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BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 
2.1 Tinjauan Teori 

2.1.1 Teori Signal 

Menurut Brigham and Houston (2011) menyatakan bahwa sinyal adalah 

suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan 

petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek 

perusahaan. Perusahaan dalam mengungkapkan informasinya berusaha 

untuk memberikan sinyal positif mengenai kinerjanya yang diungkapkan 

dalam laporan keuangan. Apabila informasi tersebut menghasilkan sinyal 

yang baik maka perdagangan saham di pasar modal akan mengalami 

perubahan. Teori sinyal (signalling theory) menunjukkan adanya asimetri 

informasi antara manajemen perusahaan dan pihak – pihak yang 

berkepentingan dengan informasi tersebut. Teori sinyal mengemukakan 

tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal-sinyal pada 

pengguna laporan keuangan, terkhusus para investor yang akan melakukan 

investasi. Sinyal ini dapat berupa informasi mengenai apa yang sudah 

dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik 

(Investor). Asumsi utama dari teori sinyal ini memberikan ruang bagi 

investor untuk mengetahui bagaimana keputusan yang akan diambilnya 

berkaitan dengan nilai perusahaan tersebut. Dari semua informasi dan 

analisis laporan keuangan, investor umumnya memperhatikan profitabilitas, 

kebijakan dividen dan kebijakan hutang. Hal ini dikarenakan tingkat return 

yang diterima oleh investor tergantung pada tingkat profitabilitas, kebijakan 

dividen dan kebijakan hutang (Suardana, et.al, 2020). 

2.1.2 Nilai Perusahaan 

Pengeluaran investasi memberikan sinyal positif dari investasi pada 

manajer tentang pertumbuhan perusahaan pada waktu yang akan datang, 
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sehingga bisa meningkatkan harga saham yang merupakan indikator dari 

nilai perusahaan. Menurut Ferina, et.al, (2015), nilai perusahaan merupakan 

harga saham yang beredar di pasar modal yang harus dibayar para investor 

untuk memiliki perusahaan tersebut. Sementara itu, menurut Abidin, et.al, 

(2014), nilai perusahaan adalah kapitalisasi laba bersih (EBIT) atau laba 

sebelum bunga dan pajak, dengan tingkat kapitalisasi tetap berdasarkan 

tingkat risiko perusahaan. Husnan and Pudjiastuti (2012) mengungkapkan 

bahwa nilai perusahaan adalah harga yang bersedia dibayar oleh calon 

pembeli ketika perusahaan tersebut dijual. Bagi perusahaan yang 

menerbitkan saham di pasar modal, harga perdagangan saham merupakan 

indikator dari nilai perusahaan.   

Karena, semakin tinggi harga saham maka akan semakin tinggi pula nilai 

perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi itu menjadi keinginan pemilik 

perusahaan, sebab dengan adanya nilai yang tinggi akan menunjukan 

kemakmuran para pemegang saham juga tinggi (Flafian,2018). Nilai 

perusahaan tidak hanya memberikan gambaran tentang prospek saat ini, 

tetapi juga memberikan gambaran prospek dan harapan kemampuan 

perusahaan dalam meningkatkan nilai kekayaan pada masa yang akan 

datang. Dengan nilai perusahaan yang tinggi, para calon investor akan 

memandang baik suatu perusahaan. Sehingga setiap pemilik perusahaan 

akan berusaha menunjukkan kepada calon investor bahwa perusahaan 

mereka adalah tempat yang tepat untuk melakukan investasi dan apabila 

pemilik perusahaan tidak dapat menampilkan nilai perusahaan yang baik, 

nilai perusahaan tersebut berada di bawah nilai yang sesungguhnya. Tujuan 

dari memaksimumkan kemakmuran para pemegang saham bisa ditempuh 

melalui memaksimumkan nilai sekarang (present value) dan semua 

keuntungan para pemegang saham yang diharapkan bisa diperoleh di masa 

yang akan datang (Nainggolan and Listiadi, 2014). Maka dari itu nilai 

perusahaan dinilai penting sekali bagi manajemen perusahaan serta menjadi 

tujuan utama perusahaan dalam menarik para investor dengan menggunakan 
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cara untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya ataupun mendapatkan 

kEntungan secara maksimal (Arsyad and Riduwan,2021).  

2.1.2.1 Faktor – faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan 

Faktor – faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, Herawati (2013) 

mengungkapkan faktor– faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu 

profitabilitas, kebijakan dividen dan kebijakan hutang. Sedangkan menurut 

Wahyuni (2013) faktor – faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu 

keputusan pendanaan, keputusan investasi, profitabilitas, kebijakan 

dividen, ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional dll. 

2.1.2.2 Pengukuran Nilai Perusahaan 

Biasanya nilai perusahaan diukur dari beberapa aspek yang salah 

satunya merupakan harga saham perusahaan, lantaran harga saham 

perusahaan dapat menetapkan kesejahteraan para pemegang saham 

perusahaan tersebut. Pada penelitian ini variabel dari nilai perusahaan 

diwakilkan oleh PBV (price to book value), karena PBV banyak 

digunakan pada pengambilan keputusan investasi. PBV bisa memberikan 

gambaran pergerakan suatu harga saham, maka dari itu gambaran 

tersebut yang secara tidak langsung, PBV telah memberikan pengaruh 

pada harga saham.  

Nilai perusahaan di dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio 

PBV. Rumus dari rasio PBV yaitu (Brigham and Houston, 2011): 

                                  
                   

                    
                  

 

                        
                            

                           
 

 

PBV (Price book value) ialah perbandingan harga saham dengan 

nilaiibuku perusahaan. Nilai buku perusahaan atau book value share 

yaitu perbandingan  ekuitas saham biasa dengannjumlah saham yang 

beredar (Brigham & Houston, 2011). 
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Pada umumnya perusahaan yang berjalan baik memiliki PBV 

(price book value) di atas angka 1, yang berarti nilai pasar lebih tinggi 

daripada nilai bukunya. Karena semakin tinggi nilai PBV (price book 

value), maka semakin tinggi return saham. Sedangkan semakin tinggi 

return saham, akan menambah pendapatan perusahaan tersebut sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam membagikan dividen 

(Hanafi et.al,, 2014). 

Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh PBV yaitu sebagai berikut 

(Gustian, 2017):  

a) Nilai buku memiliki ukuran intutif relatif stabil yang bisa dibandingkan 

dengan harga pasar. Dengan metode discountedcash flow, investor yang 

kurang percaya bisa menggunakan PBV sebagai perbandingannya.  

b) Nilai buku memberikan konsistensi standar akuntasi untuk semua 

perusahaan. PBV bisa diperbandingkan antar perusahaan – perusahaan 

yang sama sebagai arahan adanya over valuation atau under.  

c) Perusahaan – perusahaan dengan laba yang negatif yang tidak dapat 

dinilai dengan menggunakan PER (price earning ratio) bisa dievaluasi 

menggunakan PBV (price book value). 

 

2.1.3 Profitabilitas 

Profitabilitas ialah kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam 

kegiatan operasionalnya. Laba perusahaan yang diperoleh berasal dari 

penjualan serta investasi yang dilakukan perusahaan tersebut. Profitabilitas 

merupakan suatu rangkaian kebijakan dan keputusan. Profitabilitas bisa 

dikatakan sebagai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan atau laba bersih dari aktivitas perusahaan yang dilakukan pada 

saat periode akuntansi  (Brigham and Houston, 2010). Semakin tinggi 

keuntungan yang dihasilkan perusahaan maka akan semakin tinggi return 

yang didapatkan oleh investor, sehingga bisa memacu investor guna 

meningkatkan permintaan saham dan juga semakin tinggi permintaan 

investor pada saham maka akan semakin tinggi harga saham perusahaan 
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tersebut dan akan meningkatkan nilai perusahaan (Purnama, 2016). 

Profitabilitas bisa juga mengukur seberapa besar kemampuan suatu 

perusahaan untuk memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan, 

asset ataupun laba bagi modal sendiri. Yang hasilnya, investor bisa melihat 

seberapa efisienkah perusahaan dalam menggunakan asset dan saat 

melakukan operasinya guna menghasilkan keuntungan.   

Menurut Kasmir (2008:197), tujuan dari penggunaan profitabilitas 

bagi perusahaan, ataupun bagi pihak luar perusahaan terdiri dari:  

1) Untuk mengukur ataupun menghitung laba yang diperoleh suatu perusahaan 

dalam satu periode tertentu.  

2) Untuk menilai posisi laba pada perusahaan dengan tahun sebelumnya dan 

tahun sekarang.  

3) Untuk menilai perkembangan laba perusahaaan dari waktu ke waktu.  

4) Untuk menilai besarnya jumlah laba bersih setelah pajak dengan modal 

sendiri.  

5) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana seuatu perusahaan yang 

digunakan baik itu modal pinjaman maupun modal sendiri.  

Menurut Kasmir (2008:198) manfaat yang diperoleh yaitu:  

1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang didapatkan perusahaan dalam satu 

periode.  

2) Mengetahui posisi laba suatu perusahaan di tahun sebelumnya dan juga 

tahun sekarang.  

3) Mengetahui perkembangan laba suatu perusahaan dari waktu ke waktu.  

4) Mengetahui besarnya laba bersih perusahaan setelah pajak dengan modal 

sendiri.  

5) Mengetahui produktivitas seluruh dana dari perusahaan yang digunakan 

baik itu modal pinjaman maupun modal sendiri. 

2.1.3.1 Metode pengukuran profitabilitas 

Tujuan dari dipakainya rasio profitabilitas untuk menunjukkan 

seberapa besarkah laba yang didapatkan dari performa perusahaan. Karena 

semakin tinggi rasio ini, semakin efisien pula  penggunaan modal sendiri 
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yang telah dilakukan pihak manajemen perusahaan tersebut. Peningkatan 

rasio ROE (return on equity) yang terjadi dari tahun ke tahun dalam 

perusahaan menunjukkan adanya kenaikan laba bersih perusahaan yang 

bersangkutan dan peningkatan laba bersih bisa menjadi salah satu indikasi,  

bahwa nilai perusahaan juga ikut naik dikarenakan naiknya laba bersih 

suatu perusahaan yang bersangkutan nantinya akan menyebabkan harga 

saham naik yang berarti kenaikan dalam nilai perusahaan (Mubaraq,2020). 

ROE atau Return on Equity dimanfaatkan menghitung kemampuan 

perusahaan dalam mendapatkan laba yang tersedia bagi para pemegang 

saham. Rasio ROE (return on equity) yaitu rasio laba bersih terhadap 

ekuitas saham biasa, untuk mengukur tingkat pengembalian investasi dari 

pemegang saham biasa. Mayogi (2016) menyatakan bahwa Return On 

Equity (ROE)  adalah tolak ukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

suatu laba dengan total modalsendiri yang digunakan. Rasio ROE 

menunjukkan tingkat efisiensi suatu investasi yang terlihat pada efektivitas 

dalam pengelolaan modal sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur 

tingkat profitabilitas dari sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dengan menggunakan ROE (Return On Equity), karena 

ROE untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan 

laba yang tersedia bagi para pemegang saham perusahaan berbentuk 

penyertaan modal sendiri yang ditanam oleh pemegang saham 

(Mayogi,2016). ROE (Return on equity) secara sistematis dirumuskan 

sebagai berikut (Ferina et.al, 2015): 

                 
                                

           
 

Profitabilitas bisa diproksikan melalui ROE (Return on Equity) yaitu 

rasio dari laba bersih setelah pajak terhadap total modal sendiri sebagai 

ukuran suatu profitabilitas perusahaan. Menurut Brigham & Houston 

(2010) yang dimaksud definisi dari ROE yaitu rasio ini untuk mengukur 

tingkat pengembalian investasi bagi pemegang-pemegang saham. Dengan 

asumsi, semakin tinggi ROE maka perusahaan akan semakin bagus 



 
15 

 

dikarenakan laba yang dihasilkan perusahaan tersebut akan menjadi 

semakin besar, sebaliknya semakin rendah ROE pada perusahaan atau 

ROE mengarah di angka yang negatif maka perusahaan tersebut bisa 

mengalami kerugian. 

