
 
 

   12 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon 

pembeli apabila perusahaan tersebut dijual (Suad Husnan 2007). Nilai 

perusahaan adalah sebuah nilai yang dapat mengukur seberapa besar tingkat 

kepentingan sebuah perusahaan dimata pelanggannya. Tujuan umum 

perusahaan dapat bersifat ekonomis dan nonekonomis (Hanafi & Halim, 2009). 

Tujuan ekonomis adalah memperoleh keuntungan, untuk mencapai keuntungan 

tersebut maka harus menggunakan strategi yang berbeda-beda disesuaikan 

dengan fungsi-fungsi perusahaan baik pada fungsi produksi, pemasaran, 

keuangan dan sumberdaya manusia. Tujuan manajemen keuangan adalah 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham (maximization wealth of 

stockholders) melalui maksimisasi nilai perusahaan (Sartono, 2011). 

Ada tiga alasan mengapa nilai dari setiap bisnis akan dimaksimalkan jika 

bisnis diorganisasikan sebagai suatu perseroan terbatas, yaitu antara lain  

(Brigham dan Houston, 2010):  

a. Kewajiban terbatas mengurangi risiko yang ditanggung oleh para  investor, 

dan, jika semua hal yang lainnya konstan, semakin rendah risiko  

perusahaan, maka semakin tinggi nilainya.  
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b. Nilai perusahaan akan tergantung pada peluang pertumbuhannya, yang  

selanjutnya akan bergantung pada kemampuan perusahaan untuk menarik  

modal. Karena perseroan terbatas dapat menarik modal secara lebih  mudah 

daripada bisnis-bisnis yang tidak terinkorporasi, maka dapat  dengan lebih 

baik mengambil keuntungan dari peluang-peluang  pertumbuhan. 

c. Nilai dari suatu aset juga bergantung pada likuiditasnya, yang artinya  

kemudahan untuk menjual aset dan mengubahnya menjadi uang tunai  pada 

suatu “nilai pasar yang wajar”. Karena investasi pada saham dari  perseroan 

terbatas adalah jauh lebih likuid daripada investasi yang serupa  di suatu 

kepemilikan perseorangan atau persekutuan, maka hal ini juga  

meningkatkan nilai dari suatu perseroan terbatas. 

Dari tiga alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor- faktor diatas  

dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Harga saham yang tinggi membuat  

nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan 

semua pemilik perusahaan sebab dengan nilai perusahaan yang tinggi 

menunjukkan bahwa tingkat kemakmuran pemegang saham juga tinggi. 

Dengan nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya bahwa 

prospek perusahaan di masa depan akan bagus (Brigham dan Houston, 2010).  

Secara umum banyak metode dan teknik yang telah dikembangkan dalam 

penilaian perusahaan, diantaranya (Suharli, 2009) adalah :  

a. pendekatan laba antara lain metode rasio tingkat laba atau  price earning  

ratio 

b. pendekatan arus kas antara lain metode diskonto arus kas 
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c. pendekatan dividen antara lain metode pertumbuhan dividen 

d. pendekatan aktiva antara lain metode penilaian aktiva  

e. pendekatan harga  saham 

f. pendekatan economic value added (EVA) 

Menurut Christiawan dan Tarigan (2012) ada beberapa konsep yang 

menjelaskan nilai perusahaan yaitu nominal, nilai intrinsik, nilai likuidasi, 

nilai buku, nilai pasar dan nilai intrisik. Nilai nominal yaitu yang tercantum 

secara formal dalam anggaran dasar perseroan. Nilai likuidasi yaitu nilai jual 

seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang arus 

dipenuhi. Nilai buku yaitu nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar 

konsep akuntansi. Nilai pasar yaitu harga yang terjadi dari proses tawar-

menawar di pasar saham sedangkan konsep yang paling reprensif untuk 

menentukan nilai suatu intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan nilai 

aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas yang dimiliki kemampuan 

menghasilkan keuntungan dikemudian hari. 

Menurut Weston dan Copeland (2008) pengukuran nilai  perusahaan 

dapat dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio penilaian atau rasio pasar. 

Rasio penilaian merupakan ukuran kinerja yang paling menyeluruh untuk 

suatu perusahaan, rasio penilaian tersebut terdiri dari :  

1. Price to Book Value  (PBV) yaitu perbandingan antara harga saham  

dengan nilai buku saham.  

2. Market to Book Ratio (MBR) yaitu perbandingan antara harga pasar  

saham dengan nilai buku saham.  
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3. Market to Book Assets Ratio yaitu ekpektasi pasar tentang nilai dari  

peluang investasi dan pertumbuhan perusahaan yaitu perbandingan antara 

nilai pasar aset dengan nilai buku aset. 

4. Market Value of Equity (MVE) yaitu nilai pasar ekuitas perusahaan 

menurut penilaian para pelaku pasar Nilai pasar ekuitas adalah jumlah 

ekuitas (saham beredar) dikali dengan harga per lembar ekuitas.  

5. Enterprise value (EV) yaitu nilai kapitalisasi market yang dihitung sebagai 

nilai kapitalisasi pasar ditambah total kewajiban ditambah minority interest 

dan saham preferen dikurangi total kas dan ekuivalen kas.  

6. Price Earnings Ratio (PER) yaitu harga yang bersedia dibayar oleh 

pembeli apabila perusahaan itu dijual. PER dapat dirumuskan sebagai  

    PER = Price per Share / Earnings per Share 

7. Tobin’s Q  yaitu nilai pasar dari suatu perusahaan dengan membandingkan  

nilai pasar suatu perusahaan yang terdaftar di pasar keuangan dengan nilai 

penggantian aset (asset replacement value) perusahaan. 

2. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi melibatkan waktu jangka panjang, sehingga keputusan 

yang diambil harus dipertimbangkan dengan baik, karena mempunyai 

konsekuensi berjangka pula. Menurut Tandelilin (2010), Investasi adalah 

Komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada 

saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa mendatang. 

Fahmi dan Hadi (2009) menyatakan bahwa investasi adalah sebagai bentuk 

pengelolaan dana guna memberikan keuntungan dengan cara menempatkan 
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dana tersebut pada alokasi yang diperkirakan akan memberikan tambahan 

keuntungan. Keputusan investasi adalah keputusan keuangan (financial 

decision) tentang aktiva mana yang harus dibeli perusahaan (Atmaja, 2008). 

Menurut Sutrisno (2009) keputusan investasi adalah Keputusan yang sering 

disebut capital budgeting, yakni keseluruhan proses perencanaan dan 

pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dan yang jangka waktu 

kembalinya dana tersebut melebihi satu tahun atau berjangka panjang.  

Sedangkan Pendapat Hartono (2009) memperjelas bahwa “keputusan 

investasi merupakan langkah awal untuk mentukan jumlah aktiva yang 

dibutuhkan perusahaan secara keseluruhan sehingga keputusan invesatsi ini 

merupakan keputusan terpenting yang dibuat oleh perusahaan”. Dalam 

hubungannya dengan nilai perusahaan, maka setiap keputusan investasi yang 

dibuat oleh manajer keuangan akan berdampak terhadap harga saham 

perusahaan tersebut. 

Keputusan investasi dapat dikelompokan kedalam investasi jangka pendek 

seperti investasi kedalam kas, surat-surat berharga jangka pendek, piutang, dan 

persediaan. Investasi jangka panjang dalam bentuk tanah, gedung, kendaraan, 

mesin, peralatan produksi, dan aktiva tetap lainnya. Investasi merupakan 

komitmen sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat 

ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa depan. Jadi dapat 

diartikan bahwa keputusan investasi itu penting, karena untuk mencapai tujuan 

perusahaan hanya akan dihasilkan melalui kegiatan investasi perusahaan 

(Hemastuti,2014). 

PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI ...,ARI CHRISTI,FEB,  MANAJEMAN, UMP2017



 
 

   17 
 

Menurut Fahmi dan Hadi (2011) investasi dapat dibagi menjadi dua yaitu 

investasi langsung dan investasi tidak langsung. 

1) Direct investment 

Direct investment (investasi langsung) adalah mereka yang memiliki dana 

dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu aktiva 

keuangan dari suatu perusahaan yang dapat dilakukan baik melalui para 

perantara atau berbagai cara lainnya. Investasi langsung Investasi langsung 

yang tidak dapat diperjual belikan yaitu Tabungan, Deposito, sedangkan 

Investasi langsung dapat diperjual belikan yaitu Investasi langsung di pasar 

uang, Investasi langsung di pasar modal, Investasi langsung di pasar turunan 

2) Indirect investment  

Indirect investment (investasi tidak langsung) adalah mereka yang memiliki 

kelebihan dana dapat melakukan keputusan investasi dengan tidak terlibat 

secara langsung atau pembelian aktiva keuangan cukup hanya dengan 

memegang dalam bentuk saham atau obligasi saja. Mereka yang melakukan 

kebijakan indirect investment umumnya cenderung tidak terlibat dalam 

pengambilan keputusan penting pada suatu perusahaan. Investasi tidak 

langsung dilakukan dengan membeli saham dari perusahaan investasi yang 

mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan-perusahaan 

lain. Perusahaan investasi adalah perusahaan yang menyediakan jasa 

keuangan dengan cara menjual sahamnya ke public dan menggunakan dana 

yang diperoleh untuk diinvestasikan ke dalam portofolionya. 
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 Pada dasarnya tujuan orang melakukan investasi adalah untuk 

menghasilkan sejumlah uang. Menurut Tandelilin (2010), ada beberapa alasan 

mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain sebagai berikut:  

1) Untuk mendapatkan kehidupan yang layak dimasa datang. Seseorang yang 

bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari 

waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan 

tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa 

yang akan datang. 

2) Mengurangi tekanan inflasi dengan melakukan investasi dalam pemilikan 

perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari risiko 

penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh 

inflasi.  

3) Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa Negara di dunia banyak 

melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di 

masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat 

yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.  

Menurut Supriyono (2009), secara garis besar proses pengambilan 

keputusan penanaman modal dilakukan melalui prosedur-prosedur sebagai 

berikut:  

1) Identifikasi proyek  

Langkah awal dari keputusan penanaman modal adalah mengidentifikasi 

proyek penanaman modal, kemudian mencari usulan penanaman modal 

yang nantinya akan dipilih satu usulan investasi yang paling maksimal 
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dihubungkan dengan sumber yang tersedia dan disesuaikan dengan tujuan 

perusahaan.  

2) Estimasi biaya dan manfaat  

Salah satu kriteria yang digunakan untuk menerima atau menolak suatu 

usulan proyek adalah estimasi biaya dan manfaat proyek yang 

bersangkutan. Estimasi biaya merupakan estimasi biaya yang ditanamkan 

mula-mula dan biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan proyek yang 

bersangkutan.  

3) Evaluasi proyek  

Evaluasi yang dilakukan sebaiknya secara kuantitatif maupun kualitatif. 

