
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pasar Modal 

Pasar modal merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan 

kebutuhan dana jangka panjang dengan menjual saham atau mengeluarkan 

obligasi. Saham merupakan bukti kepemilikan sebagian dari perusahaan. 

Obligasi (bond) merupakan suatu kontrak yang mengharuskan peminjam untuk 

membayar kembali pokok pinjaman ditambah dengan bunga dengan kurun 

waktu yang sudah disepakati. 

Untuk menarik pembeli dan penjual untuk berpatisipasi,pasar modal 

harus likuid dan efisien. Suatu pasar modal dikatakan likuid jika penjual dapat 

menjual dan pembeli dapat membeli surat-surat berharga cepat. Pasar modal 

dikatakan efisien jika harga surat-surat berharga mencerminkan nilai dari 

perusahaan secara akurat (Jogiyanto, 2015). 

 

2.2 Agency Theory 

Teoriagensimemilikiasumsibahwatiap-tiapindividusemata-

matatermotivasiolehkepentingandirinyasendirisehinggamenimbulkankonflikke

pentinganantaraprincipal danagent. Teori keagenan (agency theory) dapat 

menjelaskan kesenjangan antara manajemen sebagai agent dan para pemegang 

saham sebagai principal. Dalam hal ini, principal yang melimpahkan pekerjaan 

kepada pihak lain sebagai agen untuk melaksanakan pekerjaan. Tujuan manajer 
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dan pemegang saham sama, yaitu meningkatkan nilai perusahaan melalui 

peningkatan kemakmuran pemegang saham. Tetapi, seringkali manajer tidak 

selalu bertindak demi kepentingan pemegang saham atau melakukan tindakan 

yang bertentangan dengan keinginan pemegang saham sehingga terjadi konflik 

antara manajer perusahaan dengan pemegang sahamnya. 

Teori keagenan menunjukkan bahwa kondisi informasi yang tidak 

lengkap dan penuh dengan ketidakpastian akan memunculkan masalah 

keagenan, yaitu adverse selection dan moral hazard. Adverse selection adalah 

kondisi yang menunjukkan posisi principal yang tidak mendapatkan informasi 

secara cermat mengenai kinerja manajemen yang telah menetapkan 

pembayaran gaji bagi agen (manajemen) atau program kompensasi lainnya. 

Moral hazard berkaitan dengan kondisi principal yang tidak mendapatkan 

kepastian bahwa agen telah berupaya bekerja maksimal untuk kepentingan 

pemilik. 

2.3 Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan adalah nilai sekarang dari serangkaian arus kas 

masuk yang akan dihasilkan perusahaan pada masa mendatang (Mardiyanto, 

2008: 182). 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 (Euis dan Taswan dalam Gustiandika, 2014). Semakin tinggi harga 

saham, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang 
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tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan tetapi 

juga percaya pada prospek perusahaan di masa depan. 

Fama (1978) dalam Gustiandika (2014) menyatakan bahwa nilai 

perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya. 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 aset perusahaan sesungguhnya.Dalam melakukan penilaian terhadap nilai 

saham perusahaan terdapat tiga jenis penilaian penting. Penilaian tersebut 

adalah penilaian atas nilai buku (book value), nilai pasar (market value) dan 

nilai intrinsik (intrinsic value). Nilai buku merupakan nilai saham menurut 

pembukuan perusahaan emiten. Nilai pasar merupakan nilai saham di pasar 

saham dan nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari saham (Jogiyanto, 

2015). 

