan modal sendiri yang 

terbesar dan terpenting untuk pertumbuhan perusahaan.  

Kedua alasan tersebut merupakan dua sisi kepentingan perusahaan yang 

saling bertolak belakang. Agar kedua kepentingan itu dapat terpenuhi secara optimal, 

manajemen perusahaan seharusnya memutuskan secara hati-hati dan teliti, terhadap 

kebijakan dividen yang harus dipilih. Secara umum tidak ada aturan umum yang 

secara universal dapat diterapkan pada keputusan pemegang saham dan manajemen 

tentang dividen.  Hal terbaik yang dapat dikatakan adalah bahwa nilai dividen 

tergantung pada lingkungan pengambil keputusan. Oleh karena lingkungan tersebut 

berubah sewaktu-waktu, seorang manajer dihadapkan dengan tidak relevannya 

dividen pada waktu tertentu dan dalam waktu tertentu menjadi sesuatu yang utama 

atau penting. 

II.7 Corporate Social Responsibility (CSR) 

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

mendefenisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi 

pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan 

serta perwakilan, keluarga, komunitas setempat, maupun masyarakat umum untuk 
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meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat bagi bisnis maupun untuk 

pembangunan. Menurut Untung (2008:37) CSR adalah komitmen perusahaan atau 

dunia bisnis  untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan 

dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada 

keseimbangan perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Sedangkan 

menurut Herry (2012) CSR dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan untuk 

mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan 

lingkungan, serta terus menjaga agar dampaknya tersebut dapat bermanfaat bagi 

masyarakat dan lingkungan sekitar. Pengertian CSR secara umum adalah dukungan 

manajemen terhadap kewajiban untuk mempertimbangkan laba, kepuasan pelanggan, 

dan kesejahteraan msyarakat secara setara dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan komitmen perusahaan untuk 

memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu isutertentu di masyarakat atau 

lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kontribusi dari 

perusahaan ini bisa berupa banyak hal, misalnya bantuan dana, bantuan tenaga ahli, 

bantuan berupa barang, dan lain-lain. CSR  diungkapan didalam laporan yang disebut 

Sustainbility Reporting. Laporan tersebut merupakan pelaporan mengenai kebijakan 

ekonomi lingkungan dan sosial, pengaruh, serta kinerja organisasi dalam konteks 

pembangunan berkelanjutan.  

 

 



29 
 

A. Pandangan Islam Tentang CSR 

Menurut Sayyid Qutb, islam mempunyai prinsip pertanggung jawaban yang 

seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara 

individu dan keluarga, antara individu dan sosial, antara suatu masyarakat dengan 

masyarakat lain.  

Tanggung jawab sosial menunjuk pada kewajiban-kewajiban seluruh 

perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana 

perusahaan itu berada. Sebuah perusahaan mengemban tanggung jawab sosial dalam 

tiga domain. 

1. Perilaku-perilaku organisasi, meliputi : 

a) Hubungan perusahaan dengan pekerja (QS. An-nisa ayat 149) 

                         

Artinya: “Jika kamu melahirkna sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau 

memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya allah maha pemaaf 

bagi maha kuasa” (QS. An-nisa ayat 149) 

Penjabarannya yaitu sebagai perusahaan yang baik dalam menentukan 

kebijakan/aturan hendaknya hak-hak karyawan diikutsertakan sebagai bahan 

pertimbangan, misalnya UMR, masalah kesehatan dan keamanan kerja, jaminan 

kemerdekaan bagi karhyawan untuk berserikat, jaminan perusahaan bahwa mereka 

tidak akan melakukan diskriminasi dalam hal ras, agama, suku, jenis kelamin, dll, 
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jaminan bahwa perusahaan tidak akan melakukan tindak kekerasan baik fisik maupun 

mental dalam kegiatan bekerja, jam kerja yang sesuai, kompensasi, dan sebagainya.  

