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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang melatarbelakangi penelitian ini, antara lain: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No

. 
Judul Variabel 

Metode 

Penelitian 
Hasil 

1 Yulia Efni, et.al. 

(2012) 

“Keputusan 

Investasi, Keputusan 

Pendanaan, dan 

Kebijakan Dividen: 

Pengaruhnya 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

(Studi pada Sektor 

Properti dan Real 

Estate di Bursa Efek 

Indonesia)” 

1) Variabel 

Indepeden: 

X1= Keputusan 

Investasi 

X2= Keputusan 

Pendanaan 

X3=Kebijakan 

Dividen 

 

2) Variabel 

Dependen: 

Y=Nilai 

Perusahaan 

Eksplana-

toris 

Kuantitatif 

Keputusan 

investasi 

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan, 

namun tidak 

berpengaruh 

terhadap risiko 

perusahaan. 

Keputusan 

pendanaan 

hanya 

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan 

bila keputusan 

pendanaan 

mampu 

menurunkan 

risiko 

perusahaan. 

Kebijakan 

dividen tidak 

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan, 

baik secara 

langsung 

maupun 

melalui risiko 

perusahaan. 

Dilanjutkan…

… 
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2 Umi Mardiyati, et.al. 

(2012) 

“Pengaruh 

Kebijakan Dividen, 

Kebijakan Hutang, 

dan Profitabilitas 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

(BEI) Periode 2005-

2010” 

1) Variabel 

Independen: 

X1= 

Kebijakan 

Dividen 

X2= 

Kebijakan 

Hutang 

X3= 

Profitabilitas 

 

2) Variabel 

Dependen: 

Y= Nilai 

Perusahaan 

 

3) Variabel 

Kontrol 

X4= Good 

Corporate 

Governance 

(GCG) 

Kausal 

Komparatif, 

Kuantitatif 

Kebijakan 

dividen 

memiliki 

pengaruh yang 

tidak 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Kebijakan 

hutang 

berpengaruh 

positif tetapi 

tidak 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Profitabilitas 

memiliki 

pengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan.  

3 Ayu Sri Mahatma 

Dewi dan Ari 

Wijaya  (2013) 

“Pengaruh Struktur 

Modal, Profitabilitas, 

dan Ukuran 

Perusahaan pada 

Nilai Perusahaan” 

1) Variabel 

Independen: 

X1= Struktur 

Modal 

X2= 

Profitabilitas 

X3= Ukuran 

Perusahaan 

 

2) Variabel 

Dependen: 

Y= Nilai 

Perusahaan 

Kuantitatif Struktur modal 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan pada 

nilai 

perusahaan. 

Profitabilitas 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan pada 

nilai 

perusahaan. 

Ukuran 

perusahaan 

tidak 

berpengaruh 

pada nilai 

perusahaan. 

4 Ni Luh Putu Rassri 

Gayatri dan I Ketut 

Mustanda (2014) 

“Pengaruh Struktur 

Modal, Kebijakan 

1) Variabel 

Independen: 

X1= Struktur 

Modal 

X2= 

Kuantitatif Struktur modal 

dan keputusan 

investasi 

berpengaruh 

positif 

Lanjutan… 

Dilanjutkan…

… 
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Dividen, dan 

Keputusan Investasi 

terhadap Nilai 

Perusahaan” 

Kebijakan 

Dividen 

X3= 

Keputusan 

Investasi 

 

2) Variabel 

Dependen: 

Y= Nilai 

Perusahaan 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Kebijakan 

dividen tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

5 Obaid Ur Rehman 

(2016) 

“Impact of Capital 

Structure and 

Dividend Policy on 

Firm Value” 

1) Variabel 

Independen: 

X1= Capital 

Structure 

X2= Dividend 

Policy 

 

2) Variabel 

Dependen: 

Y= Firm 

Value 

Kuantitatif Capital 

structure and 

dividend policy 

have 

significant 

impact on firm 

value. 

Sumber: Data olahan, 2018 

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan utama peneliti dalam melakukan 

penelitian ini adalah penelitian Gayatri dan Mustanda (2014) yang berjudul 

“Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Dividen, dan Keputusan Investasi 

terhadap Nilai Perusahaan”. 

