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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam dunia bisnis modern saat ini para pelaku ekonomi dituntut untuk 

menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian yang telah mengalami 

perubahan dan perkembangan karena pengetahuan serta kecanggihan teknologi 

yang menimbulkan persaingan antara pelaku ekonomi. Selain itu, setiap 

perusahaan akan terus berusaha meningkatkan laba yang diperoleh dengan 

maksimum yang harapannya dapat meningkatkan nilai perusahaannya. Dengan 

meningkatnya nilai perusahaan dapat meningkatkan pula kemakmuran para 

pemegang saham. 

Memakmurkan pemegang saham atau pemilik perusahaan merupakan 

tujuan dari perusahaan. Tujuan ini dapat diwujudkan dengan cara 

memaksimumkan nilai perusahaan dengan asumsi bahwa jika kekayaan suatu 

perusahaan meningkat maka pemilik perusahaan atau pemegang saham akan 

makmur. Untuk melihat peningkatan kekayaan dari perusahaan itu sendiri 

dapat dilihat dari harga sahamnya, jika harga saham meningkat maka nilai 

perusahaan dan kekayaan perusahaan akan meningkat. 

Menurut Fama dan French (1998) Optimalisasi nilai perusahaan yang 

merupakan tujuan perusahaan juga dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi 

manajemen keuangan, dalam hal ini satu keputusan keuangan yang diambil 

akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan berdampak pada nilai 

perusahaan. Seperti pendapat Hasnawati (2005) manajemen keuangan 
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penyelesaian atas keputusan penting yang diambil perusahaan antara lain 

keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen.  

Menurut Fama dan French (1998) keputusan investasi merupakan faktor 

penting dalam fungsi keuangan perusahaan, karena untuk mencapai tujuan 

perusahaan dapat dicapai melalui kegiatan investasi perusahaan. Salah satu 

aspek utama dalam keputusan investasi yaitu investasi modal, keputusan 

mengalokasikan modal dalam investasi harus dievaluasi dan dihubungkan 

dengan risiko dan hasil yang diharapkan. Menurut Michael Spense dalam 

Wahyudi dan Prawesti (2006) menyatakan bahwa pengeluaran investasi 

memberikan sinyal positif mengenai pertumbuhan perusahaan di masa yang 

akan datang, sehingga dapat meningkatkan harga saham yang digunakan 

sebagai indikator nilai perusahaan. 

Keputusan Investasi juga akan menentukan bentuk dan sumber dana 

dalam pembiayaan. Menurut Hasnawati (2005) sumber dana merupakan 

masalah yang harus diselesaikan dalam keputusan pendanaan yaitu apakah 

sumber dana yang digunakan adalah sumber dana internal atau eksternal, 

besarnya hutang dan modal sendiri, dan bagaimana tipe hutang dan modal yang 

digunakan, mengingat struktur pembiayaan akan menentukan cost of capital 

yang akan menjadi dasar penentuan required return yang diinginkan. Sebagian 

perusahaan menganggap bahwa penggunaan hutang dirasa lebih aman daripada 

menerbitkan saham baru, ini dikarenakan apabila pendanaan menggunakan 

hutang maka peningkatan perusahaan terjadi akibat efek tax deductible, yaitu 

perusahaan yang memiliki hutang akan membayar bunga pinjaman yang dapat 



3 
 

 
 

mengurangi penghasilan kena pajak, yang dapat memberikan manfaat bagi 

pemegang saham. Bagi pihak kreditur nilai perusahaan berkaitan dengan 

likuiditas perusahaan, yaitu perusahaan dinilai mampu tidaknya 

mengembalikan pinjaman. Apabila nilai perusahaan dilihat dari likuiditasnya 

tidak baik maka investor akan menilai perusahaan rendah. 

