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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh 

keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen terhadap 

nilai perusahaan yang dilakukan oleh penulis, diantaranya dikutip dari 

beberapa sumber penelitian mengenai nilai perusahaan, yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh:  

1. Wijaya dan Wibawa (2010) mengenai "Pengaruh Keputusan Investasi, 

Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai 

Perusahaan". Variabel yang digunakan adalah Price Earning Ratio 

(PER), Debt to Equity Ratio (DER), Deviden Payout Ratio (DPR). Hasil 

analisis menunjukkan bahwa keputusan investasi, keputusan pendanaan 

dan kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

2. Hasnawati (2005) tentang "Dampak Set Peluang Investasi Terhadap Nilai 

Perusahaan Publik di Bursa Efek Jakarta". Variabel keputusan investasi 

mengungkapkan tentang keputusan investasi yang telah dilakukan oleh 

manajemen baik yang sudah terealisasi maupun kesempatan investasi di 

masa yang akan datang (investment opportunity) dan harga saham 

merupakan proksi dari nilai perusahaan yang mencerminkan kemakmuran 

para pemegang saham. Penelitian yang dilakukan oleh Hasnawati 

menunjukkan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif terhadap 
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nilai perusahaan sebesar 12,25% dan signifikan, sedangkan sisanya 

sebesar 87,75% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah terletak pada: 

1. Peneliti sekarang memberikan tambahan pada segi rumusan masalah, yaitu 

meneliti variabel manakah yang memberikan pengaruh dominan terhadap 

nilai perusahaan.  

2. Tahun yang digunakan peneliti lebih baru yakni penelitian yang dilakukan 

dan dijadikan populasi serta pengambilan sampel ialah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009 – 

2011. 

 

B. Tinjauan Teori 

Pada prinsipnya fungsi utama seorang manajer keuangan meliputi: 

pengambilan keputusan investasi, pengambilan keputusan pendanaan, dan 

kebijakan dividen. Tujuannya ialah memaksimumkan kemakmuran pemegang 

saham atau maximization wealth of stockholders melalui maksimisasi nilai 

perusahaan, artinya bila kemakmuran pemegang saham meningkat maka 

sudah dipastikan nilai perusahaan akan meningkat. Nilai perusahaan tercermin 

dari harga sahamnya. Dengan demikian total kemakmuran pemegang saham 

dapat diukur dengan menilai peningkatan total kepemilikan saham dikalikan 

dengan harga pasar per lembar saham yang diasumsikan sebagai kapitalisasi 

pasar (market capitalization) (Sartono, 21010:9). 
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Pasar modal merupakan suatu pasar yang memperdagangkan atau 

memperjualbelikan efek-efek perusahaan yang telah go public. Salah satu efek 

yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia adalah saham. Harga saham 

suatu perusahaan dapat mencerminkan nilai perusahaan di mata investor. 

Tujuan perusahaan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran para 

pemegang saham atau pemilik. Kemakmuran para pemegang saham 

diperlihatkan dalam wujud semakin tingginya harga saham, yang merupakan 

pencerminan dari keputusan-keputusan manajemen yaitu keputusan investasi, 

pendanaan dan kebijakan dividen. 

Nilai perusahaan menunjukkan nilai berbagai aset yang dimiliki 

perusahaan, termasuk surat-surat berharga yang telah dikeluarkannya. Para 

individu dalam menjalani hidupnya harus mengambil berbagai keputusan 

keuangan. Keputusan-keputusan yang perlu diambil pada dasarnya dapat 

dibagi menjadi tiga. Pertama, berapa jumlah yang akan dikonsumsi untuk 

setiap periode (keputusan konsumsi). Apakah mereka akan mengkonsumsikan 

banyak pada periode-periode awal, dan sedikit pada periode-periode akhir. 

Kedua, bagaimana penghasilan mereka akan diinvestasikan (keputusan 

investasi).  

