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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Review Penelitian Terdahulu 

Fitriani (2010) melakukan penelitian tentang leverage, ukuran perusahaan 

dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan farmasi yang go public 

di BEI. Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh yaitu teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Data yang 

dipergunakan adalah data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari pihak instansi 

terkait yang digunakan sebagai data pendukung dalam pengumpulan data, 

sedangkan analisis yang dipergunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 

dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel leverage secara 

parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, ukuran 

perusahaan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, 

dan profitabilitas secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Analisa (2011) melakukan penelitian tentang ukuran perusahaan, leverage, 

profitabilitas dan kebijakan deviden terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. Teknik analisis yang digunakan adalah uji asumsi 

klasik dan uji hipotesis serta analisis berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan, leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, 

profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan 

kebijakan deviden tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Secara simultan 
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seluruh variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan.  

Yustitianingrum (2013) melakukan penelitian tentang dividen, kebijakan 

hutang, profitabilitas, ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur di BEI. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier 

berganda. Hasil penelitian secara simultan  menunjukkan dividen, kebijakan 

hutang, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan yang ditunjukkan dengan signifikansi sebesar 0.000 < 0.05. Secara 

parsial dividen dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan, sedangkan kebijakan hutang dan profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

Astuti (2014) melakukan penelitian tentang profitabilitas, kebijakan 

dividen, kebijakan hutang dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan manufaktur di BEI. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 

regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan Profitabilitas (ROE) berpengaruh 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan hal ini di buktikan dengan hasil signifikansi 

yaitu 0,000 < 0,05. Kebijakan Deviden (DPR) tidak berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan hal ini di buktikan dengan hasil signifikansi yaitu 0,956 > 0,05. 

Kebijakan Hutang (DER) tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan hal ini di 

buktikan dengan hasil signifikansi yaitu 0,103 > 0,05. Kepemilikan Manajerial 

(KM) tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan hal ini di buktikan dengan hasil 

signifikansi yaitu 0,1276 > 0,05. 

Effendi (2013) meneliti tentang pengaruh struktur kepemilikan, kebijakan 

dividend dan kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan dengan ukuran 

 



11 
 

perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan kinerja perusahaan sebagai variabel 

kontrol. Hasil penelitian menunjukkan variabel kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, variabel kepemilikan manajerial 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kebijakan dividen berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan, kebijakan hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 

ukuran perusahaan dan kinerja perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Nilai Perusahaan 

Tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan 

melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham 

(Wahidawati, 2002 dalam Permanasari, 2010). Nilai perusahaan pada dasarnya 

diukur dari beberapa aspek salah satunya adalah harga pasar saham perusahaan, 

karena harga pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian investor atas 

keseluruhan ekuitas yang dimiliki (Wahyudi dan Pawestri, 2006 dalam 

Permanasari, 2010). Nilai perusahaan dapat dicapai dengan maksimum jika para 

pemegang saham menyerahkan urusan pengelolaan perusahaan kepada orang-

orang yang berkompeten dalam bidangnya, seperti manajer maupun komisaris. 

Rasio-rasio keuangan digunakan investor untuk mengetahui nilai pasar 

perusahaan. Rasio tersebut dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai 

penilaian investor terhadap kinerja perusahaan dimasa lampau dan prospeknya 

dimasa depan. Ada beberapa rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan, salah 

satunya Tobin’s Q. Rasio ini dinilai bisa memberikan informasi paling baik, karena 

rasio ini bisa menjelaskan berbagai fenomena dalam kegiatan perusahaan, seperti 
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misalnya terjadinya perbedaan cross-sectional dalam pengambilan keputusan 

investasi dan diversifikasi. 

Tobin’s Q memasukkan semua unsur utang dan modal saham perusahaan, 

tidak hanya saham biasa saja dan tidak hanya ekuitas perusahaan yang dimasukkan 

namun seluruh aset perusahaan. Dengan memasukkan seluruh aset perusahaan 

berarti perusahaan tidak hanya terfokus pada satu tipe investor saja yaitu investor 

dalam bentuk saham namun juga untuk kreditur karena sumber pembiayaan 

operasional perusahaan bukan hanya dari ekuitasnya saja tetapi juga dari pinjaman 

yang diberikan oleh kreditur (Sukamulja, 2004 dalam Permanasari, 2010). 

