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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Topik Penelitian Teknik 

Analisis 

Hasil 

Rakhimsyah 

dan 

Gunawan 

(2011) 

Pengaruh 

Keputusan 

Investasi, 

Keputusan 

Pendanaan, 

Kebijakan 

Dividend an 

Tingkat Suku 

Bunga Terhadap 

Nilai Perusahaan. 

Uji 

Asumsi 

Klasik 

Keputusan investasi (PER) 

berpengaruh positif, 

keputusan pendanaan (DER) 

tidak berpengaruh, kebijakan 

dividen (DPR) berpengaruh 

negative dan signifikan, dan 

tingkat suku bunga tidak 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan (PBV). 

Yuliariskha 

(2012) 

Pengaruh 

Keputusan 

Pendanaan,  

Keputusan 

Investasi serta 

Kebijakan Dividen  

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Keputusan pendanaan (DER) 

dan keputusan investasi 

(TAG) tidak berpemgaruh 

sedangkan kebijakan dividen 

berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan (PBV). 

Sartini dan 

Purbawangsa 

(2014) 

Pengaruh 

Keputusan 

Investasi, 

Kebijakan Dividen, 

Serta Keputusan 

Pendanaan 

Terhadap Nilai 

Perusahaan. 

Analisis 

Jalur 

Keputusan investasi (PER), 

kebijakan dividen (DPR) dan 

keputusan pendanaan (DAR) 

berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan (PBV). 

Sumanti dan 

Mangantar 

(2015) 

Analisis 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kebijakan Utang 

Dan Profitabilitas 

Terhadap 

Kebijakan Dividen 

Dan Nilai 

Analisis 

Jalur 

Profabilitas (ROA) 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan, 

sedangkan kepemilikan 

manajerial (MO), kebijakan 

utang (DER) dan kebijakan 

dividen (DPR) tidak 

berpengaruh signifikan 
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Peneliti Topik Penelitian Teknik 

Analisis 

Hasil 

Perusahaan terhadap nilai perusahaan 

(PBV). 

Normayanti 

(2017).  

Pengaruh 

Kebijakan Utang, 

Kebijakan Dividen 

dan Profitabilitas 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Kebijakan utang (DER), 

kebijakan dividen (DPR) dan 

profitabilitas (ROE) secara 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan (PBV). Dari 

pengujian secara parsial 

hanya profitabilitas yang 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  

Samosir 

(2017). 

Pengaruh 

Profitabilitas dan 

Kebijakan Utang  

Terhadap Nilai 

Perusahaan Yang  

Terdaftar di Jakarta 

Islamic Index (JII) 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Profitabilitas (ROE) dan 

kebijakan utang (DER) 

berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan (PBV). 

Susilo, dkk 

(2017) 

Pengaruh 

Kepemilikan 

Institusional, Free 

Cash Flow, dan 

Investment 

Opportunity Set 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Dengan Kebijakan 

Hutang Sebagai 

Variabel 

Intervening 

Regresi 

Linier 

Berganda 

IOS (MBV) dan kebijakan 

utang (DER) berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan 

(PBV). 

 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Signalling Theory 

Sinyal atau isyarat merupakan tindakan perusahaan untuk 

memberikan petunjuk kepada investor mengenai bagaimana manajemen 

memndang prospek kerja perusahaan (Brigham dan Houston, 2001). 

Sinyal tersebut berupa sebuah informasi mengenai apa saja yang sudah 
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dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam merealisasikan keinginan 

pemilik perusahaan dan menyatakan jika perusahaan tersebut lebih 

unggul dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Didalam informasi 

tersebut menyajikan gambaran dan catatan perusahaan baik pada keadaan 

masa lalu, sekarang dan yang akan datang sehingga informasi dibutuhkan 

oleh investor dan pelaku bisnis. Dengan demikian informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan dapat mempengaruhi investor dalam 

pemgambilan keputusan investasi. 