Evaluasi secara kualitatif misalnya dinilai dari segi perubahan moral 

karyawan, dampak sosial, pelestarian lingkungan dan lain sebagainya. 

Evaluasi proyek secara kuantitatif dapat menggunakan beberapa metode 

evaluasi seperti metode net present value, metode payback period dan lain 

sebagainya.  

4) Penyusunan anggaran pengeluaran modal  

Anggaran pengeluaran modal merupakan bagian dari anggaran induk suatu 

organisasi yang berisi semua usulan penanaman modal yang telah 

disahkan untuk satu periode tahun anggaran. Secara formal, penyusunan 

anggaran modal merupakan hasil akhir dari keputusan penanaman modal.  

5) Penilaian kembali proyek  

Suatu proyek yang sudah diterima dan dilaksanakan masih memerlukan 

adanya penilaian kembali secara periodik untuk menentukan apakah 
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penanaman modal tersebut telah sesuasi dengan yang diharapkan semula. 

Ada dua manfaat penting dari penilaian kembali suatu proyek, yaitu :  

(a) Dapat untuk mengetahui ketepatan estimasi masa lalu, yang 

bermanfaat untuk membuat estimasi baru atau estimasi yang lebih 

tepat terhadap proyek baru.  

(b) Merupakan pembanding antara proyek yang sedang berjalan dengan 

alternatif penanaman modal lainnya. 

Hidayat (2010) 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 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 akan datang 

dengan net present value positif. 

Keputusan investasi didefinisikan sebagai kombinasi antara aktiva 

yang dimiliki (assets in place) dan pilihan investasi di masa yang akan 

datang dengan net present value positif. Keputusan investasi dalam 

penelitian ini diproksikan  dengan  menggunakan  Total  Asset  Growth  

(TAG). TAG merupakan pertumbuhan aset perusahaan dari satu tahun 

tertentu ke tahun berikutnya. TAG merupakan besarnya pertumbuhan 

investasi pada aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan (Jogiyanto 

2010). 
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3. Pendanaan 

 Keputusan pendanaan menyangkut keputusan tentang berapa banyak 

hutang akan digunakan, dalam bentuk apa hutang dan modal sendiri akan 

ditarik, dan kapan akan memperoleh dana-dana tersebut. Pendanaan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Apabila pendanaan didanai melalui hutang, 

peningkatan tersebut terjadi akibat dari efek tax deductible. Artinya perusahaan 

yang memiliki hutang akan membayar bunga pinjaman yang dapat mengurangi 

penghasilan kena pajak, yang dapat memberi manfaat pemegang saham 

(Husnan dan pujiastuti, 2015). 

Keputusan pendanaan adalah keputusan keuangan tentang asal dana untuk 

membeli aktiva. Ada dua macam sumber dana yaitu dana pinjaman (utang 

bank) dan modal sendiri (laba ditahan). Dana pinjaman dan saham, merupakan 

sumber dana yang berasal dari luar perusahaan, sedangkan laba ditahan 

merupakan sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan (Sudana, 2011). 

Keputusan pendanaan dalam penelitian ini dikonfirmasikan melalui Debt to 

Equity Ratio (DER), dimana rasio ini menunjukkan perbandingan antara 

pembiayaan dan pendanaan melalui hutang dengan pendanaan melalui ekuitas. 

Rasio ini biasanya digunakan untuk mengukur financial leverage dari suatu 

perusahaan (Sartono, 2010). Keputusan-keputusan yang menggunakan 

pendanaan melalui ekuitas lebih banyak dari pada pendanaan melalui hutang 

karena dengan menggunakan pendanaan melalui ekuitas lebih banyak dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. 
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Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan 

demikian, pemberian pembiayaan  adalah pemberian kepercayaan. Hal ini 

berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan 

oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang 

disepakati bersama. 

 Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi (Ali, 

2008): 

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiyaan.  

2. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima 

pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan 

jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.  

3. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan 

penerima pembiyaan  

4. Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati.  

5. Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan 

suatu resiko tidak tertagihnya pembiayaan (non performing loan).  

6. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa 

tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin 

Menurut Harmono (2011), Indikator struktur modal optimal dapat 

diidentifikasi menggunakan perubahan nilai total perusahaan melalui nilai 

harga per lembar saham di pasar modal. Dalam teori struktur modal 

menjelaskan apakah ada pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai 

perusahaan,  apabila keputusan investasi dan kebijakan dividen dipegang 
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konstan. Irham, (2011), Teori struktur modal telah banyak dibahas di berbagai 

buku teks baik yang ditulis oleh penulis domestik maupun asing, dan secara 

umun teori yang membahas tentang struktur modal ada dua yaitu : 

a. Balancing Theoris 

Balancing Theories merupakan suatu kebijakan yang ditempuh oleh 

perusahaan untuk mencari dana tambahan dengan cara mencari pinjaman 

baik ke perbankan atau juga dengan menerbitkan obligasi. Obligasi adalah 

sebuah surat berharga yang mencantumkan nilai nominal, tingkat suku 

bunga, dan jangka waktu dimana itu dikeluarkan baik oleh perusahaan 

ataupun goverment untuk kemudian dijual kepada publik. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa menjual obligasi adalah artinya pada publik atau 

perusahaan melakukan penambahan long term liabilities-nya. Maka 

penerangan balancing theories juga memungkinkan juga diterapkan oleh 

suatu pemerintah adalah dengan cara melakukan pinjaman ke pihak asing 

pemerintah negara asing atau juga pada lembaga donatur internasional 

seperti World Bank, International Monetery Fubd, Asian Development 

Bank, dan lembaga lainnya. 

