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BAB II LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Nilai Perusahaan 

 Nilai perusahaan merupakan pencapaian yang diperoleh dari suatu 

perusahaan sebagai gambaran kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan itu 

sendiri. Tingginya nilai perusahaan akan menjadi sebuah pencapaian yang 

dinginkan kepada setiap pemilik perusahaan. karena dengan tingginya nilai 

perusahaan maka kesejahteraan pemegang saham juga akan baik, dan ini adalah 

tuntutan untuk manajer sebagai pemimpin perusahaan yang telah diberi 

kepercayaan oleh para pemilik perusahaan (Bambang, 2010). 

 Nilai perusahaan juga merupakan persepsi investor terhadap tingkat 

keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Dimana 

harga saham yang tinggi menggambarkan bahwa kinerja perusahaan baik 

sehingga nilai perusahaan juga akan meningkat. Selain memiliki kinerja yang baik 

nilai perusahaan yang tinggi juga mengambarkan bahwa perusahaan memiliki 

prospek yang bagus dimasa yang akan datang (kusumajaya, 2011:34).  

 Nilai perusahaan akan tercermin pada harga saham yang dimilikinya, 

karena harga saham dianggap sebagai cerminan dari nilai asset perusahaan 

sesungguhnya. Dan nilai perusahaan yang diukur melalui nilai pasar saham akan 

memberikan pandangan baik investor terhadap perusahaan, sehingga investor 

tertarik dan ingin menginvestasikan dananya. Atau yang sering disebut dengan 

peluang investasi kapada para investor yang artinya memberikan kesempatan 
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kepada para investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. Dan peluang 

investasi dapat memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan 

dimasa yang akan datang sehingga akan meningkatkan harga saham perusahaan, 

maka nilai perusahaan juga akan meningkat Fama (1978) dalam Wahyudi (2006). 

 Dalam penelitian ini nilai perusahaan diukur dengan menggunakan PER 

(price easrnings ratio). PER merupakan indikator untuk menentukan harga pada 

saham perusahaan. PER digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dimasa mendatang. PER menunjukan hubungan antara 

harga pasar saham dengan EPS (earning per sahre). Menurut husnan (2001) 

secara fundamental rasio ini diperhatikan oleh investor dalam memilih saham 

dikernakan perusahaan yang mempunyai nilai PER yang tinggi menunjukan nilai 

pasar yang tinggi atas saham tersebut, sehingga saham tersebut diminati oleh 

investor dan hal ini akan berdampak pada kenaikan harga saham sebaliknya, 

apabila perusahaan mempunyai PER yang rendah menunjukan nilai pasar yang 

rendah sehingga akan berdampak terhadap penurunan harga saham. Bisa 

disimpulkan bahwa semakin besar PER suatu saham maka saham tersebut akan 

semakin mahal dengan nilai pasar yang tinggi.     

2. Keputusan Pendanaan 

 Keputusan pendanaan merupakan kebijakan tentang keputusan yang  

bagaimanacara mendanai kegiatan operasional perusahaan dengan menggunakan 

sumber dana yang tepat dan optimal. Seperti dana untuk berinvestasi, dana untuk 

kegiatan operasional, dana untuk pembelanjaan dan pembiayaan perusahaan, dan 

lain sebagainya (Horn, 1997:295 dalam Ansori dan Denica, 2010).  
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 Keputusan pendanaan adalah komposisi pendanaan yang digunakan dalam 

kegiatan operasional perusahaan yang meliputi utang jangka panjang, utang 

jangka pendek, dan modal sendiri dengan mempertimbangkan dan menganalisis 

antara sumber dana mana yang paling efektif bagi perusahaan (Husnah dan 

Pudjiastuti, 2006:277).  

 Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keputusan 

pendanaan adalah kebijakan yang menyangkut tentang pemilihan sumber dana 

yang tepat untuk melakukan pendanaan pada kegiatan operasional perusahaan. 

Dan salah satu pendanaan yang sering dilakukan oleh perusahaan adalah utang. 