Nilai perusahaan dapat dilihat dari keintegritasan informasi laporan 

keuangan yang disajikan. Integritas informasi merupakan sinyal positif 

yang berpengaruh terhadap opini atau pendapat investor, kreditor atau 

pihak lain yang berkepentingan. Laporan keuangan harus memberikan 

informasi yang bermanfaat bagi investor dalam membuat keputusan 

investasi. Didalam teori sinyal menyatakan bahwa pengeluaran investasi 

dapat memberikan sinyal positif terhadap perkembangan perusahaan 

untuk masa yang akan datang yang dapat meningkatkan harga saham 

dimana harga saham merupakan sebagai indikator nilai perusahaan 

(Hasnawati, 2005). 

Dividen per lembar saham yang tinggi akan memberikan sinyal 

yang baik bagi investor. Dividen per lembar saham yang lebih tinggi 

menunjukkan bahwa perusahaan yakin jika arus kas dimasa yang akan 

datang cukup besar untuk menanggung dividen yang tinggi (Weston dan 

Copeland, 1995). 
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Sinyal positif juga dapat diberikan kepada calon investor apabila 

perusahaan mampu menutupi semua utangnya melalui ekuitas perusahaan 

(Debt to Equity Ratio). Dengan demikian kinerja perusahaan dianggap 

baik oleh calon investor. 

2. Nilai Perusahaan 

Setiap perusahaan pastinya memiliki tujuan untuk meningkatkan 

nilai perusahaan. Tingginya nilai suatu perusahaan maka para investor 

dapat menginvestasikan modalnya kepada perusahaan dan dapat 

meningkatkan kesejahteraan investor (Tendi Haruman, 2007). Kinerja 

perusahaan dapat diproyeksikan melalui nilai perusahaan sehinga dapat 

mempengaruhi investor dalam menanamkan modal pada perusahaan 

tersebut karena nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat 

keberhasilan kinerja perusahaan yang ada hubungannya dengan harga 

saham (Sujoko dan Soebiantoro ,2007). 

Nilai perusahaan dapat diukur dari beberapa aspek, salah satunya 

aspek harga pasar saham perusahaan. Hal tersebut dikarenakan harga 

pasar saham perusahaan menggambarkan penilaian investor atas 

keseluruhan ekuitas yang dimiliki perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 

2006). Tingginya harga saham akan mempengaruhi keuntungan dan 

kesejahteraan perusahaan maupun pemegang saham. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Bandi (2010) bahwa 

nilai perusahaan dapat dikonfirmasi melaui pendekatan konsep Price 

Book Value (PBV) atau nilai pasar. Berdasarkan pendekatan konsep 
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tersebut, maka harga saham bisa diketahui posisinya apakah berada diatas 

atau dibawah nilai buku. Nilai buku adalah harga yang dicatat pada nilai 

saham perusahaan, sedangkan nilai pasar adalah harga saham yang 

terdapat di pasar bursa tertentu yang terjadi karena adanya permintaan 

dan penawaran saham oleh pelaku pasar. Bagi para investor, rasio PBV 

dianggap penting karena digunakan dalam pengambilan keputusan 

investasi. 

3. Kebijakan Utang 

Kebijakan utang merupakan gamabaran dari proporsi finansial 

perusahaan yaitu antara modal yang bersumber dari utang jangka panjang 

dan modal sendiri (Fahmi, 2012:184). Kebijakan utang merupakan 

kebijakan pendanaan yang bersumber dari pihak eksternal perusahaan. 

Didalam kebijakan ini perusahaan menentukan besarnya kebutuhan 

pendanaan yang dibiayai oleh utang. Perusahaan lebih banyak 

menggunakan kebijakan utang karena lebih aman daripada harus 

menerbitkan saham baru. Maka dari itu, semakin tinggi kebijakan utang 

yang dilakukan perusahaan pada tingkat tertentu maka semakin tinggi 

nilai perusahaan.  