 

2.1.4 Kebijakan Dividen 

Kebijakan deviden mempengaruhi pembagian laba bersih antara sebagai 

deviden yang dibayarkan kepada para pemegang saham atau ditahan sebagai 

laba ditahan untuk diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Menurut 

Brigham and Houston (2010), kebijakan dividen optimal merupakan 

kebijakan yang menghasilkan keseimbangan antara dividen saat ini, 

pertumbuhan perusahaan dimasa depan, dan memaksimalkan harga saham 

perusahaan. Kebijakan deviden merupakan kebijakan yang diambil oleh 

suatu perusahaan dalam menentukan besar kecilnya deviden yang akan 

dibagikan kepada para pemegang saham. Purnama (2016:19) menyatakan 

bahwa kebijakan deviden berkaitan dengan kebijakan persentase pembagian 

laba yang akan dikeluarkan perusahaan kepada para pemegang sahamnya.  

Besarnya deviden juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Pembagian 

deviden yang tinggi maka harga saham juga akan tinggi sehingga nilai 

perusahaan meningkat begitupun sebaliknya. Kenaikan jumlah deviden 

dianggap sebagai sinyal positif bahwa perusahaan memiliki prospek masa 

depan yang baik. Apabila suatu perusahaan meningkatkan pembayaran 

dividen, bisa diartikan oleh investor sebagai suatu sinyal harapan 

manajemen perihal membaiknya kinerja perusahaan pada masa yang akan 

datang maka dari itu kebijakan dividen mempunyai pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Kebijakan dividen untuk menentukan seberapa banyak laba 

yang akan diperoleh pemegang saham dan ini akan memastikan 

kebahagiaan para pemegang saham yang termasuk dari tujuan utama 

perusahaan. Nilai dividen yang besar yang dibagikan kepada para pemegang 

saham, kinerja perusahaan juga akan semakin baik dan hasil dari perusahaan 

yang mempunyai pencapaian administratif yang baik sehingga dapat 
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menguntungkan serta penilaian terhadap perusahaan akan meningkat, yang 

bisa dilihat dari tingkat harga saham tersebut(Abidin, et.al, 2014).  

2.1.4.1 Teori-teori kebijakan dividen 

Menurut Brigham and Houston (2010:211), terdapat 3 teori mengenai 

kebijakan deviden, yaitu:  

1) Dividen irrelevance theory, kebijakan deviden perusahaan tidak memiliki 

pengaruh yang baik terhadap nilai perusahaan maupun biaya modalnya. 

Peningkatan pembayaran dividen hanya dimungkinkan apabila laba yang 

diperoleh perusahaan juga meningkat. Keuntungan yang diperoleh atas 

kenaikan harga saham akibat pembayaran dividen akan diimbangi dengan 

penurunan harga saham karena adanya penjualan saham baru. Oleh 

karenanya pemegang saham dapat menerima kas dari perusahaan saat ini 

dalam bentuk pembayaran dividen atau menerimanya dalam bentuk capital 

gain. Kemakmuran pemegang saham sekali lagi tidak dipengaruhi oleh 

kebijakan dividen saat ini maupun dimasa datang.   

2) Bird in the hand-theory, ditemukan oleh Myron Gordon dan John Lintner, 

dimana kebijakan deviden berpengaruh positif terhadap harga pasar saham. 

Teori bird in the hand menjelaskan bahwa pembayaran dividen yang tinggi 

lebih diharapkan sesuai tujuan investor menanamkan saham untuk 

mendapatkan penerimaan berupa dividen. Gordon & Lintner (1956) dalam 

Dewi (2019) mengatakan bahwa investori lebih menyukai dividen tunai 

daripada imbal hasil yang dijanjikan atas investasi atau yang disebut dengan 

capital gain dimasa mendatang.  

3) Tax preference theory, kebijakan dividen yang berpengaruh negatif terhadap 

harga pasar saham. menyatakan bahwa Investor menghendaki perusahaan 

untuk menahan laba setelah pajak dan dipergunakan untuk pembiayaan 

investasi dari pada dividen dalam bentuk kas. Oleh karenanya perusahaan 

sebaiknya menentukan Dividen Payout Ratio yang rendah atau bahkan tidak 

membagikan dividen. Karena dividen cenderung dikenakan pajak yang lebih 

tinggi daripada capital gain, maka investor akan meminta tingkat 

keuntungan yang lebih tinggi untuk saham dengan dividen yield yang tinggi. 
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Menurut Flafian (2018) tujuan dividen sendiri adalah memaksimalkan 

harga saham atau pemegang saham dan untuk menunjukan likuiditas 

perusahaan. Dari pihak investor dividen salah satu motivator mereka adalah 

untuk menanamkan dana di pasar modal. Investor akan cenderung memilih 

deviden berupa kas daripada dengan capital gain. Pembagian dividen untuk 

memaksimalkan kemakmuran para pemegang saham, dikarenakan tingginya 

deviden yang dibayarkan bakal mempegaruhi harga saham. Untuk 

menunjukan likuiditas suatu perusahaan, dengan dibayarkannya deviden, 

maka diharapkan kinerja perusahaan sanggup menghadapi gejolak ekonomi 

dan sanggup memberikan hasil kepada investor.  

Sedangkan perusahaan harus memutuskan seberapa besar dividen yang 

akan dibagikan kepada para pemegang saham dan berapa besar keuntungan 

yang ditahan. Keputusan tersebut penting lantaran menyangkut tanggung 

jawab terhadap para pemegang saham yang sudah menanamkan dananya 

dan terhadap pertumbuhan perusahaan.  

2.1.4.2 Faktor – faktor yang mempengaruhi pembayaran dividen 

Berikut ini ada 4 faktor yang mempengaruhi pembayaran dividen 

menurut  

Sulindawati et.al (2017: 130-131) antara lain:  

1) Posisi likuiditas perusahaan  

Faktor yang penting yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil 

keputusan untuk menetapkan besarnya dividen yang akan dibayarkan 

kepada para pemegang saham.  