Tersedia berbagai alternatif yang mungkin dipilih karena mereka 

dihadapkan pada berbagai pilihan, mereka harus mengambil keputusan 

keuangan. Sebagian mungkin memilih untuk menyimpannya dalam bentuk 

deposito rupiah, yang lain menyimpannya dalam bentuk deposito dollar, 

sedangkan lainnya lagi menggunakannya untuk membeli sebidang tanah. 
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Mengapa mereka memilih jenis penggunaan dana tertentu, pertimbangannya 

tentu saja adalah penggunaan dana tersebut diharapkan akan paling 

menguntungkan. 

Akhirnya, ketiga, bagaimana mendanai konsumsi dan atau investasi 

tersebut (keputusan pendanaan). Kalau seseorang memerlukan suatu aktiva 

tertentu (mobil, rumah) yang tidak dapat dibayar secara tunai, maka individu 

tersebut akan mencari sumber pembiayaan yang dirasa paling menguntungkan 

(seperti pinjaman dengan bunga paling murah) untuk membiayai 

kebutuhannya. Bukan mustahil ada individu yang berani meminjam dana dari 

bank untuk membeli apartemen dengan maksud untuk disewakan 

(menggunakan hutang untuk investasi). Contoh-contoh tersebut menunjukkan 

keputusan-keputusan yang sering dihadapi individu.  

Bagi perusahaan, masalah yang sama juga dihadapi. Perusahaan 

memerlukan berbagai kekayaan (mesin, gedung, kendaraan bermotor, 

persediaan bahan baku, dan sebagainya) untuk menjalankan operasinya. Untuk 

itu perusahaan perlu mencari sumber dana untuk membiayai operasi tersebut. 

Dalam suatu organisai, pengaturan kegiatan keuangan sering disebut sebagai 

manajemen keuangan. 

 

1. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan menunjukkan nilai dari berbagai aktiva yang 

dimiliki oleh perusahaan, termasuk surat berharga yang dikeluarkannya. 

Tujuan manajemen keuangan perusahaan adalah memaksimalkan nilai 

kekayaan para pemegang saham. Nilai kekayaan dapat dilihat melalui 
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perkembangan harga saham (common stock) perusahaan di pasar. Dalam 

hal ini, nilai saham dapat merefleksikan investasi keuangan perusahaan 

dan kebijakan dividen dalam suatu perusahaan.  

Disebutkan dalam teori-teori keuangan, variabel yang sering 

digunakan dalam penelitian pasar modal untuk mewakili nilai perusahaan 

adalah harga saham dengan berbagai jenis indikator, antara lain return 

saham, harga saham biasa, abnormal return, PER (Price Earning Ratio), 

dan indikator lain yang mempresentasikan harga saham biasa di pasar 

modal (Harmono, 2009:1).  

Kusumadilaga (2010) menjelaskan bahwa enterprise value (EV) atau 

dikenal juga sebagai firm value (nilai perusahaan) merupakan konsep 

penting bagi investor, karena merupakan indikator bagi pasar menilai 

perusahaan secara keseluruhan. Husnan (2010) nilai perusahaan 

merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila 

perusahaan tersebut dijual.  

Nilai perusahaan sering diproksikan dengan price to book value. 

Price to book value dapat diartikaan sebagai hasil perbandingan antara 

harga saham dengan nilai buku per lembar saham, secara sederhana 

menyatakan bahwa PBV merupakan rasio pasar yang digunakan untuk 

mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya (Tandelilin, 

2006:194). Keberadaan PBV sangat penting bagi investor untuk 

menentukan strategi investasi di pasar modal karena melalui price to book 
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value, investor dapat memprediksi saham-saham yang overvalued atau 

undervalued.  

Price to book value menggambarkan seberapa besar pasar 

menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Perusahaan yang berjalan 

dengan baik, umumnya memiliki rasio price to book value di atas satu, 

yang mencerminkan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai 

bukunya. Price to book value yang tinggi mencerminkan tingkat 

kemakmuran para pemegang saham, dimana kemakmuran bagi pemegang 

saham merupakan tujuan utama dari perusahaan.  