Kebijakan utang merupakan bagian dari struktur modal (Darmawan, 

2012) dan keputusan penting bagi perusahaan karena diambil manajemen 

perusahaan untuk mendapatkan sumber pendanaan untuk melaksanakan 

kegiatan operasional perusahaan tersebut. Perusahaan dianggap beresiko 

ketika didalam struktur modal utangnya lebih besar. Akan tetapi jika 



10 
 

 
 

perusahaan menggunakan utangnya kecil bahkan tidak sama sekali maka 

perusahaan dianggap tidak dapat memanfaatkan tambahan modal 

eksternal sehingga tidak dapat meningkatkan kegiatan operasional 

perusahaan (Hanafi, 2004:40). 

Terdapat teori yang berhubungan dengan struktur modal, yakni 

trade-off theory dan pecking order theory. Trade-off theory menunjukkan 

bahwa struktur modal yang optimal ditentukan dari memanfaatkan 

penggunaan utang dan biaya yang dikeluarkan dari menggunakan utang 

secara seimbang. 

1. Model trade-off theory 

Didalam model ini diasumsikan bahwa struktur modal 

perusahaan merupakan hasil trade-off dari keuntungan pajak dengan 

menggunakan biaya yang muncul dari penggunaan utang (Hartono, 

2003). Faktor yang dipertimbangkan trade-off theory diantaranya 

corporate tax, biaya kebangkrutan, dan personal tax dalam 

menjelaskan mengapa perusahaan memilih struktur modal tertentu 

(Suad Husnan, 2000). Menurut Hartono (2003), pada titik tertentu 

utang akan meningkatkan nilai perusahaan, namun pada titik 

selanjutnya utang justru akan menurunkan nilai perusahaan. 

Meskipun model trade-off theory ini tidak dapat menentukan 

struktur modal yang optimal secara tepat, akan tetapi model ini dapat 

berkontribusi penting, yakni : 
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1) Perusahaan yang asetnya tinggi sebaiknya mengurangi dalam 

penggunaan utang. 

2) Perusahaan yang pajaknya tinggi sebaiknya menambah dalam 

penggunaan utang karena dapat mengurangi beban pajak. 

2. Pecking Order Theory 

Pada teori ini menyatakan bahwa perusahaan menyukai 

pendanaan dari hasil operasi (internal financing). Jika perusahaan 

membutuhkan pendanaan dari eksternal financing, maka perusahaan 

menerbitkan sekuritas yang teraman dahulu yang dimulai dari 

obligasi, kemudian obligasi konversi barulah menerbitkan saham 

baru. 

Perusahaan lebih menyukai pendanaan yang berasal dari 

modal internal, yaitu dana yang diperoleh dari aliran kas dan laba 

ditahan. Alasannya karena memungkinkan perusahaan untuk tidak 

mendapatkan sorotan dari publik akibat dari menerbitkan saham baru 

(Kartika, 2009). Dana eksternal lebih disukai dalam bentuk utang 

karena pertimbangan biaya emisi obligasi lebih murah daripada 

biaya emisi saham baru. Hal ini disebabkan karena penerbitan saham 

baru dapat menurunkan harga saham. Selain itu penerbitan saham 

baru akan memberikan informasi buruk terhadap investor. 

4. Kebijakan Dividen 

Dividen merupakan pendapatan perusahaan yang diberikan kepada 

para pemegang saham Sugiono (2009:173). Dividen merupakan 
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keuntungan yang dibagikan perusahaan yang menerbitkan saham atas 

keuntungan yang dihasilkan (Sunariah 2010:48). Kebijakan dividen 

merupakan keputusan perusahaan mengenai apakah laba yang diperoleh 

perusahaan akan dibagikan kepada investor sebagai dividen ataukah akan 

ditahan dalam bentuk laba ditahan yang digunakan untuk pembiayaan 

investasi dimasa mendatang (Sunariah 2010:48). Ketika perusahaan 

memilih membagikan laba sebagai dividen, maka laba yang ditahan akan 

berkurang yang kemudian juga akan mengurangu total sumber dana 

internal. Sedangkan jika laba yang diperoleh perusahaan ditahan maka 

akan meningkatkan kemampuan sumber dana internal (Ningsih dan Iin, 

2012). Perusahaan mengalami penurunan laba ketika tingkat suku bunga 

tinggi. Penurunan laba bersih tersebut dapat mengakibatkan laba per 

saham menurun sehingga berpengaruh terhadap dividen yang akan 

dibagikan oleh investor. Hal tersebut dapat mempengaruhi harga saham 

dimana penurunan harga saham akan mengakibatkan nilai perusahaan 

juga ikut mengalami penurunan. 