Prihantoro (2003) berpendapat perusahaan akan mengharapkan 

pertumbuhan secara terus-menerus demi kelangsungan hidupnya serta 

memberikan kesejahteraan kepada para pemegang saham, sedangkan para 

pemegang saham mengharapkan kesejahteraan dengan mendapatkan 

pengembalian dalam bentuk dividen dan capital gain, sehingga kebijakan 

dividen penting untuk memenuhi harapan para pemegang saham terhadap 

dividen dengan tidak menghambat pertumbuhan perusahaan. Para pemegang 

saham akan menyukai dividen dan tidak berspekulasi jika dividen  yang 

diterima saat ini lebih tinggi daripada capital gain yang akan diterima dimasa 

mendatang. 

Nilai perusahaan penting bagi pemegang saham, kreditur maupun 

debitur. Hal ini akan menjadi tolak ukur bagi pihak pihak yang berkepentingan 

untuk menilai seberapa baik suatu perusahaan. Bagi manajer keuangan hal ini 

menjadi tantangan untuk dapat mengidentifikasi, mengukur dan berusaha 

dalam meningkatkan nilai perusahaan dengan memikirkan dan mengambil 

keputusan dengan sebaik-baiknya yang berkaitan dengan nilai perusahaan 

yaitu diantaranya keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan 

dividen. 
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Berikut ini data perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI pada tahun 

2013-2017. 

Tabel 1.1 

Daftar Perusahaan Farmasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Sumber : www.sahamok.com 

Tabel 1.2 

Keputusan Investasi (PER), Keputusan Pendanaan (DER), Kebijakan 

Dividen (DPS) dan Nilai Perusahan (EPS) Pada Perusahaan Farmasi Tahun 

2013-2017 

No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun Kuartal 

PER - 

(X1) 

DER - 

(X2) 

DPS - 

(X3) 

EPS - 

(Y) 

1 DVLA 

2013 

Q1 58 0.26 0 39 

Q2 37 0.36 0 70 

Q3 27 0.29 35 85 

Q4 20 0.30 47 112 

2014 

Q1 -131 0.32 0 -16 

Q2 43 0.28 0 45 

Q3 24 0.31 22 70 

Q4 23 0.28 22 72 

2015 

Q1 34 0.33 0 53 

Q2 25 0.48 0 69 

Q3 17 0.48 40 87 

Q4 13 0.41 70 96 

2016 

Q1 24 0.45 0 51 

Q2 20 0.46 35 74 

Q3 13 0.47 35 123 

NO KODE EMITEN NAMA PERUSAHAAN 

1 DVLA Daria Varia Laboratoria Tbk 

2 KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk 

3 KLBF Kalbe Farma Tbk 

4 SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 

5 TSPC Tempo Scan Pasipic Tbk 

http://www.sahamok.com/
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Q4 13 1.12 35 136 