b. Packing oerder theory 

Packing order theory merupakan suatu kebijakan yang ditempuh oleh 

suatu perusahaan untuk mencari tambahan dana dengan cara menjual aset 

yang dimilikinya. Seperti menjual gedung, tanah, peralatan yang dimilikinya 

dan aset-aset lainnya, termasuk denagn menerbitkan dan menjual saham 

dipasar modal (capital market) dan dana yang berasal dari laba ditahan 

(retained earnings). 
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Sumber dana yang berasal dari penjualan saham di pasar modal 

biasanya dilakukan oleh perusahaan go public dan menjual sahamnya di 

pasar perdana disebut dengan initial public offering (IPO). Ada banyak 

syarat yang harus dilalui oleh suatu perusahaan untuk go public seperti 

harus adanya penjamin emisi dan audit oleh auditor yang memiliki reputasi 

tinggi yang kemudian dinyatakan dari segi laporan keuangan layak untuk go 

public. 

Penjamin emisi penerbitan saham di pasar modal biasanya adalah 

perusahaan yang sudah memliki reputasi baik di pasar modal, seperti bank 

Mandiri menjadi penjamin (underwriter) bagi sebuah perusahaan yang 

akan go publik. Selanjutnya pihak penjamin emisi akan melakukan 

negosiasi berapa jumlah yang layak untuk diterbitkan saham tersebut dan 

berapa besar dana jangka panjang yang dibutuhkan. 

4. Kebijakan Deviden 

a. Pengertian Kebijakan Deviden 

Kebijakan perusahaan membagikan dividen kepada para pemegang 

saham merupakan salah satu kebijakan yang sangat penting untuk mencapai 

salah satu tujuan perusahaan. Menurut Sartono (2010), kebijakan dividen 

adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan kepada pemegang 

saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan 

guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Sedangkan Husnan 

dan Pudjianti (2015) Kebijakan dividen menyangkut tentang penggunaan 

laba yang menjadi hak para pemegang saham. Laba tersebut dapat dibagi 

menjadi dividen atau ditahan untuk diinvestasikan kembali. Kebijakan 

dividen merupakan pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan 
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banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba 

ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan, tapi distribusi keuntungan 

kepada para pemilik memangadalah tujuan utama suatu bisnis. 

Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, 

maka akan mengurangi laba yang akan ditahan dan selanjutnya mengurangi 

total sumber dana intern atau internal financing. Sebaliknya jika perusahaan 

memilih untuk menahan laba yang diperoleh, maka kemampuan 

pembentukan dana intern akan semakin besar. Dengan demikian aspek 

penting dari keputusan deviden adalah menentukan alokasi laba yang sesuai 

diantara pembayaran laba sebagai dengan laba yang ditahan perusahaan. 

Menurut  Sartono (2010), faktor-faktor yang dipertimbangkan 

manajerial dalam menentukan Dividend Payout Ratio (DPR) adalah sebagai 

berikut:  

1) Kebutuhan Dana Perusahaan  

2) Likuiditas  

3) Kemampuan Meminjam  

4) Keadaan Pemegang Saham  

5) Stabilitas Dividen  

  Dividend  Payout Ratio menurut Husnan dan Pudjiastuti (2015) 

adalah rasio yang menunjukkan persentase setiap laba yang diperoleh 

perusahaan untuk di distribusikan kepada pemilik saham dalam bentuk 

uang tunai. Dividend Payout Ratio dapat dihitung dengan membagi 

dividen tunai perusahaan per saham dengan laba per saham. Rumus yang 

PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI ...,ARI CHRISTI,FEB,  MANAJEMAN, UMP2017



 
 

   26 
 

digunakan untuk mengukur Dividend Payout Ratio menurut Husnan dan 

Pudjiastuti (2015) adalah sebagai berikut :  

    
                 

                 
 

Artinya di dalam komponen dividen per lembar saham terkandung 

unsur dividen, jadi jika semakin besar dividen yang dibagikan maka akan 

semakin besar Dividen Payout Ratio (DPR).  

b. Jenis-jenis deviden 

Menurut Baridwan (2008), jenis-jenis dividen yang dibayarkan kepada 

pemegang saham dibedakan dalam beberapa bentuk, yaitu seperti berikut ini:  

1) Dividen Tunai (Cash Dividend)  

Dividen tunai merupakan dividen yang dibagikan dalam bentuk kas. Hal 

utama yang perlu diperhatikan oleh manajemen sebelum membuat 

pengumuman adanya pembagian dividen tunai adalah apakah jumlah uang 

kas yang ada mencukupi untuk pembagian dividen tersebut.  

2) Dividen NonKas (Property Dividend)  

Dividen nonkas dapat berupa surat-surat berharga perusahaan lain yang 

dimiliki oleh perusahaan seperti barang dagang, real estate, atau investasi, 

atau bentuk lainnya yang dirancang oleh dewan direksi.  

3) Dividen dengan Utang Wesel (Scrib Dividend)  

Dividen utang wesel timbul apabila perusahaan tidak membayar dividen 

sekarang dikarenakan saldo kas yang ada tidak mencukupi sehingga 

pimpinan akan mengeluarkan scrib dividend, yaitu janji tertulis untuk 
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membayar jumlah tertentu di waktu yang akan datang. Scrib dividend ini 

mungkin berbunga mungkin juga tidak.  