Kebijakan dividen yang optimal dimana perusahaan dapat mencapai 

keseimbangan antara dividen saat ini dengan pertumbuhan dimasa datang 

sehingga harga saham akan maksimal Brigham dan Houston (2006). 

Terdapat tiga teori mengenai preferensi investor dalam kebijakan dividen: 

1. Dividend Irrelevance Theory (Dividen Tidak Relevan) 

Menurut beberpa kalangan kebijakan ddividen tidak berpengaruh 

terhadap harga saham ataupun biaya modal perusahaan. Apabila 
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kebijakan dividen tidak berpengaruh secara signifikan, maka diangap 

tidak relevan. Modigliani-Miller merupakan pendukung dari 

ketidakrelevannya kebijakan dividen. 

2. Teori Bird in The Hand 

Myron Gordon (1959) dan John Lintner (1956) mengemukakan 

bahwa ekuitas akan menurun jika rasio pembayaran dividen 

meningkat. Hal tersebut dikarenakan investor tidak begitu yakin 

terhadap penerimaa keuntungan modal dari laba ditahan yang 

diperoleh daripada investor menerima dividen. Dari pernyataan 

tersebut dapat dikatakan bahwa investor lebih mengharapkan 

pendapatan dari dividen daripada dari keuntungan modal. Didalam 

Bird in the hand theory menyatakan bahwa nilai perusahaan dapat 

ditingkatkan dengan menetapkan rasio pembayaran dividen yang 

tinggi. 

3. Tax Differential Theory (Teori Preferensi Pajak) 

Litzenberger dan Ramaswamy menyatakan bahwa karena terdapat 

pajak terhadap keuntungan dividen, maka investor lebih memilih 

capital gain karena dapat menunda pembayaran pajak  (Atmaja, 

2008). Hal tersebut dikarenakan adanya tiga alasan, yaitu : 

a. Pendapatan dividen dikenakan pajak yang lebih tinggi daripada 

capital gain 

b. Pajak atas capital gain tidak dibayarkan hingga saham dijual 

karena terdapat pengaruh nilai waktu 
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c. Tidak adanya pajak keuntungan yang terutang apabila seseorang 

yang memiliki saham tersebut telah meninggal dunia (Brigham 

dan Houston, 2006). 

5. Investment Opportunity Set (IOS) 

Menurut Martono dan Agus (2005) investasi merupakan 

penanaman modal yang dilakukan perusahaan kedalam aset dengan 

mengharapkan return (pendapatan) pada masa mendatang. Investment 

opportunity set (IOS) merupakan peluang investasi yang besarnya 

tergantung pada pengeluaran yang ditetapkan pada masa mendatang dan 

diharapkan mendapatkan return lebih besar (Suartawan dan Yasa, 2016). 

IOS dapat disimpulkan hubungan antara pengeluaran saat ini atau masa 

datang sebagai hasil keputusan investasi untuk dapat menghasilkan suatu 

nilai perusahaan. 

Kesempatan investasi perusahaan merupakan bagian penting bagi 

nilai pasar. Maka dari itu manajer perusahaan harus mengambil 

kesempatan investasi apabila investasi tersebut menguntungkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham. Dengan demikian 

meningkatnya kesempatan investasi yang menguntungkan akan 

meningkatkan pula investasi pemegang saham kepada perusahaaan. Hal 

tersebut dikarenakan set kesempatan investasi dapat mempengaruhi 

terhadap pandangan manajer, pemilik, investor maupun kreditur terhadap 

perusahaan tersebut. 
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Keputusan investasi adalah ketentuan yang sudah dibuat 

perusahaan dalam menggunakan dana yang dimiliki dalam aset tertentu 

dengan mengharap keuntungan di masa mendatang (Nahdiroh, 2013). 

