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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap 

perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham 

yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi sehingga dapat 

memakmurkan pemegang saham.  Menurut Husnan (2000 : 7) Nilai 

perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon 

pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Sedangkan menurut 

Keown (2004) nilai perusahaan merupakan nilai pasar atas surat 

berharga hutang dan ekuitas perusahaan yang beredar. 

a. Pengukuran Nilai Perusahaan 

Pengukuran nilai perusahaan ada tiga, yaitu : 

1) Price Earning Ratio (PER)  

Menurut Hanafi (2014) PER adalah perbandingan 

antara harga saham perusahaan dengan earning per share 

dalam saham. PER adalah fungsi dari perubahan 

kemampuan laba yang diharapkan di masa yang akan 

datang. Semakin besar PER, maka semakin besar pula 

kemungkinan perusahaan untuk tumbuh sehingga dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. 
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Rumus menurut Hanafi (2014 : 82). 

      
                      

                  
 

2) Price To Book Value (PBV) 

Menurut Ang (1997) dalam putra (2013) PBV 

merupakan rasio pasar yang digunakan dalam mengukur 

kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya. 

Sedangkan menurut Weston dan Brigham, (1998 : 306) 

PBV merupakan hasil perbandingan antara harga saham 

dengan nilai buku saham. PBV juga dapat memprediksi 

saham yang overvalued dan undervalued. 

Rumus menurut Weston dan Brigham (1998 : 306) 

     
                     

                    
 

3) Tobin’s Q 

Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai 

nilai perusahaan dengan menggunakan metode Tobin’s Q. 

Tobin’s Q berfungsi sebagai proksi nilai perusahaan dalam 

perspektif investor. Rasio ini dapat memberikan informasi 

yang baik karena rasio ini dapat menjelaskan fenomena 

yang terjadi dalam perusahaan seperti perbedaan cross-

sectional. 
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Rumus menurut Stulz dan Walkling, (1989) dalam 

Sudiyatno, (2010) 

           
       

  
 

MVE = Market Value Equity 

D  = Nilai buku dari total hutang 

TA = Total aset 

2. Analisis Rasio Keuangan 

Analisis rasio keuangan berguna untuk menganalisis kelemahan 

dan kekuatan di bidang finansial yang akan membantu dalam menilai 

prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya dimasa datang 

(Sartono, 2001 : 113). Analisis rasio dapat dikelompokkan  kedalam 

lima macam kategori, yaitu: 

a. Rasio Likuiditas   

Rasio yang mengukur  kemampuan untuk membayar 

kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya (Hanafi, 

2014 : 75). Ada dua rasio dalam rasio likuiditas yaitu : 

1) Rasio Lancar 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi utang jangka pendeknya dengan menggunakan 

aktiva lancarnya. 

Rumus menurut Hanafi (2014 :75)  
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2) Rasio Quick 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi utang jangka pendeknya dengan menggunakan 

aktiva lancarnya dengan mengeluarkan persediaan  dari 

aktiva lancarnya. 

Rumus menurut Hanafi (2014 :75)  

             
                          

            
 

b. Rasio Aktivitas 

Rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan 

aset dengan melihat tingkat aktivitas asset (Hanafi, 2014: 74). 

Ada empat rasio dalam rasio aktivitas yaitu : 

1) Rumus menurut Hanafi (2014 : 76) 

                    
         

       
 

2) Rumus menurut Hanafi (2014 : 77) 

                       
                     

          
 

3) Perputaran Aktiva Tetap 
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Rasio ini mengukur sejauh mana efektivitas 

perusahaan menggunakan aktiva tetapnya. 

Rumus menurut Hanafi (2014 : 78) 

                         
         

            
 

4) Perputaran Total Aktiva   

Rasio ini menghitung efektivitas penggunaan total 

aktiva. 

Rumus menurut Hanafi (2014 : 78) 

                          
         

             
 

c. Rasio Solvabilitas 

Rasio yang mengukur  sejauh mana kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya (Hanafi, 

2014 : 74). Ada tiga rasio dalam rasio solvabilitas yaitu : 

1) Rasio Total Utang terhadap Total Aset 

Rasio ini mengitung seberapa jauh dana disediakan 

oleh kreditur. 