Price to Book Value merupakan rasio yang dapat digunakan untuk 

mengukur nilai perusahaan. PBV menunjukkan kemampuan perusahaan 

menciptakan nilai perusahaan dalam bentuk harga terhadap modal yang 

diinvestasikan. Dengan semakin tinggi PBV berarti perusahaan dapat dikatakan 

berhasil menciptakan nilai dan kemakmuran pemilik.Dengan 

menggunakanrasio PBV, calon investor bisa mengetahui perusahaan yang nilai 

sahamnya undervalued atau overvalued. Nilai sahamdikatakan undervalued 

ketika nilai PBV berada dibawah 1, dan overvalued ketikanilai PBV berada 

diatas 1. 
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2.4 Kebijakan Dividen 

Menurut Harmono (2009: 12) Kebijakan dividen adalah persentase 

laba yang dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai, 

penjagaan stabilitas dividen dari waktu ke waktu, pembagian dividensaham, 

dan pembelian kembali. Rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio), 

ikut menentukan besarnya jumlah laba yang ditahan perusahaan dengan tujuan 

pemaksimalan kekayaan para pemegang saham. Jika marginal return para 

investor tidak berada pada kondisi indifferent antara dividen sekarang dengan 

capital gains, kondisi ini dapat digunakan untuk menentukan kebijakan 

dividend payout ratio (DPR) yang dapat memaksimalkan kekayaan para 

pemegang saham. Nilai dividen investor harus seimbang dengan opportunity 

cost atas hilangnya laba yang ditahan sebagai sumber pendanaan perusahaan. 

Menurut Hatta (2002) dalam Wijaya (2010), terdapat sejumlah 

perdebatan mengenai bagaimana kebijakan dividen mempengaruhi nilai 

perusahaan. Pendapat pertama menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, yang disebut dengan  Dividend 

Irrelevance Theory yang dikemukakan oleh Miller dan Modigliani (MM) 

(dalam Sartono, 2008). Jadi, besar maupun kecil rasio pembayaran dividen 

(dividend payout ratio) tersebut tidak memiliki pengaruh  terhadap nilai 

perusahaan. Karena rasio pembayaran dividen hanyalah rincian dan tidak 

mempengaruhi kesejahteraan pemegang saham. Secara keseluruhan investor 

hanya melihat dari total pengembalian (return) dari keputusan investasi. 

Mereka tidak melihat apakah itu berasal dari capital gain atau pendapatan 
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dividen. Jadi apakah laba yang dihasilkan akan dibagikan sebagai dividen atau 

ditahan sebagai laba diahan maka tidak akan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Pendapat kedua menyatakan bahwa dividen yang tinggi akan 

meningkatkan nilai perusahaan, yang disebut dengan Bird in The Hand Theory. 

Pendapat ketiga menyatakan bahwa semakin tinggi dividend payout ratio suatu 

perusahaan, maka nilai perusahaan akan semakin rendah.Kebijakan dividen 

yang optimal berusaha menetapkan keseimbangan antara dividen saat ini dan 

pertumbuhan dimasa mendatang yang memaksimumkan harga saham 

perusahaan (Brigham dan Houston, 2001: 103). 

 

2.5 Keputusan Investasi 

Kebijakan investasi merupakan kebijakan terpenting dari kebijakan 

lain dalam manajemen keuangan, yaitu kebijakan pendanaan dan kebijakan 

dividen (Harmono, 2009: 9). Investasi modal sebagai aspek utama kebijakan 

manajemen keuangan karena investasi merupakan bentuk alokasi modal yang 

realisasinya harus menghasilkan keuntungan  dimasa yang akan datang. 

Gaver dan Gaver (1993) dalam Gustiandika (2014), menyatakan 

bahwa kesempatan investasi atau pilihan-pilihan pertumbuhan (growth option) 

suatu perusahaan merupakan sesuatu yang melekat dan bersifat tidak dapat 

diobservasi (inherently observable). Myers (1977) dalam Gustiandika (2014) 

memperkenalkan investment opportunity set (IOS) pada studi yang dilakukan 

dalam hubungannya dengan keputusan investasi. IOS memberi petunjuk yang 

lebih luas dimana nilai perusahaan tergantung pada pengeluaran perusahaan 
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dimasa yang akan datang. Prospek perusahaan dapat ditaksir dari investment 

opportunity set (IOS), yang didefinisikan sebagai kombinasi antara aktiva yang 

dimiliki (assets in place) dan pilihan investasi dimasa yang akan datang dengan 

net present value positif. 