Jadi semakin besar nilai Tobin’s Q menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat terjadi karena semakin 

besar nilai pasar aset perusahaan dibandingkan dengan nilai buku aset perusahaan 

maka semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih 

untuk memiliki perusahaan tersebut (Sukamulja, 2004 dalam Permanasari, 2010). 

Tobin Q ditemukan oleh seorang pemenang hadiah nobel dari Amerika Serikat 

yaitu James Tobin. Tobin’s Q dapat dirumuskan sebagai perbandingan nilai pasar 

aset dengan perkiraan jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk mengganti 

seluruh aset tersebut pada saat ini. 

2. Leverage 

Salah satu faktor penting dalam unsur pendanaan adalah hutang (leverage). 

Leverage digambarkan untuk melihat sejauh mana asset perusahaan dibiayai oleh 

hutang dibandingkan dengan modal sendiri (Analisa, 2011). Sedangkan 

Kusumawati dan Sudento (2005) menggambarkan leverage sebagai kemampuan 

perusahaan untuk membayar hutangnya dengan menggunakan ekuitas yang 
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dimilikinya. Leverage yang semakin besar menunjukkan risiko investasi yang 

semakin besar pula. Perusahan dengan rasio leverage yang rendah memiliki risiko 

leverage yang lebih kecil. 

Dengan tingginya rasio leverage menunjukkan bahwa perusahaan tidak 

solvable, artinya total hutangnya lebih besar dibandingakan dengan total asetnya 

(Analisa, 2011). Karena leverage merupakan rasio yang menghitung seberapa jauh 

dana yang disediakan oleh kreditur, juga sebagai rasio yang membandingkan total 

hutang terhadap keseluruhan aset suatu perusahaan, maka apabila investor melihat 

sebuah perusahaan dengan aset yang tinggi namun resiko leverage nya juga tinggi, 

maka investor akan berpikir dua kali untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. 

Keputusan manajemen untuk berusaha menjaga agar rasio leverage tidak 

bertambah tinggi mengacu pada teori pecking order teory menyatakan bahwa 

perusahaan menyukai internal financing dan apabila pendanaan dari luar (eksternal 

financing) diperlukan, maka perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling 

aman terlebih dahulu yaitu obligasi kemudian diikuti sekuritas yang 

berkarakteristik opsi (seperti obligasi konversi). Jika belum mencukupi, perusahaan 

akan menerbitkan saham. Pada intinya apabila perusahaan masih bisa 

mengusahakan sumber pendanaan internal maka sumber pendanaan eksternal tidak 

akan diusahakan. Maka dapat disimpulkan rasio leverage yang tinggi menyebabkan 

turunnya nilai perusahaan (Analisa, 2011). 

3. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan 

manajemen perusahaaan (Brigham dan Gapenski, 2006). Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa profitabilitas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan 
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dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada suatu periode 

akuntansi. Semakin tinggi kemampuan perusahaan memperoleh laba, maka 

semakin besar return yang diharapkan investor sehingga menjadikan nilai 

perusahaan menjadi lebih baik. 

Kondisi kemampuan menghasilkan laba perusahaan merupakan informasi 

penting bagi berbagai pihak. Bagi para pekerja (karyawan dan buruh) merupakan 

gambaran besarnya kompensasi yang akan diterima, sedangkan pihak pemegang 

saham berkepentingan guna mengetahui bagian laba yang menjadi hak pemegang 

saham. Dengan demikian pemilik perusahaan selalu berusaha meningkatkan laba 

perusahaan karena disadari sangat pentingnya laba yang ingin dicapai demi 

kelangsungan perusahaan. 