2017 

Q1 23 0.48 0 75 

Q2 19 0.48 0 108 

Q3 12 0.43 100 154 

Q4 14 0.47 100 145 

2 KAEF 

2013 

Q1 244 0.38 0 4 

Q2 364 0.38 0 2 

Q3 26 0.40 6 22 

Q4 14 0.52 6 39 

2014 

Q1 210 0.43 0 4 

Q2 75 0.40 6 13 

Q3 45 0.60 10 26 

Q4 34 0.64 10 43 

2015 

Q1 162 0.52 0 8 

Q2 69 0.76 5 14 

Q3 22 0.76 8 30 

Q4 18 0.67 8 48 

2016 

Q1 170 0.64 0 8 

Q2 69 0.71 9 17 

Q3 67 0.84 9 32 

Q4 54 1.03 9 49 

2017 

Q1 329 0.95 0 6 

Q2 164 1.16 10 18 

Q3 78 1.34 10 35 

Q4 45 1.37 10 60 

3 KLBF 

2013 

Q1 128 0.25 0 10 

Q2 71 0.46 0 20 

Q3 44 0.32 19 30 

Q4 29 0.33 19 42 

2014 

Q1 136 0.29 0 11 

Q2 75 0.41 0 22 

Q3 52 0.30 17 33 

Q4 40 0.27 17 45 

2015 

Q1 158 0.26 0 11 

Q2 73 0.27 19 23 

Q3 42 0.26 19 33 

Q4 30 0.25 19 44 

2016 

Q1 105 0.25 0 12 

Q2 55 0.27 16 25 

Q3 47 0.24 19 37 

Q4 29 0.22 19 50 
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2017 

Q1 118 0.22 0 13 

Q2 62 0.30 0 26 

Q3 43 0.22 22 39 

Q4 32 0.20 22 52 

5 SIDO 

2013 

Q1 113 0.08 10 5 

Q2 58 0.07 10 12 

Q3 32 0.09 10 20 

Q4 25 0.12 10 27 

2014 

Q1 109 0.07 0 8 

Q2 48 0.08 24 16 

Q3 32 0.07 25 21 

Q4 22 0.07 27 28 

2015 

Q1 69 0.06 0 8 

Q2 34 0.07 21 16 

Q3 23 0.07 21 22 

Q4 19 0.08 24 29 

2016 

Q1 61 0.08 0 8 

Q2 29 0.09 22 18 

Q3 23 0.09 9 23 

Q4 16 0.08 25 32 

2017 

Q1 66 0.07 0 9 

Q2 23 0.07 26 22 

Q3 19 0.13 26 25 

Q4 15 0.09 26 36 

6 TSPC 

2013 

Q1 41 0.47 0 95 

Q2 36 0.46 0 114 

Q3 41 0.36 75 89 

Q4 22 0.40 75 142 

2014 

Q1 24 0.47 0 131 

Q2 31 0.41 0 94 

Q3 31 0.32 75 83 

Q4 21 0.37 75 130 

2015 

Q1 45 0.43 0 52 

Q2 24 0.49 1 84 

Q3 14 0.43 65 116 

Q4 15 0.45 65 118 

2016 

Q1 41 0.45 0 47 

Q2 23 0.51 0 77 

Q3 21 0.43 51 104 

Q4 16 0.42 51 121 

2017 Q1 40 0.44 0 47 
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Q2 26 0.53 0 77 

Q3 19 0.45 50 100 

Q4 15 0.46 50 124 

Rata-rata Industri 53 0.39 18 50 

Sumber: Laporan Keuangan dari IDX (diolah oleh peneliti) 

Berdasarkan Tabel 1.2 keputusan investasi (PER) diperoleh dengan cara 

membagi harga saham dengan laba per lembar saham (EPS); keputusan 

pendanaan (DER) diperoleh dengan cara membagi total utang dengan total 

ekuitas; kebijakan dividen (DPS) diperoleh dengan cara membagi dividen tunai 

dengan jumlah saham yang beredar; dan nilai perusahaan (EPS) diperoleh 

dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dengan jumlah saham yang 

beredar. 

Tabel 1.2 menunjukkan perusahaan yang melakukan keputusan investasi, 

keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen yang menghasilkan nilai 

perusahaan (EPS) yang tertinggi dan terendah adalah Daria Varia Laboratoria 

Tbk (DVLA), nilai EPS tertinggi pada kuartal tiga (Q3) tahun 2017 dengan 

nilai perusahaan sebesar 154, dan nilai EPS terendah pada kuartal dua (Q1) 

tahun 2014 dengan nilai perusahaan sebesar -16. 

Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi suatu 

perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga 

memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan. Nilai pasar yang tinggi akan 

membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun 

juga propsek perusahaan di masa yang akan datang. 

Tabel 1.2 di atas menunjukkan pula bahwa Daria Varia Laboratoria Tbk 

(DVLA), Kimia Farma Persero Tbk (KAEF), Kalbe Farma Tbk (KLBF), 
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Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) dan Tempo Scan Pasipic 

Tbk (TSPC) terdapat tahun dimana nilai perusahaannya rendah karena angka 

perputaran keputusan investasi rendah dan besarnya nilai keputusan pendanaan 

dan kebijakan dividen. 

Sumber : Data diolah oleh peneliti 

Grafik 1.1 

Keputusan Investasi (PER) 

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa tingkat perputaran 

keputusan investasi yang dialami oleh perusahaan farmasi dari kuartal satu 

(Q1) tahun 2013 sampai dengan kuartal empat (Q4) tahun 2017 menunjukkan 

perusahaan dengan nilai keputusan investasi tertinggi diperoleh oleh Kimia 

Farma Persero Tbk. (KAEF) dengan nilai sebesar 364 (pada kuartal dua (Q2) 
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tahun 2013) dan nilai keputusan investasi terendah diperoleh oleh Daria Varia 

Laboratoria Tbk (DVLA) sebesar -131 (pada kuartal satu (Q1) tahun 2014). 