Rumus menurut Hanafi (2014 : 78) 

                                       
           

          
 

2) Times Interest Earned (TIE) 
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Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan 

membayar utang dengan laba sebelum bunga pajak. 

Rumus menurut Hanafi (2014 : 78) 

     
                                   

     
 

3) Fixed Charge Coverage 

Rasio ini memperhitungkan sewa, karena meskipun 

sewa bukan utang, tetapi sewa merupakan beban tetap dan 

mengurangi kemampuan utang. 

Rumus menurut Hanafi (2014 : 78) 

                      
                 

                  
 

d. Rasio Profitabilitas 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang 

tertentu (Hanafi, 2014 : 81). Ada tiga rasio didalam rasio 

profitabilitas yaitu: 

1) Profit Margin 

Menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. 

Profit margin yang tinggi menunjukan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat 

penjualan tertentu (Hanafi, 2014 : 81). 
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2) ROA (Return On Total Asset) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang 

tertentu (Hanafi, 2014 : 81). Rasio yang tinggi 

menunjukkan efesiensi manajemen aset, yang berarti 

efesiensi manajemen. 

Rumus menurut Hanafi (2014 : 81) 

     
           

          
 

3) ROE (Return On Equity) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu 

(Hanafi, 2014 : 82). Rasio ini merupakan ukuran 

profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. 

Rumus menurut Hanafi (2014 : 82) 

      
           

           
 

e. Rasio Pasar 

Rasio pasar mengukur harga pasar relatif terhadap nilai 

buku (Hanafi, 2014 : 82). Ada tiga rasio di rasio pasar ini yaitu : 

1) PER (Price Earning Ratio) 
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Rasio ini melihat harga saham relatif terhadap 

earningnya. 

Rumus menurut Hanafi (2014 : 82) 

     
                      

                  
 

2) Dividend Yield 

Rumus menurut Hanafi (2014 : 83) 

               
                  

                            
 

3) Rasio Pembayaran Dividen 

Rasio ini melihat bagian earning yang dibayarkan 

sebagai dividen kepada investor. 

Rumus menurut Hanafi (2014 : 83) 

                      
                  

                  
 

3. Struktur Kepemilikan 

Struktur kepemilikan adalah komposisi kepemilikan dalam 

perusahaan yang mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Menurut 

Sugiarto (2009 : 59) struktur kepemilikan perusahaan merupakan 

tingkat kepemilikan saham pihak tertentu (manajemen / institusional / 

publik) yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, diukur 

oleh proporsi saham yang dimiliki salah satu pihak tersebut pada akhir 
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tahun dinyatakan dalam persen. Struktur kepemilikan dikelompokkan 

menjadi 3 yaitu: 

a. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham 

yang dimiliki oleh institusi lain seperti perusahaan asuransi, 

perusahaan investasi, bank, dan pemerintah. Menurut Tarjo 

(2008) dalam Sukirni (2012) Adanya kepemilikan institusional 

dalam perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan 

yang lebih optimal dari luar. Pengawasan tersebut akan 

menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh 

kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan 

melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. 

Terdapat dua jenis sifat investor institusional yaitu : 

1. Dedicated 

Kepemilikan Institusional bersifat dedicated adalah 

kepemilikan institusional yang biasanya memiliki saham 

dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu yang 

panjang. Kepemilikan institusional bersifat dedicated 

selalu mengawasi keputusan dan tingkah laku dari para 

eksekutif. Kepemilikan institusional bersifat dedicated 

akan memaafkan kerugian sementara untuk fokus pada 

keuntungan jangka panjang. 
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2. Transient 

Kepemilikan institusional bersifat transient 

(sementara) adalah kepemilikan intitusional yang fokus 

pada keuntunganan jangka pendek. Kepemilikan 

institusional bersifat transient memiliki tingkat 

pengawasan yang rendah. 

Rumus menurut Sartono, (2010) dalam Wida dan 

Suartana, (2014) 

      
                          

                         
        

b. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh 

pihak manajer, dewan komisaris, dan dewan rideksi yang secara 

aktif berperan dalam pengambilan keputusan untuk menjalankan 

perusahaan (Wahidahwati, 2001). Kepemilikan manajerial 

merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan 

yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki 

manajemen. 