4) Dividen Likuidasi (Liquidation Dividend)  

Dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian merupakan pengembalian 

dari investasi pemegang saham. Apabila perusahaan membagi dividen 

likuidasi, maka para pemegang saham harus diberitahu mengenai berapa 

jumlah pembagian laba dan berapa yang merupakan pengembalian modal, 

sehingga para pemegang saham bisa mengurangi investasinya. Dengan 

demikian transaksi ini identik dengan penarikan modal sendiri oleh 

pemegang saham.  

5) Dividen Saham (Stock Dividend)  

Jika manajemen ingin mengkapitalisasi sebagian dari laba dan dengan 

demikian menahan laba dalam perusahaan atas dasar permanen, maka 

perusahaan dapat menerbitkan dividen saham. Dividen saham adalah 

pembayaran tambahan saham (dividen dalam bentuk saham) kepada 

pemegang saham. Dividen saham kurang lebih merupakan penyusunan 

kembali modal perusahaan (rekapitalisasi), sedangkan proporsi kepemilikan 

tidak mengalami perubahan. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen  

Menurut Brigham dan Houston (2010) terdapat 4 kategori besar faktor - 

faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen yaitu sebagai berikut:  

1)   Kendala atas pembagian dividen  
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a. Kontrak utang. Kontrak utang biasanya membatasi pembagian dividen 

dari laba yang dihasilkan setelah pinjaman diberikan. 

b. Pembatasan saham preferen. Biasanya, dividen saham biasa tidak dapat 

dibayarkan jika perusahaan belum membayarkan dividen untuk saham 

preferennya.  

c. Ketidakcukupan laba. Pembayaran dividen tidak boleh melebihi “laba 

yang ditahan” pada pos neraca. Pembatasan ini disebut “impairment of 

capital rule”, dirancang untuk melindungi kreditor. Tanpa peraturan 

tersebut perusahaan yang mengalami kesulitan mungkin membagikan 

sebagian besar aktivanya kepada pemegang saham dan membiarkan para 

kreditornya terlantar.  

d. Denda pajak atas penahanan laba yang tidak wajar. Untuk mencegah agar 

orang – orang kaya tidak menggunakan perusahaan untuk menghindari 

pajak pribadi, peraturan pajak membuat ketentuan khusus mengenai 

penimbunan penghasilan yang tidak wajar.  

2) Peluang Investasi  

a) Letak dari daftar IOS. Apabila daftar IOS yang khas dari suatu 

perusahaan, apabila lebih mengarah kekanan, hal ini akan cenderung 

menghasilkan target rasio pembayaran dividen yang rendah dan 

sebaliknya jika IOS lebih mengarah ke kiri.  

b) Kemungkinan untuk mempercepat atau menunda proyek. Kemampuan 

untuk mempercepat atau menangguhkan proyek akan memungkinkan 

perusahaan untuk lebih konsisten dengan kebijakan dividen yang stabil.  
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3) Ketersediaan dan biaya sumber-sumber modal alternative  

a) Biaya penjualan saham baru. Jika suatu perusahaan perlu mendanai 

investasi dalam tingkat tertentu, perusahaan dapat mendapatkan ekuitas 

dengan menahan laba atau menerbitkan saham biasa baru.  

b) Kemampuan untuk mensubstitusi utang dengan ekuitas. Perusahaan 

dapat mendanai tingkat investasi tertentu  

c) Ketersediaan kas. Dividen tunai dapat dibagikan hanya dengan uang 

kas. Jadi, kekurangan kas di bank dapat membatasi menggunakan baik 

itu utang atau ekuitas. Biaya transaksi saham yang rendah 

memungkinkan kebijakan dividen yang lebih fleksibel karena ekuitas 

dapat dihimpun melalui penahanan laba atau penjualan saham baru. 

Situasi yang sama berlaku bagi kebijakan utang : jika perusahaan dapat 

menyesuaikan rasio utangnya tanpa harus meningkatkan WACC secara 

tajam, perusahaan tersebut dapat membayar dividen yang diharapkan, 

bahkan meskipun laba mengalami fluktuasi, dengan meningkatkan rasio 

utangnya.  

d) Pengendalian jika manajemen berkepentingan dengan mempertahankan 

pengendalian, perusahaan bisa jadi enggan untuk menjual saham baru, 

sehingga mungkin akan menahan lebih banyak laba daripada 

seharusnya. Akan tetapi, jika pemegang saham menginginkan dividen 

yang lebih tinggi dan terpampang perang mandate (proxy fight) di 

depan mata, maka dividen akan dinaikkan.  
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4) Dampak kebijakan dividen pada  

Dampaknya dapat dilihat dari 4 faktor :  

a) Keinginan pemegang saham untuk mendapatkan laba saat ini versus 

masa depan  

b) Anggapan tingkat resiko dividen versus keuntungan modal  

c) Keuntungan pajak atas keuntungan modal dibandingkan dividen  

d. Teori Kebijakan Deviden 

Kebijakan dividen adalah suatu hal yang penting dalam mempengaruhi 

nilai perusahaan. Ada berbagai pendapat atau teori tentang kebijakan 

dividen (Atmaja, 2008) antara lain: 

a. Teori Dividen Tidak Relevan dari Modigliani dan Miller 

Menurut Modigliani dan Miller (MM), nilai suatu perusahaan tidak 

ditentukan oleh besar kecilnya DPR tetapi ditentukan oleh laba bersih 

sebelum pajak dan kelas risiko perusahaan. Jadi menurut MM dividen 

adalah tidak relevan. 