Sumber : Data diolah oleh peneliti 

Grafik 1.2 

Keputusan Pendanaan (DER) 

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa tingkat keputusan 

pendanaan yang dialami oleh perusahaan farmasi dari kuartal satu (Q1) tahun 

2013 sampai dengan Kuartal empat (Q4) tahun 2017 menunjukkan perusahaan 

dengan nilai keputusan pendanaan tertinggi yaitu Kimia Farma Persero Tbk 

(KAEF) sebesar 1,37% (pada kuartal empat (Q4) tahun 2017) dan perusahaan 

dengan nilai keputusan pendanaan terendah yaitu Industri Jamu dan Farmasi 

Sido Muncul Tbk (SIDO) sebesar 0,06% (pada kuartal satu (Q1) tahun 2015). 
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Sumber : Data diolah oleh peneliti 

Grafik 1.3 

Kebijakan Dividen (DPS) 

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa tingkat kebijakan dividen 

yang dialami oleh perusahaan farmasi dari kuartal satu (Q1) tahun 2013 sampai 

dengan kuartal empat (Q4) tahun 2017 menunjukkan perusahaan dengan nilai 

kebijakan dividen tertinggi yaitu Daria Varia Laboratoria Tbk (DVLA) sebesar 

100 (pada tahun 2017) dan perusahaan dengan nilai kebijakan dividen terendah 

yaitu Kimia Farma Persero Tbk (KAEF) sebesar 6 (pada tahun 2013). 
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Sumber : Data diolah oleh peneliti 

Grafik 1.4 

Nilai Perusahaan (EPS) 

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa nilai perusahaan yang 

dialami oleh perusahaan farmasi dari kuartal satu (Q1) tahun 2013 sampai 

dengan kuartal empat (Q$) tahun 2017 menunjukkan perusahaan dengan nilai 

perusahaan tertinggi dan terendah yaitu Daria Varia Laboratoria Tbk (DVLA) 

tertinggi sebesar 154 (pada kuartal tiga (Q3) tahun 2017) dan terendah sebesar 

-16 (pada kuartal satu (Q1) tahun 2014). 

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa nilai perusahaan 

merupakan indikator perusahaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

dapat mengetahui kondisi perusahaan. Nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh 

keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen oleh sebab 

itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan mengambil 
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judul “Pengaruh Keputusan Investasi, Pendanaan dan Kebijakan Dividen 

terhadap Nilai Perusahaan” (Studi Pada Perusahaan Farmasi Tahun 2013-

2017). 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan, maka dapat 

diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut: 

1. Pemegang saham mengharapkan pengembalian dalam bentuk dividen, 

sedangkan perusahaan mengharapkan pertumbuhan secara terus-menerus 

untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. 

2. Perusahaan mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan pendanaan 

yaitu pengalokasian dana dengan menggunakan hutang untuk kepentingan 

investasi. 

3. Perusahaan kesulitan dalam menentukan berapa nilai dividen yang 

seharusnya dibagikan kepada pemegang saham. 

4. Penelitian terdahulu yang hasilnya belum konsisten tentang faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan farmasi tahun 2013-2017? 
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2. Apakah terdapat pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan farmasi tahun 2013-2017? 

3. Apakah terdapat pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan farmasi tahun 2013-2017? 

4. Apakah terdapat pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan 

kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan farmasi  

tahun 2013-2017? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan dari 

penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan farmasi tahun 2013-2017 

2. Untuk mengetahui pengaruh keputusan pendanaan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan farmasi tahun 2013-2017 

3. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan farmasi tahun 2013-2017 

4. Untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, 

dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan farmasi  

tahun 2013-2017 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik 

kegunaan praktis dan kegunaan teoritis. 