Bila perusahaan telah dapat melindungi dan memenuhi hak-hak karyawannya, 

sudah tentu loyalitas karyawan meningkat sehingga diharapkan kinerja karyawan pun 

meningkat.   

b) Hubungan pekerja dengan perusahaan 

c) Hubungan perusahaan dan pelaku usaha lain, distribusi, konsumen, 

pesaing. 

2. Lingkungan Alam (QS. AL-A’raf ayat 56) 

                        

     

Artinya : “Dan jagalah kamu membuat dimuka bumi, sesudah (allah) 

memperbaikinya dan berdoalah kepada-nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) 

dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada 

orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S Al-A’raf ayat 56) 

 Penjabarannya yaitu Alam semesti khususnya bumi yang menjadi tempat 

tinggal manusia sudah tentu harus kita jaga dan kita lindungi bersama. Allah 

mengirimkan manusia sebagai khalifah yang seharusnya mampu memanfaatkan, 
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mengelola dan memelihara bumi dengan baik bukan malah sebaliknya yang merusak 

bumi  

3. Kesejahteraan Sosial Masyarakat. 

II.8 Nilai perusahaan 

Tujuan utama perusahaan yaitu memaksimumkan nilai perusahaan ini 

digunakan sebagai pengukur keberhasilan perusahaan karena dengan meningkatnya 

nilai perusahaan berarti meningktanya kemakmuran pemilik perusahaan atau para 

memegang saham (Brigham,2010). Memaksimalkan nilai pasar perusahaan sama 

dengan memaksimalkan harga pasar saham. 

Menurut Bringham (2010) nilai perusahaan sangat penting karena dengan 

nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemampuan pemegang 

saham. Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi pula nilai perusahaan, 

sebab dengan  nilai tinggi menunjukkan kemampuan pemegang saham juga tinggi. 

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar. Nilai perusahaan dapat 

memberikan kemakmuran para pemegang saham sebara maksimum apabila harga 

saham perusahaan meninggkat. Untuk mencapai nilai perusahaan umumnya para 

pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada profesional. Para profesional 

diposisikan pada manajer atau komisaris. 

Dalam penilaian perusahaan mengandung unsur proyeksi, asuransi, perkiraan, 

dan judgement. Ada beberapa konsep dasar penelitian yaitu: 1) nilai ditentukan untuk 

suatu waktu atau periode tertentu, 2) nilai harus ditentukan pada harga yang wajar, 3) 
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penilaian tidak dipengaruhi sekelompok pembeli tertentu. Secara umum banyak 

metode dan teknik yang telah dikembangkan dalam penelitian perusahaan, 

diantaranya adalah a) pendekatan laba antara metode rasio tingkat laba atau price 

earning ratio, metode kapitulasi proyek laba, b) pendekatan arus kas antara lain 

metode diskonto arus kas, c) pendekatan dividen antara lain metode pertumbuhan 

dividen, d) pendekatan aktiva antara lain metode penilaian aktiva, e) pendekatan 

harga saham, dan f) pendekatan economic value added. 

Untuk penilaian dengan menggunakan metode arus kas, konsep penilaian 

harus ditambahkan mencakup, nilai adalah perspektif, pasar yang mendikte tingkat 

nilai pengembalian (required rate of return), nilai bervariasi pada kemampuan 

perusahaan di dalam menggeneralisasi arus kas prospektif, kecuali di dalam keadaan 

yang tidak lazim dimana aktiva bersih yang dilikuidasi mempunyai nilai yang lebih 

besar dari arus kas. 