Dari beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan, terdapat 

beberapa persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu: 

1. Variabel bebas dan terikatnya sama-sama diukur dengan DER, DPR, 

dan PBV. 

2. Penelitian sama-sama meneliti tentang nilai perusahaan. 

3. Penelitian sama-sama dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

Lanjutan… 
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Perbedaan dengan penelitian terdahulu: 

1. Objek penelitian ini adalah semua perusahaan go public pada sektor 

manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

2. Data yang digunakan adalah laporan keuangan pada tahun 2010-2017. 

3. Variabel bebas pada penelitian ini hanya ada dua variabel yaitu 

struktur modal dan kebijakan dividen. Sementara pada penelitian 

terdahulu ada tiga variabel bebas, yaitu struktur modal, kebijakan 

dividen, dan  keputusan investasi. 

2.2 Landasan Teori 

 2.2.1 Struktur Modal 

  Struktur modal merupakan perimbangan atau perbandingan hutang 

jangka panjang dengan modal sendiri (Riyanto, 2009). Struktur modal 

merupakan kombinasi antara bauran segenap pos yang masuk ke dalam 

sisi kanan neraca sumber modal perusahaan. Pengertian struktur modal 

dibedakan dengan struktur keuangan, di mana struktur modal merupakan 

pembelanjaan permanen yang mencerminkan antara hutang jangka 

panjang dengan modal sendiri, sedangkan struktur keuangan 

mencerminkan perimbangan seluruh hutang (jangka panjang maupun 

jangka pendek) dengan modal sendiri (Dedy, 2007 dalam Muhajir dan 

Triyono, 2009). 
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Teori struktur modal menjelaskan apakah ada pengaruh perubahan 

struktur modal terhadap nilai perusahaan. Dalam neraca perusahaan 

(balance sheet) terdiri dari dua sisi, yaitu sisi aktiva yang mencerminkan 

struktur kekayaan dan sisi pasiva sebagai struktur keuangan. Struktur 

modal sendiri merupakan bagian dari struktur keuangan yang dapat 

diartikan sebagai pembelanjaan permanen yang mencerminkan 

perimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. 

Apabila struktur keuangan tercermin pada keseluruhan pasiva dalam 

neraca, maka struktur modal hanya tercermin pada utang jangka panjang 

dan unsur-unsur modal sendiri, di mana kedua golongan tersebut 

merupakan dana permanen atau dana jangka panjang. Dengan demikian 

maka struktur modal hanya merupakan sebagian saja dari struktur 

keuangan (Laili, 2001 dalam Hidayat, 2012). 

Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang 

mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian sehingga 

memaksimumkan harga saham. Jika harga saham ada kenaikan, maka hal 

itu akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan.  

2.2.2 Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen (dividend policy)  adalah mencakup keputusan 

mengenai apakah laba akan dibagikan kepada pemegang saham atau 

akan ditahan untuk reinvestasi dalam perusahaan (Kamaludin, 

2011:329). Setiap periode, perusahaan harus memutuskan apakah 

perusahaan akan menahan labanya atau mendistribusikan sebagian atau 
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seluruh labanya kepada pemegang saham sebagai dividen tunai (Van 

Horne dan Wachowicz, 2013:206). 

Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai 

dividen, maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya 

akan mengurangi total sumber dana intern atau internal financing 

(Sartono, 2001 dalam Setiawati, 2012). Laba ditahan merupakan salah 

satu sumber dana yang paling penting untuk membiayai pertumbuhan 

perusahaan, sedangkan dividen merupakan aliran kas keluar yang 

dibayar kepada pemegang saham. 

Dividen merupakan nilai pendapatan bersih perusahaan setelah 

pajak dikurangi dengan laba ditahan yang dibagikan kepada pemegang 

saham sebagai keuntungan dari laba perusahaan (Setiawati, 2012). 

Rasio pembayaran dividen DPR (Dividend Payout Ratio) yaitu 

perbandingan antara Dividend per Share (DPS) dengan Earning per 

Share (EPS). 