Keputusan investasi dikelompokkan ke dalam investasi jangka pendek 

dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek yaitu investasi 

yang berupa kas, surat berharga jangka pendek, piutang dan persediaan. 

Sedangkan investasi jangka panjang berupa tanah, gedung, kendaraan, 

mesin, peralatan produksi  dan aset tetap lain. 

Investment Opportunity Set merupakan variabel yang tidak dapat 

diobservasi oleh pihak-pihak diluar perusahaan. Dengan demikian 

dibutuhkan proksi agar dapat terhubung dengan variabel lain. Terdapat 3 

jenis proksi yang digunakan dalam IOS : 

1. Proksi berdasarkan harga (price-based proxies) 

Proksi IOS berdasrkan harga merupakan proksi yang 

mengungkapkan bahwa prospek pertmbuhan suatu perusahaan 

sebagian dapat dinyatakan pada harga pasar. Pertumbuhan perusahaan 

ditandai dengan tingginya nilai pasar secara relative untuk aset yang 

dimiliki. Ios yang didasari pada harga akan menghasilkan rasio 

sebagai ukuran aset yang dimiliki serta nilai pasar perusahaan. Proksi 

IOS yang merupakan proksi berbasis harga adalah:  

a. Market value of equity plus book value of debt,  

b. Ratio of book to market value of asset, 

c. Ratio of book to market value of equity,  
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d. Ratio of book value of property, plant, and equipment to firm value,  

e. Ratio of replacement value of assets to market value dan 

f.  Ratio of depreciation expense to value dan earning price ratio. 

2. Proksi berdasarkan investasi (investment-based proxies)  

Proksi berdasarkan investasi menyatakan bahwa suatu aktivitas 

investasi yang berhubungan positif dengan nilai IOS perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki IOS tinggi akan memiliki tingkat investasi 

yang tinngi dalam bentuk aset di tempat atau aset yang diinvestasikan. 

Proksi ini berbentuk rasio yang membandingkan pengukuran investasi 

yang sudah diinvestasikan dalam bentuk aset tetap atau hasil kegiatan 

produksi dari aset yang sudah diinvestasikan. Rasio yang berhubungan 

dengan proksi berdasarkan investasi diantaranya : 

a. Ratio capital expenditure tobook value of asset, 

b. Ratio capital expenditure to market value of asset, 

c. Investment to net sales ratio,  

d. The ratio of r&d expense to sales,  

e. The ratio of r&d expense to total asset, 

f. Ratio of capita additions to firm value 

g. Investment intensity,  

h. Ratio capital addition to asset book value, 

i. Investment to earning ratio, log of firm value,  

j. Ratio of r&d expense to firm value dan  

k. Ratio r&d investment. 
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3. Proksi berdasarkan varian (variance measures)  

Proksi berdasarkan varian merupakan proksi yang menyatakan 

bahwa suatu opsi/pilihan akan lebih bernilai apabila menggunakan 

variabilitas ukuran untuk dapat memprediksi besarnya opsi yang 

tumbuh, seperti variabilitas return yang menajdi dasar dalam 

peningkatan aset. Proksi IOS berdasarkan varian diantaranya : 

a. VARRET (variance of total return), dan 

b. Market model Beta. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Optimalisasi nilai perusahaan merupakan tujuan utama dari perusahaan  

(Wahyudi dan Pamestri, 2006).Nilai perusahaan sangat penting karena  

mencerminkan seberapa besar perusahaan tersebut dapat memberikan 

keuntungan  bagi investor. Untuk dapat memaksimalkan nilai perusahaan 

tersebut maka  manajer dihadapkan  pada keputusan keuangan yang meliputi 

keputusan utang, kebijakan dividen dan Investment Opportunity Set (IOS). 

Dari penjelasan tersebut, maka dapat diperoleh kerangka pemikiran 

sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

D. Perumusan Hipotesis 

1. Hubungan kebijakan utang terhadap nilai perusahaan 

Kebijakan utang merupakan bagian dari struktur modal (Darmawan, 

2012) dan keputusan penting bagi perusahaan karena diambil manajemen 

perusahaan untuk mendapatkan sumber pendanaan untuk melaksanakan 

kegiatan operasional perusahaan tersebut. Perusahaan lebih banyak 

menggunakan kebijakan utang karena leih aman daripada harus 

menerbitkan saham baru. Maka dari itu, semakin tinggi kebijakan utang 

yang dilakukan perusahaan pada tingkat tertentu maka semakin tinggi 

nilai perusahaan.  