Rumus menurut Sartono, (2010) dalam Wida dan Suartana, 

(2014) 
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c. Kepemilikan Publik 

Kepemilikan publik merupakan persentase kepemilikan 

saham yang dimiliki oleh pihak luar dengan presentase jumlah 

saham yang dimiliki manajemen. 

Rumus menurut Abraham dan Cox, (2007) dalam Indriyani, 

(2014) 

                     
                   

                         
        

4. Kebijakan Dividen 

Menurut Hanafi (2014 : 361) Dividen merupakan kompensasi 

yang diterima oleh pemegang saham, disamping capital gain. Menurut 

Sartono (2001 : 281) kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba 

yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham 

sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna 

pembiayaan investasi dimasa mendatang. 

a. Teori- Teori Kebijakan Dividen 

1) Dividen Tidak Relevan  

Modigliani-miller (MM) berpendapat bahwa 

didalam kondisi keputusan investasi yang given, 

pembayaran dividen tidak berpengaruh terhadap 

kemakmuran pemegang saham. MM berpendapat bahwa 

nilai perusahaan ditentukan oleh earning power dari asset 

perusahaan. Dengan demikian nilai perusahaan ditentukan 



17 
 

 
 

oleh keputusan investasi. Sementara itu keputusan laba 

yang diperoleh akan dibagikan dalam bentuk dividen atau 

akan ditahan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. 

2) Bird In The Hand Theory 

Myron Gordon dan John Lintner berpendapat bahwa 

tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor akan 

meningkat sebagai akibat penurunan pembayaran dividen. 

Investor lebih merasa aman untuk memperoleh pendapatan 

berupa pembayaran dividen dari pada menunggu capital 

gain. 

3) Tax Differential Theory 

Bagi investor yang dikenai pajak pendapatan 

perseorangan, pendapatan yang relevan baginya adalah 

pendapatan setelah pajak. Dengan demikian tingkat 

keuntungan yang diisyaratkan juga setelah pajak. Jika 

capital gain dikenakan pajak dengan tarif lebih rendah 

dari pada pajak atas dividen, maka saham yang memiliki 

tingkat pertumbuhan yang tinggi menjadi lebih menarik. 

Tetapi sebaliknya jika capital gain dikenai pajak yang 

sama dengan pendapatan atas dividen, maka keuntungan 

capital gain menjadi berkurang. Namun demikian pajak 

atas capital gain masih lebih baik dibandingkan dengan 

pajak atas dividen, karena pajak atas capital gain baru 
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dibayar setelah saham dijual sementara pajak atas dividen 

harus dibayar setiap tahun setelah pembayaran dividen. 

4) Teori Perataan 

Lintner (1956) menyiratkan bahwa dividen 

tergantung sebagian pada laba perusahaan tahun ini dan 

sebagian pada dividen tahun kemaren. Hasil penelitian 

lintner secara umum menyimpulkan empat hal. Pertama, 

perusahaan memiliki target rasio pembayaran dividen 

jangka panjang. Perusahaan yang sudah mapan dengan 

tingkat laba yang stabil akan cenderung untuk membayar 

dividen sebagai bagian dari laba yang lebih tinggi karena 

kebutuhan akan uang tunai tidak terlalu tinggi bahkan 

dalam banyak hal perusahaan mengalami kelebihan kas. 

Sedangkan perusahaan yang sedang dalam masa 

pertumbuhan memiliki rasio pembayaran dividen 

cenderung lebih rendah. Kedua, para manajer lebih 

cenderung untuk menekankan pada perubahan besar 

kecilnya dividen dari pada tingkatan absolutnya. Ketiga, 

dalam jangka panjang, perubahan-perubahan dividen yang 

terjadi mengikuti pola pergerakan yang stabil jika laba 

perusahaan bertahan pada level tertentu. Keempat, 

manajer enggan untuk melakukan perubahan dividen yang 

mungkin kan menyebabkan perusahaan melakukan 
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pencadangan dana karena adanya kekhawatiran bahwa 

ditahun mendatang perusahaan tidak mampu membayar 

dividen dengan besaran yang tidak jauh berbeda dengan 

periode-periode sebelumnya. 