b. Teori The Bird in the Hand 

Gordon dan Lintner menyatakan bahwa biaya modal sendiri perusahaan 

akan naik jika DPR rendah karena investor lebih menyukai menerima 

dividen daripada capital gains. 

c. Teori Perbedaan Pajak 

 Teori ini diajukan oleh Litzenberger dan Ramaswamy yang menyatakan 

bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan capital 
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gains para investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda 

pembayaran pajak.  

d. Teori Signalling Hypothesis 

Perubahan dividen mengandung beberapa informasi tapi sulit dikatakan 

apakah kenaikan atau penurunan harga setelah adanya kenaikan dan 

penurunan dividen semata-mata disebabkan oleh efek “sinyal” atau 

disebabkan efek “sinyal” dan preferensi terhadap dividen. 

e. Teori Clientele Effect 

Teori ini menyatakan bahwa kelompok (clientele) pemegang saham 

yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap 

kebijakan dividen perusahaan. 

5. Kepemilikan Manajerial 

 Keputusan bisnis yang diambil manajer adalah keputusan untuk 

memaksimalkan sumber daya perusahaan. Suatu ancaman bagi perusahaan jika 

perusahaan masing-masing pihak mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. 

Pemegang saham dan manajer masing-masing berkepentingan untuk 

memaksimalkan tujuannya. Masing-masing pihak memiliki risiko terkait 

dengan fungsinya, manajer memiliki risiko untuk tidak ditunjuk lagi sebagai 

manajer jika gagal menjalankan fungsinya, sementara pemegang saham 

memiliki risiko kehilangan modalnya jika salah memilih manajer (Sartono, 

2010). 

 Kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang juga dalam hal 

ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif 

PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI ...,ARI CHRISTI,FEB,  MANAJEMAN, UMP2017



 
 

   32 
 

ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan bersangkutan. 

Sedangkan struktur manajerial adalah tingkat kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen yang secara aktif terlibat didalam pengambilan keputusan, 

pengukurannya dilihat dari perporsi saham yang dimiliki manajemen pada 

akhir tahun yang disajikan dalam bentuk presentasi (sukirni,2012).  

Kepemilikan saham manajerial akan membantu penyatuan kepentingan 

antara manajer dengan pemegang saham. Kepemilikan manajerial akan 

mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, sehingga 

manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil 

dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan 

keputusan yang salah. Sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan 

hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik. 

Argumen tersebut mengindikasikan mengenai pentingnya kepemilikan 

manajerial dalam struktur kepemilikan perusahaan (Sudana, 2011). 

Semakin banyak saham yang dimiliki oleh manajer akan semakin 

menurunkan masalah keagenan sehingga membuat deviden tidak perlu 

dibayarkan pada risiko yang tinggi. Dalam hal ini berarti kepemilikan 

manajerial mempengaruhi kebijakan deviden secara negatif. Dengan jumlah 

investasi yang tinggi, investor institusional melakukan monitoring yang 

semakin ketat dan menghalangi perilaku oportunis manajer (Atmaja, 2012). 

Monitoring oleh investor institusional ini dapat mengurangi biaya 

keagenan (agency cost) dalam hal ini yaitu biaya yang ditanggung pemilik 

untuk mengawasi agen seperti biaya audit, sehingga deviden yang dibayarkan 
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juga menurun. Kehadiran kepemilikan institusional memiliki efek substitusi 

bagi pembayaran deviden untuk mengurangi biaya keagenan. Variabel risiko 

mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap kebijakan deviden. 

Dengan tingginya risiko bisnis yang dihadapi oleh perusahaan akan diantisipasi 

dengan  kebijakan pembayaran deviden yang rendah. Deviden yang rendah 

dapat digunakan untuk menghindari pemotongan deviden di masa mendatang 

sehingga pengalokasian sebagian keuntungan pada laba ditahan dapat 

digunakan untuk investasi lebih lanjut (Tandelilin, 2010). 

Dalam mengawasi dan memonitor perilaku manajer, pemegang saham 

akan mengeluarkan biaya pengawasan yang disebut dengan agency cost. Untuk 

mengurangi agency cost, dapat dilakukan dengan meningkatkan kepemilikan 

manajerial. Langkah ini ditempuh dengan memberikan kesempatan kepada 

manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham dengan tujuan penyetaraan 

kepentingan pemegang saham. Dengan keterlibatan kepemilikan saham, 

manajer agar bertindak dengan mempertimbangkan segala resiko yang ada 

serta memotivasi diri untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola 

perusahaan (Ningsih, 2013). 

Menurut Jensen dan Meckling dalam Atmaja (2012) mengemukakan 

adanya dua potensi konflik dalam teori keagenan yaitu: 

a. Konflik antara Pemegang saham dengan Kreditor 

 Konflik muncul jika manajemen mengambil proyek-proyek yang risikonya 

lebih besar daripada yang diperkirakan oleh kreditor. Selain itu konflik 

dapat juga muncul jika perusahaan meningkatkan jumlah hutang hingga 
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mencapai tingkatan yang lebih tinggi daripada yang diperkirakan kreditor. 