IOS bersifat tidak dapat diobservasi, sehingga perlu dipilih suatu 

proksi yang dapat dihubungkan dengan variabel lain dalam perusahaan, 

misalnya variabel pertumbuhan, variabel kebijakan dan lain-lain (Myers, 1977) 

dalam Gustiandika (2014).Hasnawati (2005) IOS merupakan hubungan antara 

pengeluaran saat ini maupun dimasa yang akan datang dengan nilai/ return/ 

prospek sebagai hasil dari keputusan investasi untuk menghasilkan nilai 

perusahaan. Investment opportunityset dapat diukur melalui market to book 

value of assets ratio. Market to book value of assets ratio adalah rasio nilai 

buku terhadap total aset. Market to book value of assets ratio ini berbanding 

lurus dengan nilai IOS, semakin besar market to book value of assets ratio 

suatu perusahaan, maka semakin bagus pula nilai IOSnya.  

 

2.6 Struktur Modal 

Struktur Modal (capital structure) meupakan sebagai komposisi 

modal perusahaan dilihat dari sumbernya khususnya yang menunjukkan porsi 

dari modal perusahaan yang berasal dari sumber utang (kreditur) dan porsi 

modal yang berasal dari pemilik sendiri (owners’ equity). Kebutuhan dana 

untuk memperkuat struktur modal suatu perusahaan dapat bersumber dari 

internal dan eksternal, dengan ketentuan yang dianggap aman (safety position) 

 
 



23 
 

dan jika dipergunakan memiliki nilai dorong dalam memperkuat struktur 

modal keuangan perusahaan. Dalam artian ketika dana itu dipakai untuk 

memperkuat struktur modal perusahaan, maka perusahaan mampu 

mengendalikan modal tersebut secara efektif dan efisien serta tepat sasaran 

(Fahmi, 2014: 185). 

Menurut Sawir (2014: 44) untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

struktur modal (sumber dana) yang berbeda terhadap nilai perusahaan, asumsi-

asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Tidak ada pajak (income tax). 

b. Laba operasi (EBIT) perusahaan tianggap tidak berubah. 

c. Perusahaan membayar semua keuntungan yang tersedia untuk pemilik 

perusahaan sebagai dividen. 

d. Utang yang digunakan bersifat permanen. 

e. Perubahan struktur modal secara langsung. 

f. Saham dan obligasi ditransaksikan di suatu pasar modal yang 

sempurna. 

Struktur modal dapat diukur menggunakan tiga indikator, yaitu 

leverage, debt to equity, dan collateralizable assets. Leverage mencerminkan 

penggunaan sumber dana yang berasal dari utang jangka panjang (modal asing) 

yang menimbulkan beban tetap bagi perusahaan, beban bunga. Nilai dari 

indikator ini ditentukan menggunakan long-term debt to total assets ratio 

(Sugeng, 2009: 41) dalam Gunawan (2016). 
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Robert dalam Kusumajaya (2011: 40) menjelaskan, struktur modal 

adalah perimbangan atau perbandingan antara jumlah hutang jangka panjang 

dengan modal sendiri. Oleh karena itu, struktur modal diukur dengan debt to 

equity ratio (DER). DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat  leverage (penggunaan hutang) terhadap total shareholder’s equity yang 

dimiliki perusahaan. Semakin tinggi DER menunjukkan komposisi total hutang 

(jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar dibandingkan dengan total 

modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap 

pihak luar (kreditur). 

DER mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar atau 

memenuhi kewajibannya dengan modal sendiri. Semakin besar rasio ini 

menunjukkan bahwa semakin besar struktur modal yang berasal dari utang 

digunakan untuk mendanai ekuitas yang ada, seperti yang dikemukakan oleh 

Warren et al. (2004;dalam Kusumajaya;2011) bahwa semakin kecil rasio DER, 

semakin baik kemampuan perusahaan untuk dapat bertahan dalam kondisi 

yang buruk. Rasio DER yang kecil menujukkan bahwa perusahaan masih 

mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur.  

 

2.7 Firm Size (Ukuran Perusahaan) 

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. 