1.5.1 Kegunaan Teoritis 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan 

wawasan tentang manajemen keuangan khususnya mengenai 

pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan 

dividen terhadap nilai perusahaan. 

2. Bagi Peneliti lain 

Bagi peneliti selanjutnya dan akademisi penelitian diharapkan akan 

melengkapi temuan-temuan yang empiris yang telah ada dibidang 

manajemen untuk kemajuan dan pengembangan ilmiah di masa yang 

akan datang. 

3. Bagi Khalayak Umum  

Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang manajemen 

keuangan khususnya mengenai konsep-konsep kebijakan yang ada 

dalam manajemen keuangan. 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pengetahuan 

bagi manajemen perusahaan agar lebih memperhatikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi nilai perusahaan, sebagai bahan pertimbangan 



15 
 

 
 

dalam mengaplikasikan variabel-variabel penelitian ini guna membantu 

meningkatkan nilai perusahaan, serta sebagai bahan pertimbangan 

emiten untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja 

manajemen dimasa yang akan datang. 

2. Bagi Investor 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam 

memperoleh informasi mengenai pengaruh keputusan investasi, 

keputusan pendanaan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 

untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan 

berinvestasi. 

1.6 Kerangka Pemikiran 

1.6.1 Hubungan antara Keputusan Investasi dengan Nilai Perusahaan 

Keputusan investasi adalah investasi modal sebagai salah satu 

upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan karena pengeluaran untuk 

investasi akan meningkatkan pertumbuhan perusahaan sehingga akan 

meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan. 

Wahyudi dan Prawesti (2006) berpendapat bahwa pengeluaran 

investasi memberikan sinyal positif mengenai pertumbuhan perusahaan 

di masa mendatang, dengan berinvestasi perusahaan diharapkan dapat 

menghasilkan keuntungan dengan menggunakan sumber daya yang 

dimiliki secara efisien. Dengan demikian perusahaan akan memperoleh 

kepercayaan dari calon investor dan membeli saham perusahaan. 

Semakin tinggi keuntungan maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. 
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Rifandi Yoki Aziz (2017) bependapat bahwa para investor atau 

calon investor pun akan melakukan pertimbangan sebagai dasar 

pengambilan keputusan investasi dengan mengumpulkan informasi di 

pasar modal dengan melihat baik atau buruknya kinerja keuangan dengan 

melihat tinggi rendahnya nilai perusahaan.  

1.6.2 Hubungan antara Keputusan Pendanaan dengan Nilai Perusahaan 

Keputusan investasi akan menentukan bentuk dan sumber dana 

untuk pembiayaannya. Menurut Hasnawati (2005) masalah yang harus 

dijawab dalam keputusan pendanaan yang dihubungkan dengan sumber 

dana adalah apakah sumber dana internal atau eksternal, besarnya hutang 

dan modal sendiri. Keputusan pendanaan dengan utang yang tinggi akan 

menyebabkan nilai perusahaan menurun.  

Menurut Van Horn dalam Johnson (2014) keputusan pendanaan 

merupakan penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap, dengan 

harapan akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar 

daripada beban tetapnya, sehingga keuntungan pemegang saham 

bertambah.  

Masulis (1980) melakukan penelitian dalam kaitannya dengan 

relevansi keputusan pendanaan, menemukan bahwa terdapat kenaikan 

abnormal returns sehari sebelum dan sesudah pengumuman peningkatan 

proporsi hutang, sebaliknya terdapat penurunan abnormal returns pada 

saat perusahaan mengumumkan penurunan proporsi hutang, juga 
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menemukan bahwa harga saham perusahaan naik apabila diumumkan 

akan diterbitkan pinjaman yang digunakan untuk membeli kembali 

saham perusahaan tersebut. 

1.6.3 Hubungan antara Kebijakan Dividen dengan Nilai Perusahaan 

Menurut Sartono (2001) kebijakan dividen adalah keputusan 

apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada 

pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba 

ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang. 