Kreditor dirugikan jika perusahaan mengambil proyek yang terlalu berisiko 

karena hal ini akan meningkatkan risiko kebangkrutan perusahaan. Di lain 

pihak, jika proyek berisiko tinggi tersebut memberikan hasil yang bagus, 

kompensasi yang diterima kreditor (berupa bunga) tidak ikut naik. 

b. Konflik antara Pemegang Saham dengan Pihak Manajemen  

 Teori keagenan memunculkan argumentasi terhadap adanya konflik antara 

pemilik yaitu pemegang saham dengan manajer. Konflik tersebut muncul 

sebagai akibat perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak. Konflik 

keagenan menyebabkan penurunan nilai perusahaan. 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

keputusan investasi, pendanaaan, kebijakan deviden,, kepemilikan manajerial dan 

nilai perusahaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti 

(Tahun) 

VARIABEL 
Hasil Penelitian 

Independen       Dependen 

Achmad dan 

Amanah 

(2014) 

 

Pengaruh 

Keputusan 

Investasi, 

Keputusan 

Pendanaan, 

Kebijakan 

Dividen dan 

Kinerja Keuangan  

Nilai 

Perusahaan 

Keputusan Investasi 

berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan, 

Keputusan Pendanaan, 

Kebijakan Deviden dan 

Kinerja Keuangan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

 

Abdul Mukti 

Zulfahmi 

(2014) 

Keputusan 

Investasi, 

Pendanaaan, dan 

Kebijakan 

Dividen 

Nilai 

Perusahaan 

Keputusan investasi, 

Deviden berpengaruh 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan, dan Keputusan 

Pendanaan tidak 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Fenandar  

(2012) 

Keputusan 

invesatsi, 

Keputusan 

pendanaan, 

Kebijakan dividen 

Nilai 

Perusahaan 

Keputusan Investasi dan 

Kebijakan dividen 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan, 

Keputusan pendanaan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Dwi Sukirni 

(2012) 

 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Kebijakan 

Dividen dan 

Kebijakan Hutang  

Nilai 

Perusahaan 

Kepemilikan Manajerial, 

Kepemilikan Institusional, 

Kebijakan Dividen dan 

Kebijakan Hutang 

berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. 

Mardiyanti 

(2012) 

Kebijakan 

dividen, 

Kebijakan hutang, 

Profitabilitas 

Nilai 

Perusahaan 

Kebijakan dividen 

memiliki pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan, Kebijakan 

hutang memiliki positif 

terhadap nilai perusahaan, 

Profitabilitas memiliki 

pengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan 
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Peneliti 

(Tahun) 

VARIABEL 
Hasil Penelitian 

Independen       Dependen 

Nofrida Utami 

Gustian, Ali 

Mutasowifin 

(2015) 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh 

Kepemilikan 

Manajerial 

terhadap  

Kebijakan 

Pendanaan dan 

Dividen 

Nilai 

Perusahaan 

Kepemiliksn manajerial 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kebijakan pendanaan, 

kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

kebijakan dividen. 

 

Dwita Ayu 

Rizqia, Siti 

Aisjah, 

Sumiati (2013) 

Effect of 

Managerial 

Ownership, 

Financial 

Leverage, 

Profitability, Firm 

Size, and 

Investment 

Opportunity on 

Dividend Policy 

and Firm Value 

Dividend Policy 

and Firm Value 

Manajerial Kepemilikan 

dan investasi berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen, 

sedangkan financial 

leverage, profitabilitas, dan 

firm Ukuran tidak 

berpengaruh terhadap 

kebijakan dividen. Hasil ini 

selanjutnya variabel 

Manajerial Kepemilikan, 

leverage keuangan, 

profitabilitas, ukuran 

perusahaan, peluang 

investasi, dan kebijakan 

dividen mempengaruhi 

perusahaan nilai. 

 

A.Sakir and 

Muhammad 

Fadli (2014) 

Influence Of 

Managerial 

Ownership, Debt 

Policy, 

Profitability, Firm 

Size, and Free 

Cash Low On 

Dividend Policy 

A Study In 

Indonesian 

Manufacturing 

Industries  

Dividend Policy penelitian ini menemukan 

bahwa hanya arus kas 

bebas dampak yang 

signifikan dan positif 

terhadap kebijakan dividen. 

Kepemilikan manajerial 

memiliki nilai negatif yang 

signifikan berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. 

Kebijakan hutang dan 

ukuran perusahaan tidak 

memiliki pengaruh negatif 

yang signifikan terhadap 

dividen kebijakan. 

Profitabilitas tidak 

memiliki pengaruh positif 

yang signifikan terhadap 

kebijakan dividen. Faktor 
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Peneliti 

(Tahun) 

VARIABEL 
Hasil Penelitian 

Independen       Dependen 

yang dominan itu 

Kebijakan dividen yang 

terpengaruh adalah arus kas 

bebas perusahaan. 

 

Candra Pami 

Hemastuti 

(2014) 

Pengaruh 

probilitas, 

Kebijakan 

Deviden, 

Kebijakan 

Hutang, 

Keputusan 

Investasi Dan 

Kepemilikan 

Inseder  

Nilai 

Perusahaan 

Probilitas, Keputusan 

Investasi berpengaruh 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan, sedangkan 

Kebijakan Deviden, 

Kebijakan Hutang tidak 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Putri  Prihatin  

Ningsih  dan  

Iin  Indarti  

(2012) 

Keputusan 

investasi, 

Keputusan 

pendanaan, dan 

kebijakan dividen 

Nilai 

Perusahaan 

Keputusan investasi, 

Keputusan pendanaan, dan 

Kebijakan Deviden  

masing-masing 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan urutan teoritis dan tinjauan penelitian diatas, maka variabel 

independen penelitian adalah keputusan investasi, keputusan pendanaan, 

kebijakan dividen dan kepemilikan manajerial sedangkan untuk variabel 

dependennya adalah nilai perusahaan. Berdasarkan hubungan diantara variabel 

tersebut dapat dirumuskan dalam kerangka pemikiran berikut : 

1.  Pengaruh Keputusan Investasi terhadap Nilai Perusahaan 

Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya 

lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah 

keuntungan dimasa mendatang (Menurut Tandelilin 2010). Di sisi lain, 
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manfaat investasi di masa yang akan datang diliputi oleh ketidakpastian, yang 

dalam konsep manajemen keuangan disebut resiko investasi. Sebagai 

konsekuensi, dalam melakukan investasi harus melalui proses evaluasi secara 

cermat mengenai prediksi tingkat keuntungan dan risiku (Harmono, 2011). 