5) Catering Theory  

Menurut Baker dan Wurgler (2004) Menyatakan 

bahwa intisari dari teori catering adalah para manajer 

entitas akan memenuhi permintaan dividen dari investor, 

akan tetapi keputusannya adalah terbatas pada pembayaran 

dan bukan pada jumlah dividen yang akan dibayarkan. 

Sehingga implikasi dari teori ini adalah dividen memiliki 

relevansi yang cukup tinggi terhadap harga pasar saham, 

akan tetapi berada pada arah yang berbeda dan waktu yang 

berbeda. 

6) Signaling Theory 

Pada teori signal ini pembayaran dividen selalu 

diikuti dengan kenaikan harga saham sedangkan 

penurunan dividen akan diikuti dengan penurunan harga 

saham (Sartono, 2001 : 289). Deviden itu sendiri tidak 

menyebabkan kenaikan atau penurunan harga, tetapi 

prospek perusahaan yang ditunjukkan oleh meningkatnya 

atau menurunnya dividen yang dibayarkan yang 
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menyebabkan perubahan harga saham. Dividen dipakai 

sebagai signal oleh perusahaan. 

7) Clientile Effect 

Modigliani-miller (MM) berpendapat bahwa 

Clientile Effect dapat terjadi hal ini dapat menjelaskan 

mengapa harga saham dapat berubah sesudah 

diumumkannya perubahan kebijakan deviden. Suatu 

perusahaaan menetapkan kebijakan pembagian dividen 

khusus yang selanjutnya menarik sekumpulan peminat 

atau clientele yang terdiri dari para investor yang 

menyukai kebijakan dividen khusus tersebut. Para investor 

yang menginginkan pendapatan dari investasi untuk 

periode berjalan akan memiliki saham pada perusahaan 

yang membagikan dividen dalam jumlah besar,  begitu 

juga sebaliknya apabila investor tidak menginginkan 

pendapatan dari investasi untuk periode berjalan akan 

menginvestasikan modalnya pada perusahaan yang 

membagikan dividen kecil. 

8) Teori Dividen Residual 

Menurut teori dividen residual, perusahaan 

menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi 

yang menguntungkan habis dibiayai. Dengan kata lain, 
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dividen yang dibayarkan merupakan sisa (residual) setelah 

semua usulan investasi yang menguntungkan dibiayai. 

b. Pengukuran Kebijakan Dividen 

1) Dividend Yield  

Menurut (Gumanti, 2013 : 22). Dividen yield 

menjadi penting untuk dipahami karena menyiratkan 

ukuran bahwa komponen dari return total disumbang oleh 

dividen. Artinya, dalam menghitung return total, investor 

harus memasukkan unsur besarnya  dividen yang diterima 

selain selisih harga saham antara awal dan akhir 

kepemilikan. Adapun rumus dividen yield yaitu : 

Rumus menurut Gumanti (2013 : 22) 

                
                         

                      
 

2) DPR (Dividend Payout Ratio) 

Rasio pembayaran dividen diukur dengan cara 

membagi besarnya dividen perlembar saham dengan laba 

bersih perlembar saham (Gumanti, 2015). Rasio 

pembayaran dividen digunakan dalam berbagai situasi, 

misal rasio tersebut digunakan dalam penilaian sebagai 

suatu cara untuk menduga besarnya dividen ditahun 

mendatang dan rasio penahanan laba yaitu rasio yang  

menunjukkan besarnya bagian laba bersih yang 
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ditanamkan kembali atau ditahan diperusahaan di yakini 

berguna dalam mengestimasi pertumbuhan laba tahun 

mendatang. Adapun rumusnya yaitu : 

Rumus menurut Gumanti (2013 : 23) 

                      
                  

                  
 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Ria Nofrita (2013) 