Semakin besar perusahaan maka biaya keagenan yang timbul akan semakin 

besar. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan beberapa cara, antara lain total 

aktiva, total penjualan, dan jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan. 
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Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total 

aktiva. Semakin besar ukuran perusahaan, maka ada kecenderungan lebih 

banyak para investor untuk memiliki saham perusahaan tersebut. Kondisi 

tersebut menjadi penyebab naiknya harga saham perusahaan. Peningkatan 

harga saham perusahaan akan dapat memacu pada peningkatan harga saham di 

pasar modal dan menyebabkan nilai perusahaan meningkat. Dalam hal ukuran 

perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan, yang dapat 

dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Jika perusahaan memiliki 

total aset yang besar, pihak manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan 

aset yang ada di perusahaan tersebut. Menurut Gunawan (2016) jumlah aset 

yang besar akan menurunkan nilai perusahaan jika dinilai dari sisi pemilik 

perusahaan. Akan tetapi jika dilhat dari sisi manajemen, jumlah aset yang besar 

akan meningkatkan nilai perusahaan.  

 

2.8 Menurut Pandangan Islam Terhadap Saham 

Pasar modal adalah sebuah tempat di mana modal diperdagangkan 

antara pihak yang memiliki kelebihan modal (pihak investor) dengan orang 

yang membutuhkan modal (pihak issuer/emiten) untuk mengembangkan 

investasi. Dalam UU Pasar Modal No. 8 tahun 1995, pasar modal didefinisikan 

sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan 

perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.” 

(Muttaqin, 2003).  
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Hukum transaksi Saham atau Surat-Surat Berharga sangat tergantung 

pada asal usul modal dan bergerak dalam bidang apa perusahaan tersebut. 

Apabila modalnya dari yang halal dan bergerak pada usaha yang halal, maka 

hukumnya halal. Apabila sebaliknya modal dan usahanya yang haram, maka 

hukumnya adalah haram. Namun apabila ada pencampur adukan antara yang 

halal dan yang haram, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang 

mengatakan halal dan ada juga yang mengatakan haram. 

Allah SWT berfirman dalam Surat Yusuf 12: ayat 46-48 

َسْبعِ  ُسْنبُلَتٍ   ْیقُ  اَْفتِنَافِيْ  َسْبعِ  بَقََرتٍ  ِسَمانٍ  یَّأُْكلُُھنَّ  َسْبعٌ  ِعَجا فٌ  وَّ دِّ یُْوُسفُ  اَیَُّھاالّصِ

اَُخَریَبَِستٍ  لَّعَِلّيْۤ  اَْرِجعُ  اِلَى النَّاِس  لَعَلَُّھمْ  یَْعلَُمْونَ  ﴿٤٦﴾  قاَلَ  تَْزَرُعْونَ  َسْبعَ   ُخْضٍروَّ

اتَأُْكلُْونَ  ﴿٤۷﴾  ثُمَّ  یَأْتِيْ  ِمنْ  بَْعِدذَِلكَ   مَّ قَِلْیًالّمِ ِسنِىْینَ  دَاَبًافََماَحَصْدتُّمْ  فَذَُرْوهُ  فِيْ  ُسْنبُِلھِۤ  اِالَّ

اتُْحِصنُْونَ  ﴿٤۸﴾ مَّ قَِلْیًالِمّ  َسْبعٌ  ِشدَادٌیَّأُْكْلنَ  َماقَدَّْمتُمْ  لَُھنَّ  اِالَّ

46. (setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai 

orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor 

sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang 

kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang 

kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka 

mengetahuinya." 

47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) 

sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan 

dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. 
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48. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang 

menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (untuk memakan 

selama tujuh tahun sulit, paceklik), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang 

kamu simpan (sebagai bibit). 

Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tidak mengkonsumsi semua 

kekayaan yang kita miliki pada saat kita telah mendapatkannya, tetapi 

hendaknya sebagian kekayaaan yang kita dapatkan itu juga kita tangguhkan 

pemanfaatannya untuk keperluan yang lebih penting. Dengan bahasa lain, ayat 

ini mengajarkan kepada kita untuk mengelola dan mengembangkan kekayaan 

(berinvestasi) demi untuk mempersiapkan masa depan.  