Seringkali pengamatan menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat 

pengembalian yang tinggi atas investasi perusahaan yang memperoleh laba yang 

besar, maka dapat dikatakan berhasil atau memiliki kinerja yang baik, sebaliknya 

kalau laba yang diperoleh perusahaan relatif kecil atau menurun dari periode 

sebelumnya, maka dapat dikatakan perusahaan kurang berhasil atau memiliki 

kinerja yang kurang baik. Laba yang menjadi ukuran kinerja perusahaan harus 

dievaluasi dari suatu periode ke periode berikutnya dan bagaimana laba aktual 

dibandingkan dengan laba yang direncanakan. 

Apabila seorang manajer telah bekerja keras dan berhasil meningkatkan 

penjualan sementara biaya tidak berubah, maka laba harus meningkat melebihi 

periode sebelumnya, yang mengisyaratkan keberhasilan. Profitabilitas yang tinggi 

menunjukan prospek perusahaan yang baik, sehingga investor akan merespon 
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positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan akan meningkat (Sujoko dan Soebintoro, 

2007). 

Rasio profitabilitas terdiri atas dua jenis rasio yakni yang menunjukkan 

profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan 

profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Proxy yang digunakan untuk 

mengukur profitabilitas dalam penelitian ini diwakili oleh Return On Assets (ROA). 

Rasio ini merupakan rasio yang terpenting diantara rasio profitabilitas yang ada dan 

ROA atau sering disebut Return On Assets merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan 

dalam asset yang digunakan untuk operasi perusahaan guna menghasilkan 

keuntungan.  

4. Kebijakan Dividen 

Kebijakan deviden sering dianggap sebagai signal bagi investor dalam 

menilai baik buruknya perusahaan, hal ini disebabkan karena kebijakan deviden 

dapat membawa pengaruh terhadap harga saham perusahaan. Manajemen memiliki 

dua alternatif terhadap penghasilan bersih sesudah pajak (EAT) perusahaan yaitu 

dibagi kepada para pemegang saham perusahaan dalam bentuk dividen dan 

diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai laba ditahan. Pada umumnya sebagai 

EAT (Earning After Tax) dibagi dalam bentuk dividen dan sebagian lagi 

diinvestasikan kembali, artinya manajemen harus membuat keputusan tentang 

besarnya EAT yang dibagikan sebagai dividen. Pembuatan keputusan tentang 

dividen ini disebut kebijakan dividen (dividend policy). Persentase dividen yang 

dibagi disebut Dividend Payout Ratio (DPR) (Atmaja, 2010). 

Ada berbagai pendapat atau teori tentang kebijakan dividen antara lain : 
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a. Dividen tidak relevan dari Modigliani dan Miller (MM) 

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

ditentukan oleh besar kecilnya DPR, tapi ditentukan oleh laba bersih 

sebelum pajak (EBIT) dan risiko perusahaan. Jadi menurut MM, dividen 

adalah tidak relevan. Pernyataan MM didasarkan pada beberapa asumsi 

penting seperti: 

a) Pasar modal sempurna dimana semua investor adalah rasional. 

b) Tidak ada biaya emisi saham baru jika perusahaan menerbitkan saham 

baru. 

c) Tidak ada pajak. 

d) Kebijakan investasi perusahaan tidak berubah. Pada praktiknya pasar 

modal yang sempurna sulit ditemui, biaya emisi saham baru pasti ada, 

pajak pasti ada, dan kebijakan investasi perusahaan tidak mungkin 

berubah. 

Beberapa ahli menentang pendapat MM tentang dividen adalah tidak relevan 

dengan menunjukkan bahwa adanya biaya emisi saham baru akan mempengaruhi 

nilai perusahaan. 

b. Teori The Bird in the Hand 

Gordon dan Lintner menyatakan bahwa biaya modal sendiri (Ks) 

perusahaan akan naik jika DPR rendah karena investor lebih suka menerima dividen 

daripada capital gains. Menurut mereka, investor memandang dividend yield lebih 

pasti daripada capital gains yield. Perlu diingat bahwa dari sisi investor, Ks adalah 

tingkat keuntungan yang diisyaratkan investor pada saham. Ks adalah keuntungan 

dari dividen ditambah keuntungan dari capital gains. 
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Modigliani dan Miller menganggap bahwa argumen Gordon dan Lintner ini 

merupakan kesalahan (MM menggunakan istilah The Bird in the handle Fallacy). 