Hubungan kebijakan dividen dengan nilai perusahaan menurut 

Fama dan French (1998) bahwa investasi yang dilakukan dari hasil 

kebijakan deviden akan memberikan informasi yang positif bagi 

perusahaan di masa yang akan datang, sedangkan menurut Gordon-

Lintner melalui teori bird in the hand berpendapat kebijakan dividen 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Artinya, jika dividen yang 

dibagikan perusahaan semakin besar, harga pasar saham perusahaan 

tersebut akan semakin tinggi dan jika dividen yang dibagikan perusahaan 

kecil maka harga pasar saham perusahaan tersebut akan semakin kecil. 

Berdasarkan uraian di atas, maka variabel di dalam penelitian ini 

adalah keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen 

sebagai variabel independen dan nilai perusahaan sebagai variabel 

dependen. Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, dibuat suatu 

kerangka teoritis yang akan menjadi arahan dalam melakukan 
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pengumpulan data serta analisisnya. Secara sitematis paradigm 

pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.1. 

Simultan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2019) 

Gambar 1.1 

Skema Pemikiran penelitian 

Pengaruh Keputusan Investasi, Pendanaan dan Kebijakan Deviden 

Tehadap Nilai Perusahaan 

Kebujakan Deviden (X3) 

𝑫𝑷𝑺

=
𝑫𝒊𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏 𝑻𝒖𝒏𝒂𝒊

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑺𝒂𝒉𝒂𝒎 𝑩𝒆𝒓𝒆𝒅𝒂𝒓
 

Keputusan Pendanaan (X2) 

𝑫𝑬𝑹 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑯𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔
 

 

Keputusan Investasi (X1) 

𝑷𝑬𝑹 =
𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎

𝑬𝑷𝑺
 

 
Nilai Perusahaan (Y) 

𝑬𝑷𝑺

=
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 𝑺𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑺𝒂𝒉𝒂𝒎 𝑩𝒆𝒓𝒆𝒅𝒂𝒓
 

H1 

H2 

H3 

H3 
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1.7 Penelitian Terdahulu 

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Objek Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Hasnawati (2005) Implikasi Keputusan 

Investasi, Pendanaan dan 

Dividen Terhadap nilai 

perusahaan 

hasilnya menunjukan bahwa 

secara parsial keputusan 

investasi, pendanaan dan 

kebijakan dividen 

berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan, kebijakan 

dividen secara langsung 

mempengaruhi nilai 

perusahaan melalui 

kebijakan dividen dan 

keputusan pendanaan 

Sama-sama meneliti 

tentang pengaruh 

keputusan investasi, 

keputusan 

pendanaan dan 

kebijakan dividen 

terhadap nilai 

perusahaan 

Perusahaan yang 

diteliti dan tahun 

yang diteliti 

2 Sri Hasnawati 

(2005) 

Analisis Kebijakan 

Dividen terhadap Nilai 

Perusahaan public di 

Bursa Efek Jakarta 

Kebijakan dividen secara 

positif mempengaruhi nilai 

perusahaan 

Sama-sama meneliti 

mengenai pengaruh 

kebijakan dividen 

terhadap nilai 

perusahaan 

Perusahaan yang 

ditelitinya. 
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No Peneliti Judul Objek Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

3 Teddy Chandra 

(2007) 

Pengaruh Struktur Modal 

terhadap Produktivitas 

Aktiva, Kinerja 

Perusahaan dan Nilai 

Perusahaan 

Struktur modal berpengaruh 

positif terhadap 

produktivitas aktiva, 

struktur modal berpengaruh 

negatif terhadap kinerja 

keuangan, struktur modal 

berpengaruh negatif 

terhadap nlai perusahaan. 

Sama-sama meneliti 

mengenai nilai 

perusahaan 

Variabel dependen 

nya adalah 

produktivitas 

aktiva, kinerja 

perusahaan dan 

nilai perusahaan, 

sedangkan variabel 

independennya 

struktur modal. 