Pengukuran nilai perusahaan sering kali dilakukan dengan menggunakan 

rasio-rasio penilaian atau rasio pasar. Rasio pasar merupakan ukuran kinerja yang 

paling menyeluruh untuk suatu perusahaan karena mencerminkan pengaruh gabungan 

dari rasio hasil pengembalian dari risiko. Rasio ini juga menunjukkan seberapa jauh 

suatu perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah 

modal yang diinvestasikan. Semakin tinggi rasio tersebut semakin berhasil 

perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham. 
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Menurut Alfredo Mahendra (2011) dalam Nia (2012) rasio penilaian terdiri 

dari:  

a) Price Earnings Ratio (PER) 

Price Earnings Ratio (PER) menggambarkan apresiasi pasar terhadap 

kemamampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Dharmaji, 2001:139). Price 

Earnings Ratio merupakan hubungan antara pasar saham dengan earnings per share 

saat ini digunakan secara luas oleh investor sebagai panduan umum untuk mengukur 

nilai saham. 

Price earnings ratio adalah fungsi dari kemampuan perubahan laba yang 

diharapkan dimasa yang akan datang. Semakin besar price earnings ratio, maka 

semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tumbuh sehingga dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Rasio ini dihitung dengan rumus: 

PER =
           

                  
      

b) Price Book Value (PBV). 

PBV (price book value) merupakan rasio pasar yang digunakan untuk 

mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya Jogiyanto (2000) 

menyatakan bahwa dengan mengetahui nilai buku dan nilai pasar, pertumbuhan 

perusahaan dapat diketahui. Rasio ini menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan 

mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang 

diinvestasikan. semakin tinggi rasio tersebut semakin berhasil perusahaan 
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menciptakan nilai bagi pemegang saham (Utama dan Santosa, 1998) dan Angga 

(1997) merumuskan PBV sebagai berikut : 

    
            

           
 X 100% 

Harga saham yang akan ditawarkan tidak harus sama dengan nilai nominal 

persaham tersebut, harga setiap saham yang ditawarkan disebut dengan harga 

penawaran masa penawarannya ini sekurang-kurangnya tiga hari kerja. Price to book 

value atai PBV menggambarkan seberapa besar pesar menghargai nilai buku saham 

pada suatu perusahaan. Mungkin tinggi rasio ini berisi pasar percaya akan prospek 

perusahaan tersebut. Perusahaan yang berjalan dengan baik, umumnya rasio PBV 

mencapai diatas satu, yang menunjukkan bahwa nilai pasar lebih besar dari nilai 

bukunya (Angg,1997) (dalam penelitian Andrian,2015). 

II.9 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, 

Kebijakan Dividen, Corporate Social Responsibility (CSR) dan Insider Ownership 

terhadap nilai perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel II.1  

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti  

(Tahun) 

Judul Variabel  Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1 Andrian 

Suhenda (2015) 

Sumber: Skripsi 

Uin Suska Riau 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, 

leverage, 

profitabilitas, 

kebijakan dividen 

dan Corporate 

Dependen: 

Nilai 

Perusahaan 

 

Independen: 

Pengaruh 

Regresi 

Berganda 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa (1) ukuran perusahaan 

mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhdap nilai 

perusahaan (2) leverage tidak 

berpengaruh positif terhadap 
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Social 

Responsbility 

(CSR) terhadap 

nilai perusahaan 

Ukuran 

Perusahaan, 

leverage, 

provitabilitas, 

kebijakan 

dividen dan 

Corporate 

Social 

Responbility 

(CSR) 

nilai perusahaan (3) 

profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap nili perusahaan 

(4) kebijakan dividen 

berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan (5) CSR tidak 

berpengaruh terhdap nilai 

perusahaan. Secara simultan 

ukuran perusahaan, laverage, 

profitabilitas, kebijakan 

dividen, dan CSR berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan.  