Menurut MM, pada akhirnya investor akan kembali menginvestasikan dividen yang 

diterima pada perusahaan yang sama atau perusahaan yang memiliki risiko yang 

hampir sama. 

c. Teori perbedaan pajak 

Teori ini diajukan oleh Litzenberger dan Ramaswamy. Mereka menyatakan 

bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan capital gains, para 

investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak. 

Oleh karena itu investor mensyaratkan suatu tingkat keuntungan yang lebih tinggi 

pada saham yang memberikan dividend yield tinggi, capital gains yield rendah 

daripada saham dengan dividend yield rendah, capital gains yield tinggi. Jika pajak 

atas dividen lebih besar daripada pajak pajak atas capital gains, perbedaan ini akan 

makin terasa. 

Jika manajemen percaya bahwa teori dividen tidak relevan dari MM adalah 

benar, maka perusahaan tidak perlu memperdulikan berapa besar dividen yang 

harus dibagi. Jika mereka menganut teori the bird in the hand, mereka harus 

membagi seluruh EAT dalam bentuk dividen. Dan bila manajemen cenderung 

mempercayai teori perbedaan pajak (Tax Differential Theory), mereka harus 

menahan seluruh EAT atau DPR = 0%. 

d. Teori Signaling Hypothesis 

Ada bukti empiris bahwa jika ada kenaikan dividen, sering diikuti dengan 

kenaikan harga saham. Sebaliknya penurunan dividen pada umumnya 

menyebabkan harga saham turun. Fenomena ini dapat dianggap sebagai bukti 
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bahwa para investor lebih menyukai dividen daripada capital gains. tetapi MM 

berpendapat bahwa suatu kenaikan dividen yang diatas biasanya merupakan suatu 

sinyal kepada para investor bahwa manajemen perusahaan meramalkan suatu 

penghasilan yang baik di masa mendatang. Sebaliknya, suatu penurunan dividen 

atau kenaikan dividen yang dibawah kenaikan normal (biasanya) di yakini para 

investor sebagai suatu sinyal bahwa perusahaan menghadapi masa sulit di waktu 

mendatang. 

Seperti teori dividen yang lain, teori signaling hypothesis ini juga sulit 

dibuktikan secara empiris. Adalah nyata bahwa perubahan dividen mengandung 

beberapa informasi, tetapi sulit apakah kenaikan dan penurunan harga setelah 

adanya kenaikan dan penurunan dividen semata – mata disebabkan oleh efek sinyal 

atau disebabkan karena efek sinyal dan preferensi dividen. 

e. Teori Clientele Effect 

Teori ini menyatakan bahwa kelompok (clientele) pemegang saham yang 

berbeda akan memiliki preferensi berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. 

Kelompok pemegang saham yang membutuhkan penghasilan pada saat ini lebih 

menyukai suatu dividend payout ratio yang tinggi. Sebaliknya kelompok pemegang 

saham yang tidak begitu membutuhkan uang saat ini lebih senang jika perusahaan 

menahan sebagian laba bersih perusahaan. 

Jika ada perbedaan pajak bagi individu (misalnya orang lanjut usia dikenai 

pajak lebih ringan) maka kelompok pemegang saham yang dikenai pajak tinggi 

lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak. Kelompok 

ini lebih senang jika perusahaan membagi dividen yang kecil. Sebaliknya kelompok 

pemegang saham yang dikenai pajak relatif rendah cenderung menyukai dividen 
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yang besar. Bukti empiris menunjukan bahwa efek dari clientele ini ada. Tapi 

menurut MM hal ini tidak menunjukan bahwa dividen besar lebih baik dari dividen 

kecil, demikian sebaliknya. Efek clientele ini hanya mengatakan bahwa bagi 

sekelompok pemegang saham, kebijakan dividen tertentu lebih menguntungkan 

mereka. 