Surat Al-luqman 31 Ayat :34 

اذَاتَْكِسبُ  ُل اْلغَْیَث َویَْعلَُم َمافِى اْالَْرَحِم َوَماتَْدِرْي نَْفُس مَّ  اِنَّا�َ ِعْندَهُ ِعْلُم السَّاَعِة َویُنَّزِ

﴾۳٤نَْفٌس بِاَّيِ اَْرِض تَُمْوُت اِنَّ هللاَ َعِلْیٌم َخبِْیٌر﴿ َغدًاَوَماتَْدِريْ   

34. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang 

hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang 

ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) 

apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat 

mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Mengenal. 

Dalam Al-Quran surat Lukman : 34 Allah secara tegas menyatakan 

bahwa tiada seorang-pun yang dapat mengetahui apa yang akan diperbuat dan 

diusahakannya, serta peristiwa yang akan terjadi pada esok hari. Sehingga 

dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan melakukan investasi 
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(invest sebagai kata dasar dari investment memiliki arti menanam) sebagai 

bekal dunia dan akhirat. Karena pada dasarnya manusia tidak mengetahui apa 

yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, Namun 

demikian mereka diwajibkan berusaha. 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Beberapa Penelitian Terdahulu terkait dengan nilai perusahaan, antara 

lain: 

Tabel II.1 
Penelitian Terdahulu 

 
No. Peneliti Judul Variabel Hasil 
1. Lihan Rini 

Puspo Wijaya 
(2010) 

Pengaruh Keputusan 
Investasi, Keputusan 
Pendanaan Dan 
Kebijakan Dividen 
Terhadap Nilai 
Perusahaan 

V. Independen: 
Keputusan investasi, 
keputusan pendanaan, 
 dan kebijakan dividen 
 
V. Dependen: 
Nilai perusahaan 

Keputusan investasi, 
keputusan pendanaan, 
dan kebijakan dividen 
berpengaruh positif 
terhadap nilai 
perusahaan. 

2. Dewa Kadek 
Oka 
Kusumajaya 
(2011) 

Pengaruh Struktur 
Modal Dan 
Pertumbuhan 
Perusahaan Terhadap 
Profitabilitas Dan 
Nilai Perusahaan 
Pada Perusahaan 
Manufaktur Di Bursa 
Efek Indonesia  

V. Independen: 
Struktur modal dan 
pertumbuhan 
perusahaan 
 
V. Dependen: 
Profitabilitas dan nilai 
perusahaan 

1. Struktur modal 
mempunyai 
pengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
profitabilitas dan 
nilai perusahaan. 

2. Pertumbuhan 
perusahaan 
mempunyai 
pengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
profitabilitas dan 
nilai perusahaan. 

3. Meiriska 
Febrianti 
(2012) 

Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Nilai 
Perusahaan Pada 
Industri 
Pertambangan Di 
Bursa Efek Indonesia 

V. Independen: 
Struktur aktiva, 
profitabilitas, likuiditas, 
tingkat pertumbuhan, 
ukuran perusahaan, debt 
to equity ratio, dan 
leverage 
 

1. Pertumbuhan 
perusahaan, ukuran 
perusahaan dan debt 
to equity ratio 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
nilai perusahaan. 

2. Struktur aktiva, 
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V. Dependen: 
Nilai perusahaan 

profitabilitas, 
likuiditas dan 
leverage tidak 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
nilai perusahaan. 

4. Andianto 
Abdillah 
(2013) 

Analisis Pengaruh 
Kebijakan Dividen, 
Kebijakan Hutang, 
Profitabilitas Dan 
Keputusan Investasi 
Terhadap Nilai 
Perusahaan 
Manufaktur di BEI 
Periode 2009-2012 

V. Independen: 
Kebijakan Dividen, 
Kebijakan Hutang, 
Profitabilitas dan 
Keputusan Investasi. 
 
V. Dependen: 
Nilai Perusahaan 

1. Kebijakan dividen 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
nilai perusahaan. 

2. Kebijakan hutang, 
profitabilitas dan 
keputusan investasi 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
nilai perusahaan. 