 

4 Wibawa dan Wijaya 

(2010) 

Pengaruh Keputusan 

Investasi, Keputusan 

Pendanaan dan Kebijakan 

Dividen terhadap Nilai 

Perusahaan pada 

Perusahaan Go Public di 

Bursa Efek Indonesia 

(BEI) 

Dari hasil analisis data dan 

pembahasan dala penelitian 

ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut : Keputusan 

Investasi, Keputusan 

Pendanaan dan Kebijakan 

Dividen berpengaruh 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan (Price to Book 

Value/PBV) 

Sama-sama meneliti 

tentang pengaruh 

keputusan investasi, 

keputusan 

pendanaan dan 

kebijakan dividen 

terhadap nilai 

perusahaan 

Perusahaan yang 

diteliti dan tahun 

yang diteliti 
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No Peneliti Judul Objek Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

5 Lihan Rini Puspo 

Wijaya (2010) 

Pengaruh Keputusan 

Investasi, Keputusan 

Pendanaan, dan Kebijakan 

Dividen terhadap Nilai 

Perusahaan 

Keputusan investasi, 

keputusan pendanaan, dan 

kebijakan dividen 

berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan  

bahwa 17,8% perubahan 

nilai perusahaan 

dipengaruhi oleh keputusan 

investasi, keputusan 

pendanaan dan kebijakan 

dividen, sedangkan sisanya 

yaitu 82,2% dipengaruhi 

oleh faktor lain diluar model 

penelitian. 

Sama-sama meneliti 

pengaruh keputusan 

investasi, keputusan 

pendanaan dan 

kebijakan dividen 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Menggunaka rasio 

yang samadalam 

menghitung nilai 

perusahaan. 

Perusahaan yang 

diteliti yaitu 

perusahaan go 

public dan tahun 

yang diteliti. 
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No Peneliti Judul Objek Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

6 Utama (2011) Pengaruh Keputusan 

Investasi, Keputusan 

Pendanaan dan Corporate 

Governance terhadap 

Nilai Perusahaan pada 

Perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 2008-

2009. 

Hasil dari penelitian adalah 

keputusan investasi 

berpengaruh secara 

signifikan dan positif 

terhadap nilai perusahaan. 

Keputusan pendanaan 

berpengaruh secara negatif 

terhadap nilai perusahaan. 

Kepemilikan manajerial 

berpengaruh secara 

signifikan dan negatif 

terhadap nilai perusahaan, 

namun kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Sama-sama meneliti 

tentang pengaruh 

keputusan investasi, 

keputusan 

pendanaan. 

Terdapat perbedaan 

pada variabel 

independennya 

yaitu Corporate 

Governance dan 

Tahun yang 

ditelitinya. 

7 Yatimah (2012) Kebijakan Dividen dan 

Kinerja Keuangan 

terhadap Nilai Perusahaan 

pada Perusahaan Food 

and Beverages di Bursa 

Evek Indonesia 

Secara simultan variabel 

kebijakan dividend dan 

kinerja keuangan 

bepengaruh signifikan 

terhdap nilai perusahaan. 

Secara parsial variabel 

kebijakan dividen 

berpengaruh tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan.  

Sama-sama meneliti 

mengenai pengaruh 

kebijakan dividen 

terhadap nilai 

perusahaan 

Berbeda 

perusahaan  yang 

diteliti, dan 

variabel 

independennya 

kebijakan  dividen 

dan kinerja 

keuangan 
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No Peneliti Judul Objek Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

   Sedangkan kinerja keuangan 

secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap nilai 

perusahan. 

  

8 Johnson P.F. 

Naiborhu (2014) 

Pengaruh Keputusan 

Investasi, Keputusan 

Pendanaan, Kebijakan 

Dividen dan Modal 

Intelektual terhadap Nilai 

Perusahaan. 

Terdapat pengaruh 

Keputusan Investasi dan 

Keputusan Pendanaan 

terhadap Nilai Perusahaan. 

Sedangkan dua variabel 

yang lain yaitu Kebijakan 

dividen dan Modal 

Intelektual tidak 

berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan 

Sama-sama meneliti 

pengaruh keputusan 

investasi, keputusan 

pendanaan dan 

kebijakan dividen 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Menggunakan 

sampel yang sama 

yaitu perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

Terdapat variabel 

yang berbeda yatu 

Modal  Intelektual 

dan perusahaan 

yang ditelitinya. 
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No Peneliti Judul Objek Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

9 Yoga Yudiansyah 

(2014) 

Pengaruh Struktur Modal 

dan Kebijakan Dividen 

terhadap nilai perusahaan 

studi pada perusahaan PT. 