Pada praktiknya, ada beberapa faktor yang memengaruhi manajemen dalam 

menentukan kebijakan dividen, antara lain : 

a) Perjanjian hutang  

Pada umumnya perjanjian hutang antar perusahaan dengan kreditor 

membatasi pembayaran dividen. Misanya, dividen hanya dapat 

diberikan jika kewajiban utang telah dipenuhi perusahaan. 

b) Pembatasan dari saham preferen 

Tidak ada pembayaran dividen untuk saham biasa jika dividen 

saham preferen belum dibayar. 

c) Tersedianya kas 

Dividen berupa uang tunai (cash dividend) hanya dapat dibayar jika 

tersedia uang tunai yang cukup. Jika likuiditas baik, perusahaan 

dapat membayar dividen. 

d) Pengendalian 

Jika manajemen ingin mempertahankan kontrol terhadap 

perusahaan, ia cenderung segan untuk menjual saham baru 

sehingga lebih suka menahan laba guna memenuhi kebutuhan dana 

atau baru. Akibatnya dividen yang dibayar menjadi kecil. Faktor ini 

menjadi penting pada perusahaan yang relatif kecil. 
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e) Kebutuhan dana untuk investasi 

Perusahaan yang berkembang selalu membutuhkan dana baru 

untuk diinvestasikan pada proyek – proyek yang menguntungkan. 

Sumber dana baru yang merupakan modal sendiri (equity) dapat 

berupa penjualan saham baru dan laba ditahan. Manajemen 

cenderung memanfaatkan laba ditahan karena penjualan saham 

baru menimbulkan biaya peluncuran saham (flotation cost). Oleh 

karena itu, semakin besar kebutuhan dana investasi, semakin kecil 

dividend payout ratio. 

f) Fluktuasi laba 

Jika laba perusahaan cenderung stabil, perusahaan dapat 

membagikan dividen yang relatif besar tanpa takut harus 

menurunkan dividen jika laba tiba – tiba merosot. Sebaliknya jika 

laba perusahaan berfluktuasi, dividen sebaiknya kecil agar 

kestabilannya terjaga. Selain itu, perusahaan dengan laba yang 

berfluktuasi sebaiknya tidak banyak menggunakan utang guna 

mengurangi risiko kebangkrutan. Konsekuensinya, laba ditahan 

menjadi besar dan dividen mengecil. 

Dilihat dari bentuk dividen yang didistribusikan kepada pemegang saham, 

dividen dapat dibedakan menjadi beberapa jenis : 

a) Dividen tunai (cash dividend): dividen yang dibagikan kepada 

pemegang saham dalam bentuk kas (tunai), 
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b) Dividen saham (stock dividend): dividen yang dibagikan bukan 

dalam bentuk tunai melainkan dalam bentuk saham perusahaan 

tersebut. 

c) Dividen properti (property dividend): dividen yang dibagikan 

dalam bentuk aset lain selain kas atau saham, misalnya aset tetap 

dan surat-surat berharga. 

d) Dividen likuiditas (liquidating dividend): dividen yang diberikan 

kepada pemegang saham sebagai akibat likuidasinya perusahaan. 

Dividen yang dibagikan adalah selisih nilai realisasi aset 

perusahaan dikurangi dengan semua kewajibannya. 

5. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap nilai 

perusahaan suatu perusahaan. Dalam hal ukuran perusahaan dilihat dari total assets 

yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi 

perusahaan. Jika perusahaan memiliki total asset yang besar, pihak manajemen 

lebih leluasa dalam mempergunakan aset yang ada di perusahaan tersebut. 