2 Analisa Yangs 

(2011) 

Sumber: Skripsi 

Universitas 

Diponegoro 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, 

leverage, 

profitabilitas, dan 

kebijakan 

perusahaan 

Dependen: 

Nilai perusahaan 

Independen: 

Ukuran 

perusahaan, 

leverage, 

profitabilitas, 

dan kebijakan 

dividen 

 

 

Regresi 

Berganda 

hasil menunjukkan bahwa (1) 

ukuran perusahaan mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan, (2) 

leverage mempunyai pengaruh 

positif dan tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan, (3) 

profitabilitas mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan, dan 

(4) kebijakan kebijakan dividen 

mempunyai pengaruh negatif 

tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Secara simultan 

seluruh variabel independen 

dalam penelitian ini 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

3 Sujoko dan 

Soebiantoro 

(2007) 

Sumber: jurnal 

Universitas 17 

Agustus dan 

UNP Veteran 

Surabaya 

Pengaruh struktur 

kepemilikan saham, 

leverage, faktor 

interen, faktor 

eksteren terhadap 

nilai perusahaan 

Dependen:  

Nilai perusahaan  

 

Independen: 

Struktur 

kepemilikan 

saham,leverage, 

faktor Interen, 

Faktor eksteren 

 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Hasil studi ini menunjukkan 

bahwa struktur kepemilikan, 

faktor Intern, dan ekstern 

berpengaruh signifikan 

terhadap leverage. Struktur 

kepemilikan, faktor ekstern, 

faktor intern, dan leverage 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

4 Sulito (2008) 

Sumber: Skripsi 

Universitas 

Islam Negeri 

Sunan Kalijaga 

Yogyakarta  

Perngaruh Insider 

Ownership, 

Kebijakan Dividen, 

dan leverage 

terhadap Nilai 

perusahaan 

Dependen:  

Nilai perusahaan 

 

Independen: 

Insider 

Ownership, 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Hasil menunjukkan bahwa (1) 

Insider ownership berpengaruh 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan(2) kebijakan 

dividen tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan (3) 
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Kebijakan 

Dividen, dan 

leverage 

leverage berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

5 Nia Hardiyanti 

(2012) 

Sumber: Skripsi 

Universitas 

Diponegoro 

Semarang  

Analisis pengaruh 

Insider Ownership, 

Leverage, 

Profitabilitas, Frim 

Size dan Dividen 

Payout Ratio 

terhadap Nilai 

perusahaan  

Dependen: 

Nilai perusahaan 

Independen: 

Insider 

Ownership, 

Leverage, 

Profitabilitas, 

Frim Size dan 

Dividen Payout 

Ratio 

 

Regresi 

linier 

Berganda 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa (1) Insider Ownership 

berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan (2) Leverage 

berpengaruh negatif terhadap 

nilai perusahaan (3) 

Profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap nilai 

perusahaan (4) Firm Size 

berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan (5) Dividen 

Payout Ratio berpengaruh 

positif terhadap nilai 

perusahaan 

6  Silvia Agustina 

(2013) 

Sumber: Skripsi 

Universitas 

negeri Padang 

Pengaruh 

Profitabilitas dan 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility 

(CSR) tehadap nilai 

perusahaan 

Dependen: 

Nilai 

Perusahaan 

Independen: 

Profitabilitas,  

Pengungkapan 

CSR 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Hasil penelitian ini 

menungjukkan bahwa 

Profitabilitas berpengaruh 

signifikan positif terhadap nilai 

perusahaan. Pengungkapan 

corporate social responsibility 

berpengah signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

7 Fandi 

Mardiastanto, 

Kharis Raharjo ) 

dan 

Abrar (2016) 

Sumber: Jurnal 

of Acoounting 

Universitas 

Padjajaran 

Pengaruh Insider 

Ownership, 

Profitabilitas, 

Kebijakan Hutang 

Dan Kebijakan 

Dividen Terhadap 

Nilai Perusahaan 

Dependen: 

Nilai 

Perusahaan 

Independen: 

Insider 

Ownership, 

Profitabilitas, 

Kebijakan 

Hutang, 

Kebijakan 

Dividen 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa (1) Insider Ownership 

tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan (2) 

Profitabilitas berpengah positif 

terhadap nilai perusahaan (3) 

Kebijakan Dividen tidak 

berpengah terhadap nilai 

perusahaan (4) Kebijakan 

Hutang berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan 

Sumber : Diolah tahun 2016 

 