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas 

Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai 

Variabel Intervening pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

BEI periode 2007-2010”. Alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu analisis jalur atau path analisis yang diperoleh hasil 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan, profitabilitas tidak berpengaruh positif signifikan 

terhadap kebijakan deviden, dan kebijakan deviden berpengaruh 

secara positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

2. Adhita Sinarmayarani (2016) 

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan 

Institusional Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Melalui 

Kebijakan Dividen pada Perusahaan food and beverages yang 

terdaftar di BEI periode 2010-2014”. Alat analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu analisis jalur atau path analisis yang 
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diperoleh hasil kepemilikan institusional berpengaruh tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan, kepemilikan institusional berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kebijakan dividen, kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan melalui kebijakan 

dividen,  profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan, profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen, profitabilitas berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan melalui kebijakan dividen, kebijakan 

dividen berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

3. I Made Agus Surya Dinata dan  I Putu Yadnya (2013) 

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas Dan 

Struktur Kepemilikan Terhadap Kebijakan Dividen dan Nilai 

Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2009-2011”. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu analisis jalur yang diperoleh hasil bahwa Profitabilitas dan 

struktur kepemilikan berpengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan deviden, profitabilitas dan struktur kepemilikan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, dan kebijakan 

dividen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

4. Jorenza Chiquita Sumanti dan Marjam Mangantar (2013) 

Dalam penelitian ini yang berjudul “Analisis Kepemilikan 

Manajerial, Kebijakan Hutang dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan 

Dividen dan Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang 
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terdaftar di BEI periode 2008-2012”. Alat analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu analisis jalur yang memperoleh hasil 

Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen, kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan, kebijakan hutang tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan, profitabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan, dan kebijakan dividen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

5. Ika Fanindya Jusriani dan Shiddiq Nur Rahardjo (2013) 

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Profitabilitas, Kebijakan Deviden, Kebijakan Utang Dan Kepemilikan 

Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di BEI periode 2009-2011”. Alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda yang 

diperoleh hasil profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan, kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan, kebijakan hutang tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, dan kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

6. Febrina Wibawati Sholekah dan Lintang Venusita (2014) 
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Dalam penelitian  ini yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan 

Manajerial, Kepemilikan Institusional, Leverage, Firm Size, 

Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan pada 

Perusahaan High Profil yang terdapat di BEI periode 2008-2012” Alat 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear 

berganda yang mendapatkan hasil Kepemilikan manajerial 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, leverage berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan, firm size tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, corporate social responsibility berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

7. Mirry Yunianti Pasaribu dkk (2016) 

Dalam penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Struktur Modal, 

Struktur Kepemilikan dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan 

pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di 

BEI periode 2011-2014”. Alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu regresi linear berganda yang memperoleh hasil 

struktur modal berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai 

perusahaan, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan, kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

8. Amalia Dewi Rahmawati dkk (2015) 
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Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

profitabilitas, Struktur Modal Dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai 

Perusahaan pada Perusahaan Sektor Properti, Real Estate, dan 

Building Cronstruction yang terdaftar di BEI periode 2010-2013”. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear 

berganda yang memperoleh hasil ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, profitabilitas berpengaruh 

positif signifikan terhadap nilai perusahaan, struktur modal 

berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, dan 

keputusan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

9. Jarry Roy  dan Putu Prima W (2014) 

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Deviden 

dan Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI ”Alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda yang 

memperoleh hasil kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap 

nilai perusahaan, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

10. Ajeng Bintari D.C.Wati dan Harlen Dro (2014) 

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Struktur 

Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Keputusan Hutang Terhadap 



27 
 

 
 

Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2009-2013”. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu regresi linear berganda dan mendapatkan hasil kepemilikan 

manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan deviden,  

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen, dan kebijakan hutang berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kebijakan deviden. 

11. Hilda Arifah dan Siti Aisjah (2014) 

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, 

Likuiditas, Dan Free Cash Flow terhadap Kebijakan Dividen pada 

Perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di BEI periode 2011-

2013“. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi 

linear berganda yang memperoleh hasil profitabilitas dan likuiditas 

berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen, dan free 

cash flow berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan deviden. 