Kebebasan yang dimiliki manajemen ini sebanding dengan kekhawatiran yang 

dilakukan oleh pemilik atas asetnya. Jumlah asset yang besar akan menurunkan 

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

dari sisi manajemen, kemudahan yang dimilikinya dalam mengendalikan 

perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Ukuran perusahaan yang sebenarnya menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk bertahan dan memanfaatkan peluang bisnis. Perusahaan yang kokoh dan 

besar harus bisa memanfaatkan peluang bisnis yang ada dan menjaga kestabilan 
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pengelolaan dana dalam perusahaan. Semakin besar perusahaan maka semakin 

besar dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki total aset dengan jumlah besar atau disebut dengan 

perusahaan besar akan lebih banyak mendapatkan perhatian dari investor, kreditor 

maupun para pemakai informasi keuangan lainnya dibandingkan dengan 

perusahaan kecil. Jika perusahaan memiliki total aset yang besar maka pihak 

manajemen akan lebih leluasa dalam menggunakan aset yang ada di perusahaan 

tersebut. Kemudahan dalam mengendalikan aset perusahaan inilah yang akan 

meningkatkan nilai perusahaan. Dalam menghadapi goncangan ekonomi, biasanya 

yang lebih kokoh berdiri adalah perusahaan yang berukuran besar, meskipun tidak 

menutup kemungkinan dialaminya kebangkrutan, sehingga investor akan lebih 

cenderung menyukai perusahaan berukuran besar dari pada perusahaan kecil. 

Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori yaitu 

perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium-size) dan perusahaan 

kecil (small firm). Salah satu tolok ukur yang menunjukkan besar kecilnya 

perusahaan adalah total aset dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki 

total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap 

kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap 

memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama. Selain itu aset 

perusahaan yang besar akan membuat perusahaan lebih stabil dibandingkan 

perusahaan kecil, karena memiliki kontrol yang lebih baik terhadap kondisi pasar, 

kurang rentan terhadap fluktuasi ekonomi, sehingga mampu menghadapi 

persaingan ekonomi. 

C. Hipotesis Penelitian 
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Pengaruh Leverage Terhadap Nilai Perusahaan 

Sebuah perusahaan dikatakan tidak solvabel apabila total hutang perusahaan 

lebih besar daripada total aset yang dimiliki perusahaan. Dengan semakin tingginya 

rasio leverage menunjukkan semakin besarnya dana yang disediakan oleh kreditur 

(Analisa, 2011). Hal tersebut akan membuat investor berhati-hati untuk berinvestasi 

di perusahaan yang rasio leverage nya tinggi karena semakin tinggi rasio 

leveragenya semakin tinggi pula resiko investasinya. Berdasarkan uraian diatas 

dapat diinformasikan hipotesis : 

H1 : leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan  

Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. Semakin besar 

keuntungan yang diperoleh semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk 

membayarkan dividennya, dan hal ini berdampak pada kenaikan nilai perusahaan. 

Dengan rasio profitabilitas yang tinggi yang dimilki sebuah perusahaan akan 

menarik minat investor untuk menanamkan modalnya diperusahaan (Astuti, 2014). 

Berdasarkan uraian di atas dapat diinformasikan hipotesis : 

H2 : profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 

Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan 

Modigliani dan Miller berpendapat bahwa dividen tidak relevan yang berarti 

nilai suatu perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya dividend payout ratio 

(DPR), tetapi ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak dan risiko perusahaan. 

Sedangkan kelompok lain berpendapat bahwa karena dividen cenderung dikenakan 

pajak daripada capital gain, maka investor akan meminta tingkat keuntungan yang 
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lebih tinggi untuk saham dengan dividend yield. Kelompok ini menyarankan 

dengan dividend pay out ratio (DPR) yang lebih rendah akan memaksimumkan 

nilai perusahaan. Dari ketiga pendapat yang nampak bertentangan tersebut, jika 

mempertimbangkan kandungan informasi, maka dapat dikatakan bahwa 

pembayaran dividen dilihat sebagai signal bahwa perusahaan memiliki prospek 

yang baik (Analisa, 2011). Berdasarkan uraian di atas dapat diinformasikan 

hipotesis : 

H3 : kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan pemaparan di atas, maka terdapat kerangka pemikiran teoritis

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Leverage 

Nilai Perusahaan Profitabilitas 

Kebijakan Dividen 

Ukuran 

perusahaan 