2) Kebutuhan dana untuk membayar hutang  

Hutang dapat dilunasi dengan mengganti hutang dengan hutang yang baru 

atau alternatif lain perusahaan harus menyediakan dana sendiri yang bersal 

dari keuntungan untuk melunasi hutang tersebut.  

3) Tingkat Pertumbuhan Perusahaan  

Makin cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, makin besar 

kebutuhan akan dana untuk membiayai pertumbuhan perusahaan tersebut, 

makin besar kebutuhan dana waktu mendatang untuk membiayai 
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pertumbuhannya, perusahaan biasanya lebih senang untuk menahan 

pendapatannya daripada dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang 

saham dengan mengingat batasan- batasan biayanya.  

4) Pengawasan terhadap Perusahaan   

Dijalankan atas dasar pertimbangan bahwa kalau ekspansi dibiayai dengan 

dana yang berasal dari hasil penjualan saham baru akan melemahkan 

kontrol dari kelompok dominan di perusahaan. 

2.1.4.3 Mengukur tingkat pembayaran dividen 

Besarnya laba yang dibagikan kepada pemegang saham disebut 

devidend payout.  Bagian dari kebijakan dividen yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah Dividend Payout Ratio (DPR), dengan alasan bahwa, 

DPR lebih dapat menjelaskan perilaku oportunistik manajerial yaitu 

dengan melihat berapa besar laba yang dibagikan kepada shareholders 

sebagai dividen dan berapa yang disimpan di perusahaan. Devidend 

Payaout Ratio melihat bagian pendapatan dari perusahaan yang 

dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk deviden, yang 

dihitung dengan membagi deviden per lembar saham dengan pendapatan 

per lembar saham (Flafian,2018). Adapun rumus Devidend Payout Ratio 

adalah: 

                           
                        

                     
 x 100% 

Dimana: 

                         
                             

                                
  

                      
                         

                                
 

 

2.1.5 Kebijakan Hutang 

Menurut Fahmi (2014:153 ) menyatakan hutang yaitu kewajiban yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan yang sumber dananya dari eksternal yang 

berasal dari penjualan obligasi, sumber pinjaman perbankan, leasing dan 

sejenisnya untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Sehingga 
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kebijakan hutang termasuk dari kebijakan pendanaan perusahaan bersumber 

dari eksternal. Penggunaan kebijakaan hutang itu berkaitan dengan struktur 

modal dikarenakan hutang adalah salah satu komposisi dari struktur modal. 

Suatu perusahaan dinilai berisiko bilamana memiliki hutang dengan porsi 

yang besar pada struktur modal, sebaliknya apabila penggunaan hutang 

perusahaan kecil atau bahkan tidak sama sekali, perusahaan akan dinilai 

tidak bisa memanfaatkan tambahan modal eksternal nantinya dapat 

meningkatkan operasional perusahaan (Mamduh, 2004 dalam Ramadhan, 

et.al,2018)    

Penggunaan hutang tetaplah harus dikelola dengan baik karena itu 

merupakan hal yang sensitif bagi perusahaan terhadap tinggi dan rendahnya 

nilai perusahaan. Semakin tinggi proporsi hutang yang ditetapkan 

perusahaan pada tingkat tertentu maka semakin tinggi nilai perusahaan, 

namun apabila tingkat hutang melampaui proporsi hutang yang ditetapkan 

oleh perusahaan maka yang terjadi adalah penurunan nilai perusahaan 

(Pertiwiet al, 2016). Semakin besar hutang maka semakin besar pula 

kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar kewajiban bunga dan 

pokoknya.Untuk itulah perusahaan harus berhati-hati dalam menentukan 

keputusan hutangnya agar tidak menurunkan nilai perusahaan. Penurunan 

nilai perusahaan dapat menimbulkan kerugian apabila tidak dapat melunasi 

hutang sesuai dengan jatuh temponya. Dengan kata lain, kebijakan hutang 

memiliki hubungan yang positif terhadap risiko, dimana apabila hutang 

meningkat maka resiko juga meningkat (Arsyad,2021). Kebijakan hutang 

adalah kebijakan yang akan diambil oleh suatu perusahaan untuk 

pemenuhan dana kebutuhan operasional perusahaan dari hasil pembagian 

antara kewajiban jangka panjang dan modal sendiri. Risiko kerugian atas 

penggunaan utang disebabkan karena adanya biaya kebangkrutan dan biaya 

keagenan. Peningkatan rasio hutang dapat menurunkan harga saham 

perusahaan (Arsyad,2021). 

2.1.5.1 Teori-teori kebijakan hutang 

Adapun teori dari Kebijakan Hutang diantaranya adalah sebagai berikut: 
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1) Trade off theory  

Trade-off theory menyatakan bahwa perusahaan menukar manfaat pajak 

dari pendanaan utang dengan masalah yang ditimbulkan oleh potensi 

kebangkrutan (Brigham dan Houston, 2011). Teori ini menganggap bahwa 

penggunaan hutang 100 persen sulit dijumpai. Kenyataannya semakin 

banyak hutang, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung. Satu 

hal yang penting bahwa dengan meningkatknya hutang, maka semakin 

tinggi probabilitas kebangkrutan. Beban yang harus ditanggung saat 

menggunakan hutang yang lebih besar adalah biaya kebangkrutan, biaya 

keagenan, beban bunga yang semakin besar dan sebagainya (Ferina et al, 

2015).  

Trade Off Theory menggambarkan tentang keputusan kontroversi 

utang-ekuitas perusahaan antara perlindungan pajak bunga dan biaya 

masalah keuangan. Nilai perusahaan dengan utang akan semakin 

meningkat dengan meningkatnya hutang, tetapi pada titik tertentu nilai 

tersebut akan turun. Gabungan teori antara teori struktur modal MM 

dengan memasukkan biaya kebangkrutan dan biaya keagenan 

mengindikasikan adanya trade-off antara penghematan pajak dan utang 

dengan biaya keuangan. Jadi, diperlukan tingkat utang yang optimal pada 

titik tertentu agar nilai perusahaan naik dan tidak timbul biaya 

kebangkrutan (Hanafi, 2010:309 dalam Nainggolan and Listiadi, 2014 ). 