12. Resky D. V. Bansaleng dkk (2014) 

Dalam penelitian yang berjudul “Kebijakan Hutang, Struktur 

Kepemilikan dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Deviden pada 

Perusahaan Manufaktur Non Probability periode 2007-2011”. Alat 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear 

berganda memperoleh hasil kebijakan hutang berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kebijakan deviden, struktur kepemilikan 
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berpengaruh negatif  dan tidak signifikan terhadap kebijakan deviden, 

dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan 

dividen.  

13. Elva Nuraina (2012) 

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan 

Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Hutang dan 

Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI”. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear 

berganda memperoleh hasil kepemilikan institusional berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan  terhadap nilai perusahaan, kepemilikan institusional 

berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang, dan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. 

14. Sisca Cristianty Dewi (2008) 

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan 

Manajerial, Kepemilikan institusional, Kebijakan Hutang, 

Profitabilitas, Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen pada 

Perusahaan Go Publik di BEI periode 2002-2005”. Alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda 

memperoleh hasil Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif 

terhadap kebijakan deviden, Kepemilikan Institusional berpengaruh 

negatif terhadap kebijakan dividen, Kebijakan hutang berpengaruh 

negatif terhadap kebijakan dividen, profitabilitas berpengaruh negatif 
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terhadap kebijakan dividen, ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap kebijakan dividen. 

15. Doni Kasmon dkk (2016) 

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan 

Manajerial, Kepemilikan Institusional, Arus Kas Bebas, dan Leverage 

terhadap Pembayaran Dividen pada Perusahaan LQ 45 yang terdaftar 

di BEI periode 2009-2013”. Alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu regresi linear berganda memperoleh hasil 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kebijakan 

deviden, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan dividen, Arus kas bebas tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen, leverage berpengaruh negatif terhadap kebijakan 

dividen. 

16. Dwi sukirni (2012) 

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan 

Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen, Kebijakan 

Hutang terhadap Nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di 

BEI periode 2008-2010”. Alat analisis yang digunakan regresi linear 

berganda memperoleh hasil kepemilikan manajerial berpengaruh 

negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, kepemilkan Institusional  

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, kebijakan 

dividen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, 
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kebijakan hutang berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

17. Firmanda dkk (2014) 

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan 

Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Hutang, 

Profitabilitas Ukuran perusahaan dan Cash Position terhadap 

Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek indonesia periode 2009-2013”. Alat analisis yang 

digunakan yaitu regresi linear berganda dan mendapatkan hasil 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen, 

kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen, kebijakan hutang berpengaruh positiif signifikan 

terhadap kebijakan dividen, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap kebijakan dividen, cash position tidak berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen 

18. Susanto dkk (2013) 

Dalam penelitian yang berjudul pengaruh Liquidity, 

Profitability, Leverage, Size, Collateral Asset, Growth, Institutional 

ownership terhadap Dividend Policy pada Perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010”.  Alat 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear 

berganda dan memperoleh hasil growth dan institutional ownership 
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berpengaruh terhadap kebijakan dividen, Leverage, size, collateral 

asset tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

C. Hipotesis 

1. Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan  

Menurut penelitian Nofrita (2013) menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian Sumanti dan Mangantar 

(2013) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Dari penelitian diatas dapat 

diambil kesimpulan apabila profitabilitas mengalami kenaikan maka 

nilai perusahaan juga akan mengalami kenaikan, Profitabilitas 

merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Hanafi, 

2014 : 74), laba yang tinggi mencerminkan kinerja keuangan yang 

baik, kinerja keuangan yang baik menunjukkan prospek perusahaan 

kedepannya juga baik. Sehingga investor akan tertarik dan membeli 

saham perusahaan, kenaikan permintaan saham yang tinggi akan 

membuat harga saham juga tinggi. Sehingga harga saham yang tinggi 

dapat meningkatkan nilai perusahaan.  