Gudang Garam Tbk. 

1998-2013 

Secara parsial  struktur 

modal berpengaruh tidak 

signifikan terhadap nilai 

perusahan, sedangkan 

kebijakan dividen 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Dan secara simultan struktur 

modal dan kebijakan 

bepengaruh secara 

signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

Sama-sama meneliti 

pengaruh kebijakan 

dividen terhadap 

nilai perusahaan 

Perusahaan yang 

diteliti. 

10 Sa’adah (2017) Pengaruh Profitabilitas, 

Keputusan Investasi, 

Keputusan pendanaan, 

dan Kebijakan Dividen 

terhadap Nilai Perusahaan 

Farmasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 

Profitabilitas, Keputusan 

Investasi, Keputusan 

Pendanaan dan Kebijakan 

Dividen secara parsial 

maupun simultan 

berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan 

Sama-sama meneliti 

mengenai pengaruh  

keputusan investasi, 

keputusan 

pendanaan, dan 

kebijakan dividen 

terhadap nilai 

perusahaan, serta 

perusahaan yang 

diteliti 

Rasio yang 

digunakan untuk 

perhitungan dalam 

mengukur nilai 

perusahaan. 
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Dari jurnal-jurnal di atas memiliki persamaan yaitu variabel Y yang diteliti 

adalah Nilai Perusahaan dengan variabel X yang berbeda-beda. Namun dapat 

disimpulkan bahwa variabel X yaitu Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, 

dan Kebijakan Dividen berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 

Walaupun pada dasarnya penelitian ini sama akan tetapi penelitian ini 

memiliki banyak perbedaan dengan jurnal-jurnal yang terdapat di atas, perbedaan 

yang sangat jelas adalah perbedaan pada indikator variabel, objek dan jumlah 

sampel yang diteliti. Indikator yang digunakan untuk keputusan investasi adalah 

Price Earning Ratio, keputusan pendanaan menggunakan Debt to Equity Ratio, dan 

kebijakan dividen menggunakan Dividen per Share. Objek penelitian ini sama 

seperti penelitian sebelumnya diambil dari perusahaan yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia, yaitu perusahaan farmasi menggunakan sampel 5 perusahaan periode 5 

tahun dengan data keuangan secara triwulan atau kuartal.  

1.8 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah serta hasil-hasil penelitian terdahulu 

kerangka pemikiran seperti yang telah diuraikan di atas maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Hipotesis 1 

Ha: Terdapat pengaruh Keputusan investasi terhadap Nilai perusahaan pada 

perusahaan farmasi tahun 2013-2017 

Ho: Tidak terdapat pengaruh Keputusan investasi terhadap Nilai perusahaan 

pada perusahaan farmasi tahun 2013-2017 
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Hipotesis 2 

Ha: Terdapat pengaruh Keputusan pendanaan terhadap Nilai Perusahaan pada 

perusahaan farmasi tahun 2013-2017 

Ho: Tidak terdapat pengaruh Keputusan pendanaan terhadap Nilai perusahaan 

pada perusahaan farmasi tahun 2013-2017 

Hipotesis 3 

Ha: Terdapat pengaruh Kebijakan dividen terhadap Nilai Perusahaan pada 

perusahaan farmasi tahun 2013-2017 

Ho: Tidak terdapat pengaruh Kebijakan dividen terhadap Nilai Perusahaan 

pada perusahaan farmasi tahun 2013-2017 

Hipotesis 4 

Ha: Terdapat pengaruh Keputusan investasi, Keputusan pendanaan dan 

Kebijakan dividen terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan farmasi 

tahun 2013-2017 

Ho: Tidak terdapat pengaruh Keputusan investasi, Keputusan pendanaan dan 

Kebijakan dividen terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan farmasi 

tahun 2013-2017 

 