5. Tito 
Gutiandika 
(2014) 

Pengaruh Keputusan 
Investasi Dan 
Keputusan 
Pendanaan Terhadap 
Nilai Perusahaan 
Dengan Corporate 
Governance Sebagai 
Variabel Moderating 
(Studi Empiris Pada 
Perusahaan Yang 
Dinilai Corporate 
Governance 
Preception Index 
Tahun 2007-2011) 

V. Independen: 
KeputusanInvestasi dan 
Keputusan Pendanaan. 
 
V. Dependen: 
Nilai perusahaan 
 
V. Moderating: 
Corporate governance 

3. Keputusan investasi, 
keputusan 
pendanaan dan 
corporate 
governance 
berpengaruh positif 
terhadap nilai 
perusahaan. 

4. Corporate 
governance tidak 
memiliki efek 
moderating dalam 
memoderasi 
pengaruh keputusan 
investasi terhadap 
nilai perusahaan. 

5. Corporate 
governancememilki 
efek moderating 
dalam memoderasi 
pengaruh yang 
positif dari 
keputusan 
pendanaan terhadap 
nilai perusahaan. 

6. Milanti Vivi 
Suryani 
(2015) 

Pengaruh 
Pertumbuhan 
Perusahaan Dan 
Struktur Modal 
Terhadap Nilai 
Perusahaan (Studi 
Kasus Perusahaan 
Sektor Manufaktur 
Yang Terdaftar Pada 

V. Independen: 
Pertumbuhan 
perusahaan dan struktur 
modal 
 
V. Dependen: 
Nilai perusahaan 

1. Pertumbuhan 
perusahaan tidak 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
nilai perusahaan. 

2. Struktur modal 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
nilai perusahaan. 
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BEI Tahun 2010-
2013) 

7. Morenly 
Welley dan 
Victoria Untu 
(2015) 

Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Nilai 
Perusahaan Di 
Sektor Pertanian 
Pada Bursa Efek 
Indonesia Tahun 
2010-2013 

V. Independen: 
Struktur modal, 
profitabilitas dan risiko 
perusahaan 
 
V. Dependen: 
Nilai perusahaan 

1. Struktur modal dan 
risiko perusahaan 
berpengaruh negatif 
dan tidak signifika 
terhadap nilai 
perusahaan. 

2. Profitabilitas 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan. 

8. Maya Pidna 
Sari, dkk 
(2015) 

Analisis Pengaruh 
Kebijakan 
Pendanaan Dan Laba 
Ditahan Terhadap 
Nilai Perusahaan 
Dengan Set 
Kesempatan 
Investasi Sebagai 
Variabel Mediasi 
(Studi Pada 
Perusahaan LQ-45 
Yang Terdaftar Di 
BEI Periode 2009-
2013) 

V. Independen: 
Kebijakan pendanaan 
dan laba ditahan 
 
V. Dependen: 
Nilai perusahaan 
V. Mediasi:  
Set Kesempatan 
Investasi 

1. Kebijakan 
pendanaan dan set 
kesempatan 
investasi 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan. 

2. Laba ditahan 
berpengaruh tidak 
signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan. 

3. Set kesempatan 
investasi mampu 
memediasi 
pengaruh 
kebijakan 
pendanaan dan 
laba ditahan 
terhadap nilai 
perusahaan. 

9. Maggee 
Senata (2016) 

Pengaruh Kebijakan 
Dividen Terhadap 
Nilai Perusahaan 
Yang Tercatat Pada 
Indeks LQ-45 Bursa 
Efek Indonesia 

V. Independen: 
Kebijakan Dividen 
 
V. Dependen: 
Nilai Perusahaan 

Kebijakan dividen 
berpengaruh signifikan 
dan positif terhadap 
nilai perusahaan  

10. Riga Gunawan 
(2016) 

Pengaruh Struktur 
Modal, Profitabilitas, 
Pertumbuhan 
Perusahaan, Ukuran 
Perusahaan, 
Manajemen Laba, 
Dan Good Corporate 
Governance 
Terhadap Nilai 