 

2. Fungsi Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis 

dan pengendalian kegiatan keuangan. Mereka yang melaksanakan kegiatan 

tersebut sering disebut sebagai manajer keuangan. Meskipun demikian, 

kegiatan keuangan tidaklah terbatas dilakukan oleh mereka yang 

menduduki jabatan seperti Direktur Keuangan, Manajer Keuangan, Kepala 

Bagian Keuangan, dan sebagainya, tetapi kegiatan keuangan digunakan 

oleh seluruh pihak manajemen dalam suatu perusahaan untuk menilai 

sejauh mana dapat menghasilkan keuntungan bagi investor dan pengelola 

perusahaan.  

Banyak keputusan yang harus diambil oleh manajer keuangan, 

meskipun demikian kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikelompokkan 

menjadi dua kegiatan utama, yaitu kegiatan menggunakan dana (allocation 

funds) dan mencari pendanaan (raising of fund). Dua kegiatan utama 
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tersebut disebut sebagai fungsi keuangan. Secara skematis, kegiatan 

manajer keuangan bisa digambarkan sebagai berikut: 

 

        Gambar 1. Kegiatan – kegiatan utama manajer keuangan 

 

       2     1 

        4b 

        4 

      3 

               

Sumber : Indriyo (2002:9) 

  

Manajer keuangan perlu memperoleh dana dari pasar keuangan atau 

finansial market (lihat panah 1). Pasar keuangan menunjukkan pertemuan 

antara demand dan supply akan dana. Untuk pertimbangan praktis, dana 

tersebut kadang dipisahkan menjadi dana jangka pendek (pasarnya disebut 

pasar uang atau money market) dan jangka panjang (pasarnya disebut 

sebagai pasar modal atau capital market). Pasar keuangan tersebut bisa 

terjadi di sektor formal (perbankan, asuransi, bursa efek, sewa guna, 

pegadaian dan sebagainya), bisa pula di sektor informal (koperasi dan 

kumpulan simpan pinjam lainnya).  

Perusahaan-perusahaan besar akan sering berhubungan dengan 

lembaga keuangan lembaga keuangan di sektor formal, sebaliknya 

perusahaan kecil dan juga sektor informal, banyak berhubungan dengan 

lembaga di sektor informal karena kita membicara perusahaan pada 

umumnya (organisasi yang bertujuan memperoleh laba), maka manajer 

Operasional 

Perusahaan Rutin 

dan Ekspansi 
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keuangan perlu ke pasar keuangan untuk mendapatkan dana, dan tidak 

terbatas ke pasar modal. Untuk memperoleh dana tersebut diterbitkan 

aktiva finansial (financial asset). Aktiva finansial tersebut bisa dalam 

bentuk saham (baik biasa maupun preferen), obligasi, utang bank, 

kewajiban sewa, dan sebagainya. 

Dana yang diperoleh kemudian diinvestasikan pada berbagai aktiva 

perusahaan, untuk mendanai kegiatan perusahaan (lihat 2). Kalau kegiatan 

memperoleh dana berarti perusahaan menerbitkan aktiva finansial, maka 

kegiatan  menanamkan dana mengakibatkan perusahaan memiliki aktiva 

riil (seperti tanah, mesin, persediaan, merk dagang, patent dan 

sebagainya). 

Dari kegiatan menanamkan dana (disebut investasi), perusahaan 

mengharapkan untuk memperoleh hasil yang lebih besar dari 

pengorbanannya. Dengan kata lain, diharapkan memperoleh “laba” (anak 

panah 3). Laba yang diperoleh perlu diputuskan untuk dikembalikan ke 

pemilik dana (pasar keuangan), yaitu panah 4a, atau diinvestasikan 

kembali ke perusahaan (anak panah 4b). Kemungkinan pilihan tidak selalu 

bebas. Misalnya kalau dana diperoleh dalam bentuk pinjaman, maka 

pengembalian pinjaman dan bunganya tidak bisa dihindari.  

Terlihat jelas bahwa manajer keuangan harus mengambil keputusan 

tentang: 

1. Penggunanaan dana (yaitu panah 2 disebut sebagai keputusan 

investasi). 
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2. Memperoleh dana (yaitu panah 1, disebut sebagai keputusan 

pendanaan). 