Kesimpulan trade-off theory adalah penggunaan hutang akan 

meningkatkan nilai perusahaan tetapi hanya pada sampai titik tertentu. 

2) Pecking Order theory  

Menurut Mamduh (2004) dalam Hidayat (2013), teori pecking order telah 

menetapkan urutan pada keputusan pendanaan dimana nantinya para 

manajer pertama memilih menggunakan laba ditahan, hutang serta pilihan 

terakhir dengan penerbitan saham. Penggunaan hutang lebih disukai 

dikarenakan biaya yang akan dikeluarkan untuk hutang akan lebih murah 

dibandingkan biaya penerbitan saham. Dan menurut Brealey, 

et.al,(2008:25) dalam Nainggolan and Listiadi (2014) urutan pendanaan 
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dalam teori pecking order yaitu perusahaan lebih menyukai pendanaan 

dari internal, dikarenakan dana ini terkumpul dengan tanpa mengirimkan 

sinyal sebaliknya yang bisa menurunkan harga saham. Apabila dana 

eksternal dibutuhkan, perusahaan akan menerbitkan utang terlebih dahulu 

dan sebagai pilihan terakhir, hanya menerbitkan ekuitas. Pecking order ini 

muncul dikarenakan penerbitan hutang tidak begitu diterjemahkan sebagai 

pertanda buruk bagi investor apabila dibandingkan dengan cara penerbitan 

ekuitas.   

3) Signalling Theory 

Brigham dan Houston (2001) dalam Hidayat (2013) menyatakan bahwa 

sinyal adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan 

yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen 

memandang prospek perusahaan. Perusahaan dengan prospek yang 

menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan 

mengusahakan modal baru dengan cara-cara lain seperti dengan 

menggunakan hutang. Signalling theory menjelaskan bahwa perusahaan 

yang meningkatkan hutang dapat dipandang sebagai perusahaan yang 

yakin dengan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Peningkatan 

hutang juga dapat diartikan pihak luar tentang kemampuan perusahaan 

untuk membayar kewajibannya di masa yang akan datang atau risiko 

bisnis yang rendah, sehingga penambahan hutang akan memberikan sinyal 

positif (Brigham dan Houston, 2011). Jadi, kita  dapat  menyimpulkan  

dari  penjelasan diatas   bahwasanya   hutang   merupakan tanda   atau   

signal   positif   dari perusahaan.  

2.1.5.2 Metode pengukuran kebijakan hutang 

Kebijakan hutang dalam penelitian ini menggunakan rasio Debt 

Equity Ratio (DER) digunakan untuk membandingkan antara pemakaian 

hutang terhadap modal yang ada. Menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim 

dalam Fahmi (2014: 75- 76) mendefinisikannya sebagai “ukuran yang 

dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan 

besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor.” 
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Rasio hutang terhadap ekuitas dihitung hanya dengan membagi total 

hutang perusahaan (termasuk kewajiban jangka pendek) dengan ekuitas 

pemegang saham. Para kreditor secara umum lebih menyukai rasio ini 

rendah, semkain rendah rasio ini, semakin tinggi tingkat pendanaan 

perusahan yang disediakan oleh pemegang saham, dan semakin besar 

perlindungan bagi kreditor (margin perlindungan) jika terjadi penyusutan 

nilai aktiva atau karugian besar. Rasio debt to equity akan berbeda 

tergantung pada sifat bisnis dan variabilitas arus kas. Perusahan listrik, 

dengan arus kas yang sangat stabil, biasanya akan memiliki rasio debt to 

equity yang lebih besar daripada perusahaan peralatan mesin, yang arus 

kasnya jauh lebih stabil. Perbandingan rasio debt to equity untuk suatu 

perusahaan dengan perusahan lainnya yang hampir memberi indikasi 

umum tentang nilai kredit dan risiko keuangan dari perusahan itu sendiri 

Rumus debt to equity ratio adalah sebagai berikut: 

                           
            

           
 

Penelitian ini menggunakan Debt to Equity Ratio (DER). Tujuan dari 

rasio ini adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

hutang – hutang yang dimilikinya dengan modal atau ekuitas yang ada.  

 

 

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan 

dari faktor – faktor yang mempengaruhi profitabilitas, kebijakan dividen dan 

kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan: 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama (Tahun)/ 

Judul Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian, 

Sampel dan 

Metode 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 

1  Mayogi (2016) 

Pengaruh 

profitabilitas, 

kebijakan dividen 

dan kebijakan 

utang terhadap 

nilai perusahaan 

pada sector 

manufaktur di 

Bursa Efek 

Indonesia tahun 

2011- 2013. 

Untuk menguji   

pengaruh 

variabel 

independen 

yakni 

profitabilitas, 

kebijakan 

diividen dan 

kebijakan 

utang terhadap 

variabel 

dependen 

yakni nilai 

perusahaan. 

Independen: 

Profitabilitas, 

kebijakan 

dividen dan 

kebijakan 

utang 

 

Dependen: 

Nilai 

Perusahaan.  

 

Sampel: 

12 

perusahaan 

 

Metode 

analisis: 

Kuantitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

profitabilitas dan 

juga kebijakan 

dividen 

berpengaruh 

positif atau 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

dengan data 

tingkat signifikan 

dari profitabilitas 

0,000 serta 

tingkat signifikan 

dari kebijakan 

dividen 0,005.  

Sedangkan 

kebijakan utang 

Berpengaruh 

negatif terhadap 

nilai perusahaan. 