 

 

II.10 Perumusan Hipotesis 
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II.10.1 Pengaruh Insider Ownership terhadap Nilai Perusahaan 

Insider Ownership adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh 

manajerial, seperti direktur dan komisaris. Manajer yang sekaligus pemegang saham 

akan berusaha meningkatkan nilai perusahaan, karena dengan meningkatnya nilai 

perusahaan maka nilai kekayaannya sebagai pemegang saham akan meningkat pula. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nia Hardiyanti (2012) menyatakan bahwa Insider 

Ownership  berpengaruh positif terhadap Nilai perusahaan.  

Sedangkan menurut Sulito (2008) Insider Ownership berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahan Manajer yang sekaligus pemegang saham akan 

meningkatkan nilai perusahaan karena dengan meningkatkan nilai perusahaan, maka 

nilai kekayaannya sebagai pemegang saham akan meningkat juga. Berdasarkan 

tinjauan pustaka tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :  

H1 : Insider Ownership berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

II.10.2 Pengaruh Leverage terhadap Nilai Perusahaan 

Sulito (2008) menjelaskan bahwa Leverage adalah kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Leverage menunjukkan 

tingkat hutang yang digunakan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan memiliki 

pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Analisa 

yang menunjukkan bahwa Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 
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Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sujoko dan Soebiantoro (2007) 

menunjukkan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, 

maka hipotesisnya adalah sebagai berikut:  

H2 : Leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

II.10.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan  

Fandi, Kharis dan Abrar (2016) menjelaskan bahwa profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. 

Makin tinggi laba, makin tinggi return yang diperoleh oleh investor. Tinggi 

rendahnya tingkat return yang mungkin diterima oleh investor biasanya 

mempengaruhi penilaian investor. Makin tinggi penilaian investor akan suatu saham, 

maka harga saham tersebut akan makin tinggi. Harga saham yang makin tinggi akan 

meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan Andrian Suhenda (2015), 

Nia Hardiyanti (2012), Silvia (2013) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, hal ini menunjukkan profit yang 

tinggi akan memberikan indikasi prospek perusahaan yang baik sehingga dapat 

memicu investor untuk ikut meningkatkan permintaan saham. Berdasarkan tinjauan 

pustaka tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

II.10.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan  
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Menurut Hardiyanti (2012) ukuran perusahaan (firm size) yang besar 

menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan sehingga investor akan 

merespon positif dan nilai perusahaan akan meningkat. Pangsa pasar relatif 

menunjukkan daya saing perusahaan lebih tinggi dibanding pesaing utamanya. 

Investor akan merespon positif sehingga nilai perusahaan akan meningkat. Semakin 

besar ukuran perusahaan, maka ada kecenderungan lebih banyak investor yang 

menaruh perhatian pada perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan karena perusahaan 

yang besar cenderung memiliki kondisi yang lebih stabil. Kestabilan tersebut menarik 

investor untuk memiliki saham perusahaan tersebut. Kondisi tersebut menjadi 

penyebab atas naiknya harga saham perusahaan di pasar modal. Investor memiliki 

ekspektasi yang besar terhadap perusahaan besar. Ekspektasi insvestor berupa 

perolehan dividen dari perusahaan tersebut. Peningkatan permintaan saham 

perusahaan akan dapat memacu pada peningkatan harga saham di pasar modal. 

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dianggap memiliki “nilai” 

yang lebih besar. Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut:  

H4 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

 

 

II.10.5 Pengaruh Dividen Payout Ratio terhadap Nilai Perusahaan  
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Hermuningsih dan Wardani (2009) menyatakan kebijakan deviden adalah 

kebijakan yang dikaitkan dengan penentuan apakah laba yang diperoleh perusahaan 

akan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai deviden atau akan ditahan 

dalam bentuk laba ditahan. Kebijakan terhadap pembayaran deviden merupakan 

keputusan yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Kebijakan ini akan 

melibatkan dua pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda, yaitu pihak 

pertama para pemegang saham, dan pihak kedua perusahaan itu sendiri.  