3. Pembagian laba (yaitu panah 4a atau 4b, disebut sebagai kebijakan 

dividen). 

Ketiga keputusan tersebut merupakan keputusan-keputusan 

keuangan yang harus diambil oleh manajer keuangan. Peranan aspek 

keuangan biasanya sangat erat hubungannya dengan manajemen puncak 

pada struktur organisasi perusahaan, oleh karena keputusan-keputusan di 

bidang keuangan menentukan hidup matinya perusahaan. Semua kejadian 

penting dalam kehidupan perusahaan mengandung aspek keuangan di 

dalamnya. Keputusan-keputusan tersebut mempunyai dampak terhadap 

nilai perusahaan, oleh karena itu memerlukan pertimbangan dan mencari 

kombinasi dari ketiga keputusan tersebut yang cenderung akan 

meningkatkan nilai perusahaan. 

 

3. Keputusan Manajemen Keuangan 

Adapun untuk mencapai nilai perusahaan yang maksimal maka 

manajer keuangan harus mengambil keputusan manajemen keuangan yang 

terdiri dari 3 hal: Pertama, menyangkut keputusan investasi atau alokasi 

dana baik dana yang berasal dari dalam maupun dana yang berasal dari 

luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi. Kedua, sebagai 

pengambilan keputusan pembelanjaan atau pembiayaan investasi dari 

mana dana tersebut diperoleh atau juga disebut sebagai keputusan 

pendanaan. Ketiga, sebagai kebijakan dividen, yaitu apakah dana yang 
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diperoleh dari hasil operasi perusahaan akan diberikan kembali kepada 

pemegang saham ataukah ditahan dan diinvestasikan kembali pada 

perusahaan (Sartono, 2010:6).  

Maksimalisasi kekayaan pemegang saham dapat tercapai apabila 

berbagai keputusan keuangan (financial decision) yang relevan 

mempunyai pengaruh bagi peningkatan nilai perusahaan (Mulyadi, 2006). 

Optimalisasi ketiga keputusan dapat meningkatkan nilai perusahaan (value 

of the firm) yang tercermin melalui harga pasar saham yang beredar 

(Pujiati dan Widanar, 2006). 

a. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi menyangkut tentang keputusan alokasi dana 

yang berasal dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi. 

Manajemen keuangan memutuskan  penggunaan dana yang diperoleh 

perusahaan baik dari bank maupun dari pasar modal atau dari pihak 

lain untuk ditanamkan pada aktiva tetap maupun aktiva lancar. 

Investasi adalah pengelolaan sumber-sumber yang dimiliki dalam 

jangka panjang untuk menghasilkan laba dimasa yang akan datang atau 

dengan kata lain investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan 

oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset (aktiva) dengan harapan 

memperoleh pendapatan dimasa yang akan datang (Tandelilin, 

2010:3).  

Setiap penggunaan dana (investasi) dimaksudkan untuk 

meningkatkan kemakmuran pemodal. Apabila investasi dilakukan 
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untuk jangka panjang, maka konsep nilai waktu uang menjadi penting 

untuk diperhatikan. Memperhatikan konsep nilai waktu uang, maka 

seharusnya pemodal memperhatikan net present value (NPV) investasi 

tersebut. Semakin besar NPV investasi, semakin besar peningkatan 

kemakmuran modal (Suad Husnan, 2006:183). 

Secara umum, tujuan orang atau investor melakukan investasi 

adalah untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. 

Namun tujuan yang lebih luas yang dilakukan investor melakukan 

investasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya, kesejahteraan 

dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter. Secara khusus lagi, 

menurut Tandelilin (2010:4) ada beberapa alasan mengapa investor 

melakukan investasi, antara lain adalah untuk mendapatkan kehidupan 

yang lebih layak di masa mendatang, mengurangi tekanan inflasi, dan 

dorongan untuk menghemat pajak. 