2 Purnama (2016) 

Pengaruh  

profitabilitas, 

kebijakan hutang, 

kebijakan 

deviden,  dan 

keputusan  

investasi  

terhadap nilai 

perusahaan  

Untuk menguji 

pengaruh 

variabel 

independen 

yakni 

profitabilitas, 

kebijakan 

hutang 

kebijakan 

deviden dan 

Independen: 

Profitabilitas, 

kebijakan 

hutang 

kebijakan 

deviden dan 

keputusan 

investasi  

 

Dependen: 

Hasil penelitian 

didapatkan bahwa 

profitabilitas 

(ROE), kebijakan 

deviden (DPR), 

dan kebijakan 

investasi (PER), 

signifikan 
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(Studi Kasus 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

Go Publik di 

Bursa Efek 

Indonesia) 

periode 2010 -

2014. 

keputusan 

investasi  

terhadap 

variabel 

dependen 

yakni nilai 

perusahaan. 

Nilai 

Perusahaan 

 

Sampel: 

23 

perusahaan 

 

Metode 

analisis: 

Kuantitatif, 

Analisis 

regresi linier 

berganda. 

berpengaruh 

positif terhadap 

nilai perusahaan 

(PBV) sedangkan 

kebijakan hutang 

(DER) tidak 

berpengaruh 

positif terhadap 

nilai perusahaan 

(PBV). 

3 Martha (2018) 

Profitabilitas dan 

kebijakan dividen 

terhadap nilai 

Perusahaan. 

Penelitian ini 

bertujuan 

untuk menguji 

pengaruh 

variabel 

independen: 

profitabilitas 

dan kebijakan 

dividen 

terhadap  

variabel 

dependen nilai 

perusahaan 

pada 

perusahaan 

perbankan 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

periode 2012- 

2016. 

Independen: 

Profitabilitas 

dan kebijakan 

dividen. 

 

Dependen: 

Nilai 

perusahaan. 

  

Sampel: 

6 perusahaan 

 

Metode 

analisis: 

Kuantitatif 

Hasil penelitian 

didapatkan hasil 

bahwa  variabel 

profitabilitas 

berpengaruh 

signifikan dan 

positif terhadap 

nilai perusahaan,  

sementara itu 

kebijakan dividen  

tidak  

signifikan  dan 

berpengaruh 

negatif  terhadap 

nilai perusahaan. 

4 Suardana, et.al 

(2020) Pengaruh 

profitabilitas, 

kebijakan utang, 

kebijakan 

Untuk menguji 

pengaruh 

variabel 

independen: 

profitabilitas 

Independen: 

Profitabilitas, 

kebijakan 

utang, 

kebijakan 

Hasil penelitian 

didapatkan hasil 

yaitu variabel 

profitabilitas,  

ukuran 
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dividen, 

keputusan 

investasi, dan 

ukuran 

perusahaan 

terhadap nilai 

perusahaan 

dan kebijakan 

dividen 

terhadap 

variabel 

dependen: nilai 

perusahaan 

pada 

perusahaan 

manufaktur 

yang  

terdaftar di 

BEI mulai 

tahun 2016 – 

2018. 

dividen, 

keputusan 

investasi, dan 

ukuran 

perusahaan. 

 

Dependen: 

Nilai 

perusahaan. 

 

Sampel: 

33 

perusahaan 

 

Metode 

analisis: 

Kuantitatif, 

analisis 

deskriptif, 

analisis 

regresi linier 

berganda. 

perusahaan dan 

keputusan 

investasi 

berpengaruh 

signifikan dan 

positif terhadap 

nilai perusahaan 

(PBV). Sementara 

itu variabel 

kebijakan dividen 

dan kebijakan 

utang tidak 

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan 

(PBV). 

5 Wedyanti, et.al, 

(2021) Pengaruh 

kebijakan 

dividen, 

kebijakan hutang, 

profitabilitas dan 

ukuran 

perusahaan 

terhadap nilai 

perusahaan pada 

perusahaan 

manufaktur di bei 

tahun 2017 – 

 2019. 

Untuk menguji 

pengaruh 

variabel 

independen:  

kebijakan 

dividen, 

kebijakan 

hutang, 

profitabilitas 

dan ukuran 

perusahaan 

terhadap 

variabel 

dependen: nilai 

perusahaan 

pada 

perusahaan 

manufaktur di 

Independen: 

Kebijakan 

dividen, 

kebijakan 

hutang, 

profitabilitas 

dan ukuran 

perusahaan. 

 

Dependen: 

Nilai 

perusahaan. 

 

Sampel: 

55 

perusahaan 

 

Metode 

Hasil penelitian 

didapatkan hasil 

yaitu variabel  

profitabilitas dan 

kebijakan dividen  

berpengaruh 

positif terhadap 

variabel nilai 

perusahaan. 

Sementara itu 

kebijakan hutang 

tidak berpengaruh 

negative dan juga 

ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

negatif terhadap 

variabel nilai 
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bei tahun 2017 

– 2019. 

analisis: 

Kuantitatif, 

Analisis 

regresi linier 

berganda. 

 

perusahaan. 

6 Arsyad and  

Riduwan (2021) 

Pengaruh 

profitabilitas, 

kebijakan 

deviden, dan 

kebijakan hutang 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Untuk menguji 

pengaruh 

variabel 

independen: 

kebijakan 

deviden, 

profitabilitas, 

dan 

kebijakan 

hutang 

terhadap 

variabel 

dependen: nilai 

perusahaan 

pada 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

(BEI) selama 

tahun 2015 -

2019.   

Independen: 

profitabilitas, 

kebijakan 

deviden, dan 

kebijakan 

hutang. 

 

Dependen: 

Nilai 

perusahaan. 

 

Sampel: 

99 

perusahaan 

 

Metode 

analisis: 

Kuantitatif, 

analisis 

regresi linier 

berganda. 

Hasil penelitian 

didapatkan hasil 

yaitu variabel  

kebijakan deviden 

dan profitabilitas 

berpengaruh 

positif serta 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

sementara itu 

kebijakan hutang 

tidak berpengaruh 

positif terhadap 

variabel nilai 

perusahaan. 