Kebijakan Utang 

(X1) 

Kebijakan 

Dividen  

(X2) 

Investment 

Opportunity Set 

(X3) 

Nilai Perusahaan 

(Y) 
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Didalam penelitian yang dilakukan Sumanti dan Mangantar (2015) 

mengenai pengaruh analisis kepemilikan manajerial, kebijakan utang dan 

profitabilitas terhadap kebijakan dividen dan nilai perusahaan. Pada 

penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan utang tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian lain yang 

dilakukan Normayanti (2017) mengenai pengaruh kebijakan utang, 

kebijakan dividen dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Dalam 

penelitian tersebut menghasilkan bahwa secara simultan kebijakan utang 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan secara 

parsial kebijakan utang tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Berdasarkan uraian diatas dapat diperoleh hipotesis : 

H1 : Kebijakan utang diduga berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

2. Hubungan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 

Kebijakan dividen merupakan keputusan perusahaan mengenai 

apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada investor 

sebagai dividen ataukah akan ditahan dalam bentuk laba ditahan yang 

digunakan untuk pembiayaan investasi dimasa mendatang (Sunariah 

2010:48). Ketika perusahaan memilih membagikan laba sebagai dividen, 

maka laba yang ditahan akan berkurang yang kemudian juga akan 

mengurangi total sumber dana internal. Sedangkan jika laba yang 

diperoleh perusahaan ditahan maka akan meningkatkan kemampuan 

sumber dana internal (Ningsih dan Iin, 2012). Pembayaran dividen yang 

besar kepada pemegang saham berarti harga pasar juga meningkat 

sehingga nilai perusahaan tersebut juga ikut meningkat. 
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Didalam penelitian yang dilakukan Sumanti dan Mangantar (2015) 

mengenai pengaruh analisis kepemilikan manajerial, kebijakan utang 

dan profitabilitas terhadap kebijakan dividen dan nilai perusahaan. Dari 

penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan dividen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sartini dan 

Purbawangsa (2014) meneliti tentang pengaruh keputusan investasi, 

kebijakan dividen, serta keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan 

menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Penelitian lain yang dilakukan Normayanti 

(2017) mengenai pengaruh kebijakan utang, kebijakan dividen dan 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Dalam penelitian tersebut 

menghasilkan bahwa secara simultan kebijakan dividen berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan uraian diatas dapat 

diperoleh hipotesis : 

H2 : Kebijakan dividen diduga berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

3. Hubungan Investment Opportunity Set (IOS) terhadap nilai perusahaan 

 Kesempatan investasi perusahaan merupakan bagian penting bagi 

nilai pasar. Maka dari itu manajer perusahaan harus mengambil 

kesempatan investasi apabila investasi tersebut menguntungkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham. Dengan demikian 

meningkatnya kesempatan investasi yang menguntungkan akan 

meningkatkan pula investasi pemegang saham kepada perusahaaan. Hal 

tersebut dikarenakan set kesempatan investasi dapat mempengaruhi 



21 

terhadap pandangan manajer, pemilik, investor maupun kreditur terhadap 

perusahaan tersebut. IOS dapat disimpulkan hubungan antara pengeluaran 

saat ini atau masa datang sebagai hasil keputusan investasi untuk dapat 

menghasilkan suatu nilai perusahaan. Meningkatnya nilai perusahaan 

dapat terjadi ketika keputusan investasi dilakukan secara tepat. 

Penelitian yang dilakukan Sartini dan Purbawangsa (2014) 

mengenai pengaruh keputusan investasi, kebijakan dividen, serta 

keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan menghasilkan 

kesimpulan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diperoleh hipotesis : 

H3 : Investment Opportunity Set (IOS) diduga berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 