Tandelilin (2010:47) investasi adalah memaksimalkan return, 

tanpa melupakan faktor resiko investasi yang dihadapinya. Dari 

definisi diatas dapat disimpulkan bahwa investasi adalah penempatan 

sejumlah dana atau uang dengan harapan untuk memperoleh tambahan 

atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut di masa yang 

akan datang. Pada umumnya investasi diketegorikan dua jenis yaitu, 

(Real Asset) dan (Financial Asset). Aset riil adalah yang bersifat 

berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan, dan sebagainya. 

Sedangkan asset keuangan merupakan dokumen (surat-surat) seperti 
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deposito, saham atau pun obligasi merupakan aktiva yang umumnya 

dilakukan. 

Pada prinsipnya semua keputusan yang diambil oleh manajer 

keuangan baik yang menyangkut keputusan investasi, keputusan 

pendanaan dan kebijakan dividen memiliki tujuan yang sama. Semua 

itu mensyaratkan suatu estimasi hasil yang diharapkan dan risiko atau 

kemungkinan tidak diperolehnya hasil seperti yang diharapkan 

(Sartono, 2010:139). Keputusan investasi mempunyai dimensi waktu 

jangka panjang, sehingga keputusan yang diambil harus 

dipertimbangkan dengan baik, karena mempunyai konsekuensi 

berjangka panjang pula. Perencanaan terhadap keputusan investasi 

sangat penting karena beberapa hal sebagai berikut: 

a) Dana yang dikeluarkan untuk investasi jumlahnya besar, dan dana 

tersebut tidak bisa diperoleh kembali dalam jangka pendek atau 

diperoleh sekaligus. 

b) Dana yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka panjang, 

sehingga perusahaan harus menunggu untuk memperoleh 

kembalinya dana yang sudah diinvestasikan, sehingga akan 

mempengaruhi penyediaan dana untuk keperluan lain. 

c) Keputusan investasi menyangkut harapan terhadap hasil 

keuntungan di masa yang akan datang. Kesalahan dalam 

mengadakan peramalan akan dapat mengakibatkan kerugian bagi 

perusahaan. 
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d) Keputusan investasi berjangka panjang, sehingga kesalahan dalam 

pengambilan keputusan akan mempunyai akibat yang panjang dan 

berat, serta kesalahan dalam keputusan ini tidak dapat diperbaiki 

tanpa adanya kerugian yang besar. 

 

b. Keputusan Pendanaan 

Keputusan pendanaan perusahaan menyangkut keputusan 

tentang   bentuk dan komposisi pendanaan yang akan dipergunakan 

oleh perusahaan. Secara umum, dana dapat diperoleh dari luar 

perusahaan (external financing) maupun dari dalam perusahaan 

(internal financing). Keputusan tentang dana dari luar perusahaan 

(external financing) sering disebut dengan keputusan pendanaan, 

sedangkan internal financing menyangkut kebijakan dividen (Husnan, 

2006:251). Secara rinci pertanyan-pertanyaan yang perlu dijawab 

dalam keputusan pendanaan adalah: 

a) Berapa banyak hutang dan modal sendiri yang akan dipergunakan. 

Keputusan ini akan menentukan  rasio hutang dengan modal 

sendiri. Beberapa jenis perusahaan berani menggunakan rasio 

hutang yang cukup tinggi, sedangkan yang lainnya cenderung 

konservatif. 

b) Bagaimana tipe hutang dan modal sendiri yang akan dipergunakan. 

Apakah hutang akan ditarik dalam bentuk hutang jangka panjang? 

Jangka pendek? Hutang yang dapat dikonversikan menjadi modal 
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sendiri? Apakah modal sendiri akan diperoleh dari menahan laba? 

Ataukah lebih baik menerbitkan saham baru. 

c) Kapan akan menghimpun dana dalam bentuk hutang atau modal 

sendiri. Pada saat pasar modal  sedang membaik (istilahnya 

bullish), apakah sebaiknya menerbitkan obligasi ataukah saham? 

Bagaimana kalau keadaan pasar modal sedang lesu (bearish)? 

Dua pertanyaan pertama menyangkut keputusan pendanaan, 

sedangkan pertanyaan ketiga menyangkut penentuan waktu (timing) 

kapan memperoleh hutang atau modal sendiri. 