7 Ramadhan, et.al, 

(2018) 

Pengaruh 

Kebijakan Hutang 

dan Kebijakan 

Dividen Terhadap 

Nilai Perusahaan 

Kelompok LQ45 

yang Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia Tahun 

Untuk 

mengetahui 

seberapa 

besarkah 

pengaruh 

variabel 

independen:  

kebijakan 

hutang & 

kebijakan 

dividen 

Independen: 

Kebijakan 

hutang dan 

kebijakan 

dividen 

 

Dependen: 

Nilai 

Perusahaan 

 

Sampel: 16 

Hasil penelitian 

didapatkan hasil 

yaitu kebijakan 

hutang (DER) 

berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan (PBV) 

sedangkan 

kebijakan dividen 

(DPR) tidak 
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2012-2016 terhadap 

variabel 

dependen: nilai 

perusahaan 

Kelompok 

LQ45 yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Tahun 2012-

2016. 

perusahaan 

 

Metode 

analisis: 

Kuantitatif, 

Analisis 

regresi linier 

berganda. 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap nilai 

perusahaan 

(PBV). 

 

8 Septriani, D. 

(2017) 

Pengaruh 

Kebijakan 

Dividen dan 

Kebijakan Hutang 

Terhadap Nilai 

Perusahaan  

(Studi Empiris 

Pada Perusahaan 

LQ45 di BEI 

Periode 2012-

2015). 

Untuk 

mengetahui  

pengaruh 

variabel 

independen: 

kebijakan 

dividen yang 

diukur dengan 

dividend 

payout ratio 

(DPR) dan 

kebijakan 

hutang yang 

diukur dengan 

debt to equity 

ratio (DER) 

terhadap 

variabel 

dependen: nilai 

perusahaan 

yang diukur 

dengan Price 

to book value 

(PBV) pada 

perusahaan 

LQ45 yang 

terdaftar di 

BEI periode 

2012-2015. 

Independen: 

Kebijakan 

dividen dan 

kebijakan 

hutang 

 

Dependen: 

Nilai 

perusahaan 

 

Sampel: 

45 

perusahaan 

 

Metode 

analisis: 

Analisis 

regresi linier 

berganda. 

Hasil penelitian 

didapatkan hasil 

yaitu kebijakan 

dividen (DPR) 

tidak berpengaruh 

secara signifikan 

positif terhadap 

nilai perusahaan 

(PBV) sedangkan 

kebijakan hutang 

(DER) 

berpengaruh  

negatif dan 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

(PBV). 

 



 
28 

 

9 Somantri and 

Sukardi (2019) 

Pengaruh 

Keputusan 

Investasi, 

Kebijakan Hutang 

dan Kebijakan 

Dividen Terhadap 

Nilai Perusahaan 

Penelitian ini 

bertujuan 

mengetahui 

bagaimanakah 

pengaruh 

secara parsial 

dan simultan 

variabel 

independen 

keputusan 

investasi, 

kebijakan 

hutang & 

kebijakan 

deviden 

terhadap 

variabel 

dependen nilai 

perusahaan 

pada 

perusahaan 

sektor 

pertambangan 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

periode 2013-

2017 

Independen: 

Keputusan 

investasi, 

kebijakan 

hutang, dan 

kebijakan 

dividen 

 

Dependen: 

Nilai 

perusahaan 

 

Sampel: 8 

perusahaan 

 

Metode 

analisis: 

analisis 

regresi data 

panel 

menggunaka

n metode 

fixed effect  

Hasil penelitian 

menunjukan 

secara parsial 

keputusan 

investasi & 

kebijakan hutang 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Sedangkan 

kebijakan dividen 

berpengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Selain itu hasil 

penelitian secara 

simultan 

menunjukan 

bahwa keputusan 

investasi, 

kebijakan hutang 

dan kebijakan 

dividen 

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan. 

10 Setiono, et.al, 

(2017) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Keputusan 

Investasi, 

Kebijakan 

Dividen dan 

Kebijakan Hutang  

Terhadap Nilai 

Untuk menguji 

pengaruh 

variabel 

independen: 

profitabilitas, 

keputusan 

investasi, 

kebijakan 

dividen, dan 

kebijakan 

Independen:  

profitabilitas, 

keputusan 

investasi, 

kebijakan 

dividen, dan 

kebijakan 

hutang. 

 

Dependen: 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

profitabilitas, 

keputusan 

investasi, dan 

kebijakan hutang 

secara parsial 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 
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Perusahaan (Studi 

Empiris pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Sektor Industri  

Barang Konsumsi 

yang Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia  

periode 2011 - 

2015) 

hutang 

terhadap 

variabel 

dependen: nilai 

perusahaan 

pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Sektor Industri  

Barang 

Konsumsi 

yang Terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia  

periode 2011 - 

2015) 

 

Nilai 

perusahan. 

 

Sampel: 

37 

perusahaan. 

 

Metode 

analisis: 

Analisis 

regresi linier 

berganda. 

terhadap nilai 

perusahaan 

sedangkan 

kebijakan dividen 

tidak berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

 

 

2.3 Model Konseptual Penelitian 

Berdasarkan uraian tentang nilai perusahaan dari sebagian para ahli dapat 

disimpulkan, nilai perusahaan merupakan sebagian besar harga yang bersedia 

dibayarkan oleh investor apabila perusahaan tersebut dijual. Dimana calon 

pembeli tersebut dapat melihat bagaimana harga saham perusahaan yang akan 

dibeli. Semakin tinggi harga saham akan menunjukkan semakin tinggi nilai 

perusahaan tersebut. Karena nilai perusahaan yang tinggi akan menunjukkan 

kesejahteraan dan kemakmuran para pemegang saham juga akan semakin tinggi. 

Sehingga dapat membuat para investor akan tetap mempertahankan dana bahkan 

juga meningkatkan investasi kepada perusahaan tersebut. Rendah dan tingginya 

nilai perusahaan tergantung dari banyaknya faktor yang mempengaruhi 

diantaranya meliputi profitabilitas, kebijakan dividen dan kebijakan hutang. 