Menurut pendekatan MM dengan pajak menyimpulkan bahwa nilai perusahaan 

yang menggunakan utang lebih tinggi dibandingkan nilai perusahaan yang tidak 

menggunakan utang. Hal ini  dikarenakan adanya penghematan pajak dari 

penggunaan utang perusahaan. Dimana bunga utang bisa mengurangi biaya pajak 

perusahaan. Sedangkan menurut MM tanpa pajak nilai perusahaan dengan utang 

akan sama dengan nilai perusahaan yang tanpa utang. sebab dalam kondisi tanpa 

pajak, MM mengatakan bahwa keputusan pendanaan tidak mempengaruhi nilai 

perusahaan, tetapi tingkat keuntungan dan resiko usahalah (keputusan investasi) 

yang akan mempengaruhi nilai perusahaan. Menurut teori trade-off dalam 

struktur modal, penggunaan utang yang banyak akan baik bagi perusahaan untuk 

mencapai titik optimal dalam penggunaan utang. Disamping untuk modal 

perusahaan, perusahaan juga bisa memanfaatkan utang untuk menghemat biaya 

pajak perusahaan. Tetapi ada alasan kenapa perusahaan tidak bisa menggunakan 

utang sebanyak-banyaknya. Satu hal yang perlu diingat yaitu dengan semakin 
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tingginya utang, maka akan semakin tinggi kemungkinan perusahaan akan 

bangkrut. karna semakin tinggi utang, semakin besar beban bunga yang harus 

dibayarkan. Sehingga akan menambah beban perusahaan. Dan pemberi pinjaman 

bisa membangkrutkan perusahaan jika perusahaan tidak bisa membayar utang. 

Hal ini akan memberikan dampak buruk sehingga menurunkan nilai perusahaan. 

 Dalam teori signaling, Ross (1977) utang bisa digunakan sebagai signal 

untuk manarik para investor, dengan menggunakan utang yang lebih banyak maka 

akan memberikan kepercayaan terhadap investor, jika perusahaan bisa meminjam 

dana yang banyak kepada kreditur hal ini akan memberikan pandangan bahwa 

kreditur percaya akan prospek perusahaan tersebut. Artinya ada kemungkinan 

investor beranggapan bahwa utang yang diberikan kreditur kepada perusahaan 

adalah suatu signal kepercayaan kreditur terhadap perusahaan. Sehingga Investor 

juga akan beranggapan sama bahwa pemberi pinjaman (kreditur) percaya pada 

prospek perusahaan sehingga hal ini akan memberikan pandangan positif kepada 

investor terhadap perusahaan (Mamduh M hanafi, 2012). 

3. Kebijakan Dividen 

 Dividen adalah bagian laba atau pendapatan perusahaan yang dibagikan 

kepada pemegang saham. Dividen merupakan keuntungan perusahaan yang 

dibagikan kepada pemegang saham sebagai return atas keterlibatan mereka 

sebagai pemberi modal.  

 Kebijakan dividen juga merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh 

perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau 

akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang 
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akan datang (Martono dan Harjito, 2010:253). Kebijakan deviden adalah 

kebijakan yang menentukan 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 kontroversi dalam suatu perusahaan. dikarenakan sering 

terjadinya perbedaan kepentingan dimana manajer ingin supaya laba yang 

diperoleh perusahaan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna untuk 

menginvestasikan kembali dengan tujuan untuk mendapatkan laba yang lebih 

besar lagi atau dengan alasan yang lain seperti ingin menguasai sumber daya yang 

ada. Sedangkan disisi lain yaitu pemegang saham ingin laba yang diperoleh 

perusahaan dibagikan sebagai dividen (Hermuningsih, 2009).  