Brigham dan Houston, (2006) menyatakan kebijakan dividen menyangkut 

keputusan mengenai penggunaan laba yang merupakan hak para pemegang saham. 

Pembagian dividen akan mengindikasikan perusahaan memperoleh laba yang cukup 

besar sehingga mampu mendistribusikannya kepada pemegang saham. Hal ini akan 

meningkatkan pandangan pasar mengenai nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan 

oleh Andrian Suhenda (2015) menemukan bahwa pembayaran dividen berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut:  

H5 : Divident Payout Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

 

 

II.10.6 Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Nilai 

Perusahaan 
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Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan akan terjamin tumbuh secara berkelanjutan (sustainable) apabila 

perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup 

berkelanjutan merupakan keseimbangan antara kepentingan kepentingan ekonomi, 

lingkungan dan masyarakat. Dimensi tersebut terdapati dalam penerepan Corporate 

Social Responsibility (CSR) yang dilakukan perusahaan sebagai bntuk pertanggung 

jawaban dan kepedulian terhadap lingkungan disekitar perusahaan. Pelaksanaan CSR 

akan meningkatkan nilai perusahaan dilihat dari harga saham dan laba perusahaan 

(earning) sebagai akibat dari para investor yang menanamkan saham diperusahaan. 

Dengan adanya praktik CSR yang baik, diharap nilai perusahaan akan dinilai baik 

oleh investor (Silvia, 2013).  

H6 : Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

II.10.7 Pengaruh Insider Ownership, Leverage, Profitabilitas, Firm Size, Divident 

Payout Ratio, Corporate Social Responcibility terhadap nilai Perusahaan 

Penelitian ini tidak hanya menguji Pengaruh Insider Ownership, Leverage, 

Profitabilitas, Firm Size, Divident Payout Ratio, Corporate Social Responcibility 

terhadap nilai Perusahaan secara parsial, tetapi uga akan menguji pengaruh antara 

variabel Insider Ownership, Leverage, Profitabilitas, Firm Size, Divident Payout 
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Ratio, Corporate Social Responcibility terhadap nilai Perusahaan secara simultan 

(bersama-sama). 

Penelitian Nia (2012) mengatakan bahwa Insider Ownership, Leverage, 

Profitabilitas, Firm Size, Divident Payout Ratio, berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap nilai perusahaan. Dan penelitian Adrian (2015) mengatakan bahwa 

ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, kebijakan dividen, dan CSR secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa Insider Ownership, Leverage, Profitabilitas, 

Firm Size, Divident Payout Ratio, Corporate Social Responcibility berpengaruh 

signifikan terhadap nilai Perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat 

dirumuskan : 

H7 : Insider Ownership, Leverage, Profitabilitas, Firm Size, Divident Payout 

Ratio, Corporate Social Responcibility berpengaruh terhadap nilai Perusahaan 

II.11 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian diatas, makan variabel didalam peneliian ini adalah nilai 

perusahaan sebagai variabel dependen dan ukuran perusahaan, leverage, 

provitabilitas, kebijakan dividen, corporate social responsibility (CSR) dan insider 

ownership sebagai variabel independen. Untuk memudahkan dalam melakukan 

penelitian, dibuat suatu kerangka pemkiran yang akan menjadi arahan dalam 
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melakukan pengumpulan data secara analisisnya. Secara sistematis kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini dilihat pada gambar berikut ini: 

Gambar II.1  

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah tahun 2016 

Keterangan  

     = Pengaruh secara parsial 

     = Pengaruh secara simultan 

 

INSIDER OWNERSHIP  (X1) 

 

LEVERAGE (X2) 

PROFITABILITAS (X3) 

FIRM SIZE (X4) 

DIVIDENT PAYOUT RATIO 

(X5) 

CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY (X6) 

NILAI PERUSAHAAN 

(Y) 