V. Independen: 
Struktur modal, 
profitabilitas, 
pertumbuhan 
perusahaan, ukuran 
pperusahaan, 
manajemen laba, dan 
good corporate 
governance 

1. Struktur modal dan 
profitabilitas 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
nilai perusahaan. 

2. Pertumbuhan 
perusahaan, ukuran 
perusahaan, 
manajemen laba, 
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Perusahaan Pada 
Perusahaan Yang 
Terdaftar Di Jakarta 
Islamic Index (JII) 
Tahun 2010-2014 

 
V. Dependen: 
Nilai perusahaan 

dan good corporate 
governance tidak 
berpengaruh 
terhadap nilai 
perusahaan. 

Sumber : Data sekunder yang telah diolah (2017) 

 

2.10 Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan teori yang telah disebutkan sebelumnya serta dapat 

disusun kerangka pemikiran sebagai berikut ini: 

 

Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran 
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Sumber : Data sekunder yang telah diolah (2017) 
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2.11 Pengembangan Hipotesis 

2.11.1 Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan 

Kebijakan dividen adalah persentase laba yang dibayarkan kepada 

pemegang saham dalam bentuk dividen tunai, penjagaan stabilitas dividen dari 

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

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

laba yang ditahan perusahaan dengan tujuan pemaksimalan kekayaan para 

pemegang saham. Jika marginal return para investor tidak berada pada kondisi 

indifferent antara dividen sekarang dengan capital gains, kondisi ini dapat 

digunakan untuk menentukan kebijakan dividend payout ratio (DPR) yang 

dapat memaksimalkan kekayaan para pemegang saham. Nilai dividen investor 

harus seimbang dengan opportunity cost atas hilangnya laba yang ditahan 

sebagai sumber pendanaan perusahaan. Kebijakan dividen yang optimal 

berusaha menetapkan keseimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan 

dimasa mendatang yang memaksimumkan harga perusahaan (Brigham dan 

Houston, 2001: 103). 

Penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh kebijakan dividen 

terhadap nilai perusahaan adalah Wijaya (2010) yang menemukan bahwa 

kebijakan dividen mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dari 

penjelasan diatas, dapat dirumuskan sebuah hipotesis yakni:  

H1 = Kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai     

perusahaan 
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2.11.2 Pengaruh Firm Size Terhadap Nilai Perusahaan 

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. 

Semakin besar ukuran perusahaan, maka investor cenderung lebih banyak 

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 inilah yang menyebabkan naiknya harga perusahaan di pasar 

modal.Menurut Gunawan (2016) jumlah aset yang besar akan menurunkan 

nilai perusahaan jika dinilai dari sisi pemilik perusahaan. Akan tetapi jika 

dilhat dari sisi manajemen, jumlah aset yang besar akan meningkatkan nilai 

perusahaan. 

Penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh firm size terhadap nilai 

perusahaan adalah Febrianti (2012) yang menemukan bahwa firm size 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dari penjelasan 

diatas, dapat dirumuskan sebuah hipotesis yakni: 

H2 = Firm size berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

 

2.11.3 Pengaruh Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan 

Kebijakan investasi merupakan kebijakan terpenting dari kebijakan 

lain dalam manajemen keuangan, yaitu kebijakan pendanaan dan kebijakan 

dividen (Harmono, 2009: 9). Investasi modal sebagai aspek utama kebijakan 
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manajemen keuangan karena investasi merupakan bentuk alokasi modal yang 

realisasinya harus menghasilkan keuntungan  dimasa yang akan datang. 

Hasnawati (2005) IOS merupakan hubungan antara pengeluaran saat 

ini maupun dimasa yang akan datang dengan nilai/ return/ prospek sebagai 

hasil dari keputusan investasi untuk menghasilkan nilai perusahaan. Investment 

opportunityset dapat diukur melalui market to book value of assets ratio. 

Market to book value of assets ratio adalah rasio nilai buku terhadap total aset. 