 Miller dan modigliani (1961) dalam Mamduh M. Hanafi (2012) 

mengemukakan pendapat bahwa kebijakan dividen tidak relevan menunjukan 

bahwa investor indifferent (sama saja) terhadap kebijakan dividen. Berikut adalah 

beberapa asumsi menurut MM : 

a. Tidak ada pajak atau biaya lainnya. Pelaku pasar tidak bisa mempengaruhi 

harga sekuritas. Pasar di asumsikan sempurna.  

b. Semua pelaku pasar mempunyai pengharapan yang sama terhadap investasi, 

keuntungan, dan dividen dimasa mendatang (pengharapan investor 

dikatakan sama). 

c.  Kebijakan investasi ditentukan lebih dulu, kebijakan dividen tidak 

mempengaruhi kebijakan investasi. 
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 Jadi kebijakan dividen tidak relevan menunjukan bahwa baik manajer 

(perusahaan) atau investor bisa mengubah-ngubah posisi pembayaran yang 

diinignkan sehingga kebijakan dividen tidak relevan tidak mempenguruhi nilai 

perusahaan. 

 Ketidakrelevanan kebijakan dividen mengasumsikan pasar yang sempurna 

dan efesien. Tetapi jika pasar tidak sempurna, maka kebijakan dividen akan 

relevan. Argumen ini berangkat dari asumsi ketidaksempurnaan pasar. Dimana 

argumen yang mendukung relevasi dividen berhubungan positif dengan ni;ai 

perusahaan seperti Jika dividen dibayar tinggi (Bird in the theory).  

 Jika dividen dibayar tinggi (Bird in the theory) akan mengurangi 

ketidakpastian, berarti mengurangi risiko. Yang artinya karena pembayaran 

dividen diterima saat ini atau dimasa sekarang sehingga ketidakpastian atas 

dividen lebih kecil dibandingkan dengan capital gain yang diterima dimasa 

mendatang, yang masih belum pasti apakah untung atau rugi yang diperoleh oleh 

perusahaan, hal ini diakibatkan karena harga pasar yang berubah-ubah. Dimana 

investor yang lebih menyukai pendapatan sekarang yaitu dividen di karenakan 

lebih pasti, dibandingkan dengan capital gain yang penerimaannya itu dimasa 

yang akan datang. Jadi tingkat ketidakpastiannya capital gain lebih besar 

dibandingkan dividen. Sehingga investor lebih menyukai dividen yang memiliki 

risiko yang lebih kecil dibanding capital again. Selain mengurangi ketidakpastian 

dividen yang tinggi juga akan meminimalkan konflik keagenan antara manajer 

dengan investor.  
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 Dalam Signalling Theory Modigliani dan Miller dalam Brigham dan 

Houston (2010) menyatakan bahwa kenaikan dividen bisa menjadi suatu sinyal 

kepada investor yang diartikan bahwa manajemen perusahaan meramalkan suatu 

penghasilan yang baik dimasa mendatang. Jadi kenaikan dividen menjadi suatu 

sinyal bagi perusahaan bahwasanya perusahaan memiliki prospek yang baik. 

Kenaikan dividen juga bisa mengatasi adanya asimetri informasi (perbedaan 

informasi yang dimiliki manajemen dan investor) yang artinya bahwa alokasi laba 

yang diperoleh dan digunakan perusahaan menjadi lebih transparan. Sehingga 

investor lebih percaya dan tertarik pada perusahaan tersebut. Hal ini akan 

berpengaruh terhadap harga yang diberikan investor terhadap perusahaan 

(Himawan, 2015).  

 Dimana diketahui asimetri informasi akan membuat investor cenderung 

melindungi dirinya dengan memberikan harga yang rendah kepada perusahaan. 

Akibatnya harga saham perusahaan yang menjadi proksi dari nilai perusahaan 

menjadi semakin rendah. Maka dari itu bagaimanacara manajer perusahaan untuk 

meminimalkan peluang munculnya asimetri informasi. Dan cara ynga sering 

digunakan untuk meminimalkan peluang munculnya asimetri informasi biasanya 

dengan memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya, atau dengan 

menaikan pembayaran dividen. Hal ini akan memberikan sentimen positif 

terhadap perusahaan untuk lebih credible (Wolk dkk, 2000 dalam Prapaska, 

2012).  
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4. Profitabilitas 

 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba 

melalui semua sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, pendanaan, 

modal, kas, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan lain sebagainya (Sofyan Syafri, 

Harahap 2008:219). Sedang menurut Munawir (2007:33) Profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan periode waktu tertentu. 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 

menggunakan sumber daya yang dimiliki seperti aktiva, modal, atau penjualan 

perusahaan (Made Sudana 2011:22). Profitabilitas juga merupakan rasio untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang bersumber dari 

penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Agus sartono, 2008). 

 Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas 

adalah kemempuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber-sumber 

yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan. Dan 

untuk mengukur sautu profitabilitas terdapat banyak rasio yang tersedia, seperti 

ROE, ROA, ROI, GDP, dan lain sebagainya. Rasio profitabilitas digunakan untuk 

mengukur efektivitas manajemen dalam mengelola aktiva yang ada dan 

ditunjukkan dengan besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh 

perusahaan, baik itu dalam penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio 

profitabilitas perusahaan, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba (Fahmi, 2012). Rasio profitabilitas juga bisa menjadi ukuran 

seberapa besar tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. hal ini 

ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. 
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Jadi dapat dikatakan bahwa selain memperhatikan efektivitas manjemen dalam 

mengelola investasi yang dimiliki, investor juga memperhatikan kinerja 

manajemen dalam mengelola sumber dana agar optimal untuk menciptakan 

keuntungan yang maksimal. Sehingga investor tertarik dan ingin berinvestasi pada 

perusahaan tersebut. Hal ini juaga akan meningkatkan permintaan akan saham 

perusahaan, maka secara tidak langsung akan menaikkan harga saham perusahaan 

di pasar modal (Sri Hermuningsi, 2013).  

 Dan didalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur 

profitabilitas yaitu dengan menggunakan Return on Equity Ratio (ROE). Return 

on Equity Ratio (ROE) merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi yang dilakukan. ROE 

membandingkan laba bersih dengan ekuitas yang telah diinvestasikan pemegang 

saham perusahaan  (Van Horne dan Wachowicz, 2005:225). ROE merupakan 

pengukuran yang penting terutama bagi investor atau calon investor karena ROE 

dapat menggambarkan seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menggunakan 

modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan laba bersih. Roe juga dapat 

dijadikan indikator untuk menilai efektifitas manajer dalam penggunaan aktiva 

perusahaan. ROE sering sekali digunakan untuk membandingkan dua atau lebih 

perusahaan untuk melihat peluang investasi yang baik dan manajemen yang 

efektif. Jadi dapat diartikan jika ROE meningkat maka akan menunjukan bahwa 

kinerja perusahaan baik, dan kinerja perusahaan yang baik maka nilai perusahaan 

akan baik atau meningkat, sehingga permintaan juga akan ikut meningkat, dan 

harga saham perusahaan juga akan meningkat. 
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B. Hipotesis 

1. Keputusan Pendanaan dan Nilai Perusahaan 

 Keputusan pendanaan memiliki peranan yang penting untuk meningkatkan 

nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan pemilihan sumber dana yang tepat akan 

menciptakan keuntungan yang maksimal. Sehingga berdampak baik bagi 

kesejahteraan perusahaan atau nilai perusahaan (Yuliani, dkk., 2013). Dan salah 

satu keputusan pendanaan yang sering digunakan perusahaan adalah utang. 

Pendanaan melalui utang merupakan salah satu opsi untuk meningkatkan nilai 

perusahaan. semakin tinggi utang maka semakin tinggi nilai perusahaan artinya 

perusahaan ingin mengoptimalkan keuntungan dengan memanfaatkan penggunaan 

utang. Sebagaimana menurut teori MM dengan pajak mengatakan bahwa nilai 

perusahaan dengan utang lebih tinggi dibandingkan nilai perusahaan tanpa utang, 

dikarenakan bunga dari utang bisa menghemat biaya pajak (Mamduh M. Hanafi 

2012 : 311).  