Faktor-faktor mempengaruhi rasio pembayaran dividen perusahaan 

adalah sebagai berikut: 

a. Posisi Likuiditas Perusahaan 

Posisi kas atau likuiditas perusahaan merupakan faktor 

yang penting yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil 

keputusan untuk menetapkan besarnya dividen yang akan 

dibayarkan kepada para pemegang saham. Oleh karena dividen 

merupakan arus kas keluar, maka semakin kuat posisi likuiditas 



14 
 

perusahan berarti makin besar kemampuan perusahaan untuk 

membayar dividen. Suatu perusahan yang sedang tumbuh secara 

rendabel (perusahaan yang masih mencari keuntungan), mungkin 

tidak begitu kuat posisi likuiditasnya karena sebagian besar dari 

dananya tertanam dalam aktiva tetap dan modal kerja sehingga 

kemampuannya untuk membayarkan dividen pun sangat terbatas. 

Dengan sendirinya likuiditas suatu perusahaan ditentukan oleh 

keputusan-keputusan di bidang investasi dan cara pemenuhan 

kebutuhan dananya. 

b. Kebutuhan untuk Membayar Hutang  

Perusahaan akan memperoleh hutang baru untuk 

membiayai perluasan perusahaan, sebelumnya harus merencanakan 

terlebih dahulu bagaimana cara untuk membayar kembali hutang 

tersebut. Apabila perusahaan menentukan bahwa pelunasan 

utangnya akan diambilkan dari laba ditahan, berarti perusahaan 

harus menahan dari sebagian besar pendapatannya untuk keperluan 

tersebut, yang berarti hanya sebagian kecil saja dari pendapatan 

yang dapat dibayarkan sebagai dividen.  

c. Tingkat Pertumbuhan Perusahaan 

Makin cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, makin 

besar kebutuhan dana untuk waktu mendatang untuk membiayai 

pertumbuhannya. Perusahaan tersebut biasanya akan lebih senang 

untuk menahan pendapatannya dari pada dibayarkan sebagai 
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dividen dengan mengingat batasan-batasan biayanya. Apabila 

perusahaan telah mencapai tingkat pertumbuhan sedemikian rupa 

sehingga perusahaan telah mencapai tingkat pertumbuhan yang 

mapan, maka perusahaan dapat menetapkan dividend payout ratio 

yang tinggi. 

d. Pengawasan Terhadap Perusahaan 

Pengawasan terhadap perusahaan yang mempunyai kebijakan 

hanya membiayai ekspansi dengan dana yang berasal dari intern 

saja. Kebijakan tersebut dijalankan atas pertimbangan bahwa kalau 

ekspansi dibiayai dengan dana yang berasal dari hasil penjualan 

saham baru akan melemahkan kontrol atau pengawasan dari 

kelompok dominan di dalam perusahaan. Demikian pula kalau 

membiayai ekspansi dari utang akan menambah risiko finansialnya. 

Mempercayakan kepada pembiayaan intern dalam rangka untuk 

mempertahankan kontrol terhadap perusahaan berarti mengurangi 

dividend payout ratio. 

Berikut berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kebijakan dividen (Sutrisno, 2001) : 

(1) Kebutuhan Dana Perusahaan 

Kebutuhan dana bagi perusahaan dalam kenyataanya 

merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam 

menentukan kebijakan dividen yang akan diambil. Aliran kas 

perusahaan yang diharapkan, pengeluaran modal di masa 
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mendatang yang diharapkan, kebutuhan tambahan piutang dan 

persediaan, pola (skedul) pengurangan utang dan masih banyak 

faktor lain yang mempengaruhi posisi kas perusahaan harus 

dipertimbangkan dalam analisis kebijakan dividen. 

(2) Likuiditas 

Likuiditas perusahaan merupakan pertimbangan utama 

dalam banyak kebijakan dividen. Karena dividen bagi 

perusahaan merupakan kas keluar, maka semakin besar posisi 

kas dan likuiditas perusahaan secara keseluruhan akan semakin 

besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

(3) Kemampuan Meminjam 

Kemampuan meminjam dalam jangka pendek tersebut akan 

meningkatkan fleksibilitas likuiditas perusahaan. Selain itu 

fleksibilitas perusahaan juga dipengaruhi oleh kemampuan 

perusahaan untuk bergerak di pasar modal dengan 

mengeluarkan obligasi. Perusahaan yang semakin besar akan 

memiliki akses yang lebih baik di pasar modal. Kemampuan 

meminjam yang lebih besar akan memperbesar kemampuan 

membayar dividen. 