  

c. Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen menyangkut tentang keputusan pembagian 

laba yang diperoleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk 

dividen atau laba ditahan pembelanjaan investasi di masa depan 

(Sartono, 2010:281). Besarnya dana yang akan ke pemilik usaha atau 

ke pemegang saham ditentukan melalui rapat umum pemegang saham, 

dalam rapat umum tersebut akan dipertimbangkan peluang-peluang 

investasi yang mungkin diambil perusahaan di masa yang akan datang. 

Besarnya peluang investasi yang ada akan mempengaruhi besarnya 

dividen yang akan dibagi.  

Semakin besar peluang investasi maka kebutuhan tambahan dana 

bagi perusahaan semakin membesar. Tambahan dana tersebut bila 

diambilkan dari hutang masih kurang maka dapat ditambahkan dari 

laba perusahaan, dengan demikian, bila laba perusahaan sebagian akan 
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digunakan untuk mendanai peluang usaha tersebut, maka jumlah laba 

yang dibagikan ke pemegang saham akan semakin sedikit. Rasio 

pembayaran dividen (dividend payout ratio) menentukan jumlah laba 

yang akan dibagi dalam bentuk dividen kas dan laba yang ditahan 

sebagai sumber pendanaan.  

Dividend payout ratio menunjukkan presentase laba perusahaan 

yang dibayarkan kepada pemegang saham perusahaan berupa dividen 

kas, apabila laba perusahaan yang ditahan dalam jumlah besar, berarti 

laba yang akan dibayarkan sebagai dividen menjadi lebih kecil. Aspek 

penting dari kebijakan dividen adalah menentukan alokasi laba yang 

sesuai antara pembayaran laba sebagai dividen dengan laba yang 

ditahan diperusahaan (Harjito dan Martono, 2005). Sunariyah 

(2003:118) menyatakan dividen yang dibagikan kepada pemegang 

saham bisa berupa :  

a) Dividen Tunai (cash dividend) 

Dividen Tunai adalah dividen yang dibayar oleh emiten kepada 

para pemegang saham secara tunai setiap lembarnya.  

b) Dividen Saham (stock dividend)  

Dividen saham merupakan pembayaran dividen dalam bentuk 

saham yaitu berupa pemberian tambahan saham kepada pemegang 

saham dalam jumlah yang sebanding dengan saham-saham yang 

dimiliki.  
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Selain itu, Sartono (2010:281) menyatakan dividen yang 

dibagikan kepada para pemegang saham dapat berbentuk aktiva (selain 

kas dan saham sendiri). Dividen yang dibagikan kadang-kadang tidak 

berbentuk uang tunai, tetapi berupa pemecahan nilai saham (stock 

split) dan pembelian kembali saham (stock repurchase). 

 

C. Kerangka Pikir 

Nilai perusahaan sering dikaitkan dengan harga saham, dimana semakin 

tinggi harga saham maka nilai perusahaan akan meningkat. Salah satu ukuran 

kinerja perusahaan yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan adalah laba perusahaan. Laba yang dihasilkan perusahaan akan 

dialokasikan untuk kegiatan investasi dan membayar dividen kepada para 

pemegang saham. Keputusan investasi akan berimbas pada sumber 

pendanaannya.  

Berdasarkan yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini akan 

menganalisis pengaruh tingkat keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan 

kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009 - 2011. Model penelitian 

yang diajukan dalam gambar berikut ini merupakan kerangka konseptual dan 

sebagai alur pemikiran dalam menguji hipotesis. 
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Gambar 1.1. Kerangka Penelitian 

 
 

        

       

           

       

Hipotesis 

 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, rumusan masalah dan tujuan 

penelitian diatas maka ditarik hipotesis sebagai berikut:  

1. Keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen secara 

parsial maupun secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2009 – 2011. 

2. Variabel yang memberikan pengaruh dominan terhadap nilai perusahaan 

adalah Keputusan Investasi (𝑥1). 

Keputusan Investasi 

(𝑥1) 

 

 

 

Keputusan Pendanaan 

(𝑥2) 

Kebijakan Dividen

   (𝑥3) 

Nilai 

Perusahaan 