Hasil penelitian Fenandar  (2012),  yang menyatakan bahwa keputusan 

investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan pada penelitian 

yang dilakukan oleh Hemastuti (2014) menyimpulkan bahwa keputusan 

investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 

2. Pengaruh Keputusan Pendanaan terhadap Nilai Perusahaan 

Keputusan pendanaan adalah keputusan keuangan tentang asal dana untuk 

membeli aktiva. Ada dua macam sumber dana : (1) dana pinjaman, seperti 

utang bank dan obligasi (2) modal sendiri, seperti laba ditahan dan saham. 

Dana pinjaman dan saham, merupakan sumber dana yang bersal dati luar 

perusahaan, sedangkan laba ditahan merupakan sumber dana yang berasal dari 

dalam perusahaan (Sudana, 2011). Usaha untuk memperoleh dana berkaitan 

dengan aliran kas yang masuk (cash inflow) sebagai sumber dana, sedangkan 

aliran kas keluar (cash outflow) berkaitan dengan kegiatan penggunaan dana. 

Aliran dana di perusahaan harus dikelola keseimbangannya antara dana masuk 

dan keluar, keseimbangan ini berdampak pada stabilitas operasi perusahaan. 

Kelebihan dana perusahaan dapat berakibat penggunaan dana yang kurang 

efisien, sebaliknya kekurangan dana mengakibatkan terganggunya operasi 

perusahaan (Martono dan Agus, 2010). 
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3. Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan 

Kebijakan dividen merupakan suatu kebijakan penting dan harus 

dipertimbangkan matang oleh menajemen perusahaan karena kebijakan dividen 

akan melibatkan kepentingan saham dengan dividennya dan kepentingan 

perusahaan dengan laba ditahannya. Kebijakan dividen akan menentukan 

banyaknya laba  yang diperoleh yang akan dibagikan kepada pemegang saham 

sebagai dividen dan banyaknya laba yang akan ditahan untuk berinvestasi. Jika 

perusahaan memilih akan membagikan sebagian besar laba bersihnya sebagai 

dividen maka laba yang akan ditahan akan kecil sehingga pembentukan dana 

intern juga akan kecil, hal ini akan menghambat pertumbuhan pendapatan dan 

harga saham. Sebaliknya jika perusahaan memilih untuk menahan sebagian 

besar labanya maka laba yang akan dibagikan sebagai dividen akan kecil 

(Yuliani, 2013).  Oleh karenanya, perusahaan dalam membuat keputusan harus 

dapat menyeimbangkan antara pertumbuhan perusahaan dan pemegang saham. 

Penelitian dilakukan oleh Yuliani (2013) menunjukkan bahwa dividen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian Yuliani 

(2013)  sejalan dengan penelitian Isnurhadi (2013).  

4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan. 

Jongiyanto (2008) menganalisa bagaimana nilai perusahaan dipengaruhi 

oleh distribusi kepemilikan antara pihak manager yang menikmati manfaat dari 

pihak luar dan yang tidak menikmati manfaat, dalam kerangka ini peningkatan 

kepemilikan manajemen akan mengurangi agency difficualties (kesulitan agen) 

melalui pengurangan insentif bagaimana pemegang saham dan mengambil alih 
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kekayaan pemegang saham. Hal ini sangat pontensial dalam mengurangi 

alokasi sumber dengan yang tidak menggntungkan yang pada gilirannya akan 

meningkatkan nilai perusahaan.  

 Sedangkan menurut teori keagenan adanya pemisahan kepemilikan dan 

pengelolaan dapat menimbulkan konflik keagenan (Sulistiono, 2010). Konflik 

keagenan menyebabkan penurunan nilai perusahaan. Penurunan nilai 

perusahaan akan mempengaruhi kekayaan dari pemegang saham, sehingga 

pemegang saham akan melakukan tindakan pengawasan terhadap perilaku 

manajemen (Jusriani, 2013). Hasil ini sejalan dengan penelitian Juhandi (2013) 

yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada nilai 

perusahaan (Wida, 2014). Hasil ini berbanding terbalik dengan Sofyaningsih 

(2014) yang menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara kepemilikan 

manajerial dengan nilai perusahaan. 
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Model Kerangka Pemikiran 

      

      

     H1(+) 

          

 H2(+)    H2(+) 

   

              H3(+)  

                     H3(+) 

           

 H4(+) 

  

       

    H5(+) 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan telaah literatur dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, 

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1: Keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

H2: Keputusan pendanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai   

perusahaan 

 

 

1. Keputusan Ivestasi 

 

2. Keputusan Pendanaan 
 

Nilai Perusahaan 

 

3.Kebijakan Dividen 

 

4. Kepemilikan Manajerial 
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H3: Kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai  

perusahaan 

H4 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan  

H5: Keputusan Investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan 

kepemilikan Manajerial berpengaruh secara simultan atau bersama-sama 

terhadap nilai perusahaan. 
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