H1= Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

2. Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan 

Menurut penelitian Sukirni (2012) menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 
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perusahaan. Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian Nuraina 

(2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Dari 

penelitian di atas dapat diambil kesimpulan apabila kepemilikan 

institusional tinggi maka dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh institusi lain seperti perusahaan asuransi, perusahaan 

investasi, bank, dan pemerintah. Adanya kepemilikan institusional 

maka dapat menurunkan agency conflict. Semakin tinggi tingkat 

kepemilikan institusional maka semakin kuat tingkat pengendalian 

yang dilakukan oleh pihak ekternal terhadap perusahaan. Apabila 

kepemilikan institusional tinggi maka dapat memonitor manajemen 

dalam mengambil keputusan dan mendorong pengawasan lebih 

optimal. Sehingga adanya pengawasan mendorong manajer akan 

meningkatkan kinerjanya, apabila kinerja perusahaan baik 

menunjukkan prospek perusahaan juga baik, Sehingga investor akan 

tertarik dan membeli saham perusahaan, kenaikan permintaan saham 

yang tinggi akan membuat harga saham juga tinggi. Sehingga harga 

saham yang tinggi dapat meningkatkan nilai perusahaan 

H2= Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

3. Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen 
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Menurut penelitian Dinata dan Yadnya (2013) menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan 

dividen. Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian arifah (2014) 

yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan 

terhadap kebijakan dividen. Dari penelitian diatas dapat diambil 

kesimpulan semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi pula 

dividen yang dibagikan. Profitabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba (Hanafi, 2014 : 74). 

Profitabilitas yang tinggi menunjukkan aliran kas masuk perusahaan 

juga tinggi. Apabila aliran kas masuk perusahaan tinggi maka semakin 

besar pula kemampuan perusahaan dalam membayar dividen sesuai 

dengan bird in the hand theory yang menyatakan bahwa investor lebih 

merasa aman untuk memperoleh pendapatan berupa pembayaran 

dividen dari pada menunggu capital gain. 

H3= Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan 

dividen 

4. Kepemilikan Institusional terhadap Kebijakan deviden 

Menurut penelitian Firmanda dkk (2014) menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan deviden. Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian 

Susanto dkk (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan deviden. Dari 

penelitian diatas dapat diambil kesimpulan apabila persentase 
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kepemilikan saham institusional suatu perusahaan tinggi maka dividen 

yang dibagikan tinggi. Kepemilikan institusional merupakan 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi lain seperti perusahaan 

asuransi, perusahaan investasi, bank, dan pemerintah. Semakin tinggi 

tingkat kepemilikan institusional maka semakin kuat tingkat 

pengendalian yang dilakukan oleh pihak ekternal terhadap perusahaan. 

Apabila kepemilikan institusional tinggi maka dapat memonitor 

manajemen dalam mengambil keputusan dan mendorong pengawasan 

lebih optimal. Adanya kepemilikan institusional yang tinggi dapat 

mempengaruhi keputusan laba dibagikan sebagai dividen sebagai 

bentuk kompensasi bagi investor institusional dalam peran 

memonitoringnya hal ini sesuai dengan bird in the hand theory yang 

menyatakan investor lebih menyukai dividen dibandingkan capital 

gain. 

H4= Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap 

kebijakan dividen 

5. Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan 

Menurut penelitian Dinata dan Yadnya (2013) menyatakan 

bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Pernyataan ini juga didukung penelitian oleh Jusriani dan 

Rahardjo (2013) menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh  

positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Dari penelitian diatas 

dapat diambil kesimpulan semakin tinggi dividen yang dibayarkan 
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maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Kebijakan dividen adalah 

kebijakan perusahaan dalam membagikan laba kepada para pemegang 

saham. Pada teori signal pembayaran dividen selalu diikuti dengan 

kenaikan harga saham (Sartono, 2001 : 289). Apabila kenaikan 

pembayaran dividen meningkat merupakan sinyal bagi investor bahwa 

prospek perusahaan kedepannya semakin baik. Sehingga investor 

tertarik dan membeli saham perusahaan, kenaikan permintaan saham 

yang tinggi akan membuat harga saham juga tinggi. Sehingga harga 

saham yang tinggi dapat meningkatkan nilai perusahaan.  

H5= Kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

D. Model Penelitian 

      

       H1= (+) 

   H3= (+)   

           H5= (+)   

H4= (+)       

 H2=(+) 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 

Pengaruh Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan 

dengan Kebijakan Dividen sebagai Variabel Intervening.

Profitabilitas 

Kepemilikan 

Institusional 

Kebijakan dividen Nilai perusahaan 
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