Market to book value of assets ratio ini berbanding lurus dengan nilai IOS, 

semakin besar market to book value of assets ratio suatu perusahaan, maka 

semakin bagus pula nilai IOSnya. Apabila keputusan investasi bertambah/ 

meningkat maka nilai perusahaan akan meningkat. Dan sebaliknya, apabila 

keputusan investasi menurun maka nilai perusahaan akan menurun pula 

(Hasnawati, 2005). 

Penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh keputusan investasi 

terhadap nilai perusahaan adalah Hasnawati (2005), Wijaya (2012) dan 

Abdillah (2013) yang menemukan bahwa keputusan investasi mempunyai 

pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dari penjelasan diatas, dapat 

dirumuskan sebuah hipotesis yakni: 

H3 = Keputusan investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan 
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2.11.4 Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan 

Struktur modal dapat diukur dengan debt to equity ratio (DER). DER 

merupakan rasio yang membandingkan total utang terhadap ekuitas. Rasio ini 

mengukur persentase dari dana yang yang diberikan oleh kreditur. DER 

mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar atau memenuhi 

kewajibannya dengan mosdal sendiri. Semakin besar rasio ini menunjukkan 

bahwa semakin besar struktur modal yang berasal dari utang digunakan untuk 

mendanai ekuitas yang ada, seperti yang dikemukakan oleh Warren et al. 

(2004;dalam Kusumajaya;2011) bahwa semakin kecil rasio DER, semakin baik 

kemampuan perusahaan untuk dapat bertahan dalam kondisi yang buruk. Rasio 

DER yang kecil menujukkan bahwa perusahaan masih mampu memenuhi 

kewajibannya kepada kreditur. 

Struktur modal yang optimal dapat didefinisikan sebagai suatu 

struktur modal yang dapat memaksimumkan kemakmuran para pemegang 

saham, atau memaksimumkan nilai perusahaan, atau memaksimumkan harga 

saham perusahaan. 

Penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh struktur modal 

terhadap nilai perusahaan adalah Kusumajaya (2011), Suryani (2015), Welley 

dan Untu (2015)  yang menemukan bahwa struktur modal mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dari penjelasan 

diatas, dapat dirumuskan sebuah hipotesis yakni: 

H4 = Struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai                                         

perusahaan 

 
 



36 
 

 

2.11.5 Pengaruh Kebijakan Dividen, Firm Size, Keputusan Investasi dan 

Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan 

Ada beberapa faktor yang memepengaruhi nilai perusahaan, yaitu : 

kebijakan dividen, firm size, keputusan investasi dan struktur modal. Beberapa 

faktor tersebut memiliki hubungan dan pengaruh terhadap nilai perusahaan 

yang tidak konsisten. Kebijakan dividen  adalah persentase laba yang 

dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai, penjagaan 

stabilitas dividen dari waktu ke waktu, pembagian dividen saham, dan 

pembelian kembali. Semakin besar dividen yang terima oleh pemegang saham, 

berarti semakin bagus perusahaan dimata investor. Ukuran perusahaan (firm 

size) menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar perusahaan 

maka biaya keagenan yang timbul akan semakin besar. ukuran suatu 

perusahaan tercermin dari total aset yang dimiliki, semakin besar aset 

perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan, begitupun sebaliknya. 

Kebijakan investasi merupakan kebijakan terpenting dari kebijakan lain dalam 

manajemen keuangan, yaitu kebijakan pendanaan dan kebijakan dividen 

(Harmono, 2009: 9). Investasi modal sebagai aspek utama kebijakan 

manajemen keuangan karena investasi merupakan bentuk alokasi modal yang 

realisasinya harus menghasilkan keuntungan  dimasa yang akan datang. 

Struktur Modal (capital structure) meupakan sebagai komposisi modal 

perusahaan dilihat dari sumbernya khususnya yang menunjukkan porsi dari 

modal perusahaan yang berasal dari sumber utang (kreditur) dan porsi modal 
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yang berasal dari pemilik sendiri (owners’ equity). Dari penjelasan diatas, 

dapat dirumuskan sebuah hipotesis yakni: 

H5 = Kebijakan dividen, firm size, keputusan investasi dan struktur modal 

berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap nilai 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 
 