(4) Keadaan Pemegang Saham 

 Jika perusahaan itu kepemilikan sahamnya relatif tertutup, 

manajemen biasanya mengetahui dividen yang diharapkan oleh 

pemegang saham dan dapat bertindak dengan tepat. Jika 
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hampir semua pemegang saham berada dalam golongan high 

tax (pajak yang lebih tinggi) dan lebih suka memperoleh 

capital gains, maka perusahaan dapat mempertahankan dividen 

payout ratio yang rendah. Dengan dividend payout ratio yang 

rendah tentunya dapat diperkirakan apakah perusahaan akan 

menahan laba untuk kesempatan investasi yang 

menguntungkan. 

(5) Stabilitas Dividen 

Bagi para investor, faktor stabilitas dividen akan lebih 

menarik daripada dividend payout ratio yang tinggi. Stabilitas 

dalam arti tetap memperhatikan tingkat pertumbuhan 

perusahaan yang ditujukan oleh koefisien arah positif. Bagi 

investor pembayaran dividen yang stabil merupakan indikator 

prospek perusahaan yang stabil pula dengan demikian resiko 

perusahaan juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan 

perusahaan-perusahaan yang membayar dividen tidak stabil. 

2.2.3 Nilai Perusahaan 

Suatu perusahaan dapat dikatakan mempunyai nilai yang baik 

jika kinerja perusahaan juga baik. Nilai perusahaan dapat tercermin dari 

tingginya harga saham perusahaan, jika nilai sahamnya tinggi dapat 

dikatakan nilai perusahaan juga baik. Setiap perusahaan yang didirikan 

menginginkan harga saham yang dijual memiliki potensi harga tinggi 

sehingga keadaan ini akan diminati oleh investor karena dengan 
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permintaan saham yang meningkat menyebabkan nilai perusahaan juga 

akan meningkat. Karena tujuan perusahaan dalam jangka panjang 

adalah mengoptimalkan nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai 

perusahaan menggambarkan semakin sejahtera pula pemiliknya. 

Nilai perusahaan juga dapat menunjukkan nilai aset yang 

dimiliki perusahaan seperti surat-surat berharga. Saham merupakan 

salah satu aset berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nilai 

perusahaan go public selain menunjukkan nilai seluruh aktiva, juga 

tercermin dari nilai pasar atau harga sahamnya, sehingga semakin tinggi 

harga saham mencerminkan tingginya nilai perusahaan. 

Pengukuran nilai perusahaan dalam rasio penilaian perusahaan 

terdiri dari : 

a) Price Earning Ratio (PER) 

Menurut Tandelilin (2007), PER adalah perbandingan 

antara harga saham perusahaan dengan Earning Per Share (EPS) 

dalam saham. PER adalah fungsi dari perubahan kemampuan laba 

yang diharapkan di masa yang akan datang. Semakin besar PER, 

maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tumbuh 

sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. PER dapat dihitung 

dengan  rumus: 
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b) Price to Book Value (PBV) 

Price to Book Value (PBV) menggambarkan seberapa besar 

pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Makin tinggi 

rasio ini, berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. 

PBV juga menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan mampu 

menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal 

yang diinvestasikan. PBV juga dapat berarti rasio yang 

menunjukkan apakah harga saham yang diperdagangkan 

overvalued (di atas) atau undervalued (di bawah) nilai buku saham 

tersebut. Secara sistematis PBV dapat dihitung dengan rumus: 

    
                             

                
 

c) Tobin’s Q 

Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai nilai 

perusahaan  adalah dengan menggunakan Tobin’s Q. Tobin’s Q ini 

dikembangkan oleh professor James Tobin. Rasio ini merupakan  

konsep yang sangat berharga karena menunjukkan estimasi pasar 

keuangan saat  ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap 

dolar investasi inkremental. Tobin’s Q dihitung dengan 

membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai 

buku ekuitas perusahaan. Rumusnya sebagai berikut : 
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Keterangan:  