H1: Keputusan pendanaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

2. Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan 

 Kebijakan dividen adalah kebijakan yang terkait antara manajer dengan 

pemegang saham. Hal ini masih menjadi perdebatan tentang apakah laba yang 

diperoleh perusahaan akan dibayarkan dalam bentuk dividen kepada investor atau 

ditahan dalam bentuk laba ditahan. Penentuan kebijakan dividen bisa memberikan 

dampak bagi perusahaan. dimana diketahui terdapat kecenderungan bahwa tinggi 

rendahnya dividen bisa membuat perubahan harga saham, jika dividen naik maka 
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harga saham perusahaan juga akan ikut naik dan sebaliknya, jika harga dividen 

turun maka harga saham perusahaan juga ikut menurun. Maka dari itu 

pembayaran dividen yang tinggi akan memberikan sentimen positif kepada para 

investor, sehingga investor tertarik dan mau berinvestasi kepada perusahaan 

tersebut. Dan hal ini akan diikuti dengan kenaikan harga saham perusahaan 

sehingga nilai perusahaan juga akan meningkat. Untuk menguatkan pernyataan 

tersebut, hal ini sesuai dengan pernyataan MM dalam Signalling Theory bahwa 

suatu kenaikan dividen merupakan sinyal kepada investor bahwa manajemen 

perusahaan meramalkan suatu penghasilan yang baik di masa mendatang. Jadi 

kenaikan dividen adalah sinyal yang diberikan perusahaan bahwa perusahaan 

memiliki prospek yang baik. Hal ini juga akan mengatasi terjadinya asimetri 

informasi. Dimana asimetri informasi bisa mengakibatkan investor memberikan 

harga yang rendah kepada perusahaan dan cenderung untuk melindungi dirinya 

dari risiko. Akibatnya harga saham perusahaan yang menjadi proksi dari nilai 

perusahaan menjadi semakin rendah. Maka dari itu manajer akan meminimalkan 

peluang munculnya asimetri informasi. Dan cara untuk meminimalkan munculnya 

peluang asimetri informasi salah satunya yaitu dengan memplubikasikan 

informasi keuangan, yang mana hal ini membuat ketidakpastian mengenai 

prospek perusahaan dimasa mendatang akan berkurang (Wolk dkk, 2000 dalam 

Prapaska, 2012). Atau, dengan melakukan pembayaran dividen yang tinggi akan 

membuat asimetri informasi menjadi berkurang, dimana dividen yang tinggi atau 

kenaikan dividen bisa menarik minat investor untuk berinvestasi keperusahaan 

dan ini juga akan membuat harga saham perusahaan ikut naik. Dividen yang 
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tinggi akan dianggap menjadi suatu sinyal bagi investor. Yang mana kenaikan 

dividen akan dianggap bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik di masa 

yang akan datang sehingga nilai perusahaan juga akan meningkat. 

H2: Kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

3. Profitabilitas dan nilai perusahaan    

 Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba yang bersumber dari penjualan perusahaan, investasi, 

maupun modal sendiri (Agus sartono, 2008). Rasio profitabilitas akan 

menggambarkan efektivitas manajemen dalam menghasil laba. Jika rasio 

profitabilitas meningkat berarti kinerja perusahaan sedang baik sehingga akan 

menghasilkan keuntungan yang maksimal. Keuntungan yang baik akan menarik 

para investor untuk berinvestasi atau mau menanamkan modalnya keperusahaan. 

Laba baik atau laba yang tinggi juga akan diukuti dengan meningkatnya harga 

saham perusahaan. Jika harga saham perusahaan menigkat maka permintaan akan  

saham juga meningkat, sehingga nilai perusahaan juga akan meningkat. Jadi 

semakin tinggi rasio profitabilitas atau ROE yang dihasilkan maka kinerja 

perusahaan semakin baik dan laba yang dihasilkan tinggi, sehingga nilai 

perusahaan juga akan meningkat. 

H3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
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C. Model Penelitian 

 

 

 (+) 

 

 (+) 

   (+)  

 

 

H1 : keputusan pendanaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

H2 : Kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

H3 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 
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