Q  = Nilai Perusahaan 

MVE = Nilai pasar ekuitas (jumlah saham beredar × 

closing price 

DEBT  = (Utang lancar – aset lancar) + nilai buku 

persediaan + utang   jangka panjang 

TA  = Nilai buku total aset 

Terdapat beberapa konsep nilai yang menjelaskan nilai 

suatu perusahaan, antara lain: 

a. Nilai Nominal, yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam 

anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam 

neraca perusahaan, dan juga ditulis jelas dalam surat saham 

kolektif. 

b. Nilai Pasar, sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari 

proses tawar menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa 

ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham. 

c. Nilai Intrinsik, merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan 

nilai riil  suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep 

nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan aset, 

melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang 

memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian 

hari. 

d. Nilai Buku, adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan 
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dasar konsep akuntansi. 

e. Nilai Likuidasi, adalah nilai jual seluruh aset perusahaan 

setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai 

sisa itu merupakan bagian para pemegang saham. Nilai 

likuidasi bisa dihitung berdasarkan neraca performa yang 

disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi. 

2.3 Pengaruh Antar Variabel 

1.3.1 Pengaruh Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan 

Teori mengenai struktur modal adalah teori yang menjelaskan 

kebijakan pendanaan perusahaan berkenaan dengan utang dan 

ekuitas untuk memaksimumkan nilai perusahaan (Husnan, 2004 

dalam Hamidy, et.al, 2015). Sesuai dengan trade-off theory, jika 

nilai DER (Dividend Payout Ratio) tinggi, maka nilai PBV (Price 

to Book Value) akan meningkat selama DER belum sampai pada 

titik optimalnya. Trade-off theory menjelaskan bahwa penggunaan 

utang dapat mengurangi beban pajak dan biaya agensi perusahaan 

(Brigham dan Houston, 2001 dalam Hamidy, et.al, 2015). 

Menurut Chowdhury dan Chowdury (2010) dalam Hamidy, 

et.al (2015) menyatakan bahwa semakin besar penggunaan utang 

dalam struktur modal maka semakin meningkatkan pengembalian 

atas ekuitas dalam profitabilas suatu perusahaan. Dalam penelitian 

Gayatri dan Mustanda (2014), struktur modal berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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1.3.2 Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan 

Pada dasarnya, laba bersih perusahaan bisa dibagikan kepada 

pemegang saham sebagai dividen atau dapat digunakan dalam 

ekspansi perusahaan dalam bentuk laba ditahan. Kebijakan dividen 

menyangkut keputusan tentang penggunaan laba yang menjadi hak 

pemegang saham. Semakin besar laba yang ditahan dan digunakan 

untuk ekspansi/reinvestasi perusahaan, maka hal ini akan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang, terutama 

untuk perusahaan yang masih baru, yang masih dapat berkembang 

ke segala arah. Sedangkan untuk perusahaan yang sudah banyak 

melakukan ekspansi dan sudah berkembang sedemikian hingga 

memiliki laba yang tinggi (nilai kapitalisasi tinggi), dan dirasa 

tidak cukup banyak hal yang bisa diekspansi lagi, maka perusahaan 

dapat memprioritaskan pembagian dividen setiap tahun secara 

berturut-turut kepada para pemegang saham yang apabila dividen 

yang dibagikan tinggi, maka akan dapat menarik calon investor 

untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Dengan demikian 

permintaan akan lembar saham akan meningkat. Seiring dengan 

jumlah permintaan akan lembar saham yang naik, maka harga 

saham juga naik. Karena harga saham ada kenaikan, maka nilai 

perusahaan akan mengalami kenaikan pula. Dalam penelitian 

Obaid Ur Rehman (2016), kebijakan dividen memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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2.4 Kerangka Konseptual 

 Secara sederhana, kerangka pemikiran dalam penelitian ini ditunjukkan 

melalui gambar 2.1 berikut: 

  

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

2.5 Hipotesis 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

 H1: Terdapat pengaruh signifikan struktur modal terhadap nilai perusahaan. 

H2: Terdapat pengaruh signifikan kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan. 
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