Kerangka teoritis dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam model konseptual 

penelitian berikut: 
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Gambar 2.1 

Model Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

 

Y = Variabel dependen Nilai Perusahaan 

X1 = Variabel independen Profitabilitas 

X2 = Variabel independen Kebijakan Dividen 

X3 = Variabel independen Kebijakan Hutang 

 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Hubungan profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

Teori sinyal menyatakan tentang bagaimana perusahaan memberikan 

sinyal-sinyal mengenai informasi laporan keuangan perusahaan kepada 

investor.  Salah satunya yaitu informasi kinerja keuangan suatu perusahaan 

yang diukur melalui rasio profitabilitas. Para investor itu melihat perusahaan 

yang menghasilkan laba yang tinggi maka suatu perusahaan akan dianggap 

menunjukkan prospek kedepannya di masa datang yang bagus, sehingga 

para investor akan merespon sebagai sinyal positif yang nantinya nilai 

perusahaan akan meningkat seiring dengan harga saham perusahaan yang 

meningkat pula karena investor lebih tertarik menanamkan dananya atau 

modalnya pada perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dan 

sebaliknya. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba atas kegiatan operasional perusahaan. Semakin tinggi 

laba perusahaan yang dihasilkan maka akan semakin tinggi return yang 

didapatkan oleh investor, sehingga investor terpacu untuk meningkatkan 

Kebijakan Hutang (DER) 

X3 

 

Kebijakan Dividen (DPR) 

X2 

 

Profitabilitas (ROE) 

X1 

 

Nilai Perusahaan (PBV) 

Y 
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permintaan saham (Suardana,et.al,2020). Tinggi rendahnya harga saham 

perusahaan yang terbentuk akan mempengaruhi nilai dari suatu perusahaan. 

Semakin tinggi harga saham dari perusahaan, nilai perusahaan akan semakin 

tinggi pula. (Wedyanti,et.al,2021) Berdasarkan dari pernyataan tersebut bisa 

dikatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal 

ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wedyanti, et.al 

(2021), Arsyad and Riduwan (2021), Mayogi (2016) dan Purnama (2016). 

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian ini adalah:  

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

2.4.2 Hubungan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 

Teori sinyal cenderung menekankan pada sinyal positif dari 

perusahaan kepada investor. Kebijakan dividen sendiri sering dianggap 

sebagai sinyal para investor untuk menilai baik buruknya kinerja dari 

perusahaan. Sinyal positif yang diberikan yaitu kebijakan dividen 

perusahaan saat melakukan pembayaran dividen pada para pemegang saham 

sebagai wujud apresiasi terhadap para pemegang saham. Pada dasarnya, 

laba bersih suatu perusahaan bisa dibagikan kepada para  pemegang saham 

sebagai dividen ataupun ditahan dalam bentuk labaaditahan untuk 

membiayai investasi perusahaan. Kebijakan dividen berkaitan dengan 

kebijakan yang mengenai seberapa besarkah laba yang diperoleh perusahaan 

tersebut, nantinya akan didistribusikan kepada para pemegang saham 

(Herawati (2013). Pembagian dividen ini memberikan sinyal perubahan 

yang mengguntungkan bagi harapan manajer serta penurunan dividen ini 

menunjukkan pandangan pesimis prospek suatu perusahaan pada masa yang 

akan datang.  Dan perusahaan yang bisa memberikan dividen tinggi, akan 

memperoleh nilai kepercayaan yang tinggi pula dari para investor, karena 

para investor lebih menyukai kepastian mengenai return investasinya serta 

mengantisipasi risiko ketidakpastian mengenai kebangkrutan perusahaan. 

Deviden yang tinggi itu, akan membuat para investor tersebut tertarik 

sehingga dapat meningkatkan permintaan saham. Permintaan saham tinggi, 

para investor akan menghargai nilai saham yang lebih besar dari nilai yang 
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tercatat di neraca perusahaan, sehingga jika PBV perusahaan tinggi maka 

nilai perusahaan pun juga tinggi (Purnama,2016). Sehingga para investor 

akan melihat perusahaan tersebut sebagai sinyal yang baik untuk prospek 

perusahaan dimasa yang akan datang. Tetapi jika suatu perusahaan merasa 

prospek pada masa yang akan datang menurun, perusahaan nantinya akan 

menurunkan pembayaran dividennya (Nainggolan and Listiadi, 2014). 

Dengan demikian, kebijakan deviden memiliki pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Suardana,et al (2016), Wedyanti, et.al (2021), Arsyad and Riduwan (2021), 

Mayogi (2016), Purnama (2016), dan Martha (2018).Berdasarkan uraian 

tersebut, maka hipotesis penelitian iniiadalah: 

H2: Kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

2.4.3 Hubungan kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan 

Kebijakan hutang adalah suatu kebijakan yang dilakukan perusahaan 

dalam mendanai operasinya menggunakan hutang keuangan yang disebut 

financial leverage (Brigham and Houston, 2010). Dalam pecking order 

theory menyatakan dana eksternal lebih disukai pada bentuk hutang 

daripada dalam bentuk modal sendiri karena ada dua alasan yakni 

pertimbangan biaya emisi, biaya emisi obligasi itu lebih murah 

dibandingkan dengan biaya emisi saham baru. Ini dikarenakan penerbitan 

saham baru akan dapat menurunkan harga saham lama. Sedangkan alasan 

kedua yaitu adanya kekhawatiran manajer perusahaan bahwa penerbitan 

saham baru bisa ditafsirkan sebagai kabar buruk dari pemodal yang dapat 

mengakibatkan menurunnya nilai perusahaan tersebut (Purnama, 2016). 

 Manajer bisa menggunakan hutang sebagai sinyal yang membuat para 

investor lebih percaya. Hal ini dikarenakan, perusahaan yang bisa 

meningkatkan hutang akan dipandang sebagai perusahaan yanggyakin 

dengan prospek perusahaan dimasa mendatang. Komposisi dari hutang akan 

menjadi sinyal bagi investor jika suatu perusahaan berani mengambil risiko 

melalui cara memperbesar hutang yang mengisyaratkan suatu perusahaan 

memiliki produktivitas yang baik dan juga perusahaan pun membutuhkan 
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dana yang lebih untuk melakukan ekspansi usahanya. Kebijakan hutang 

perlu dikelola dikarenakan penggunaan hutang yang tinggi nantinya akan 

meningkatkan nilai perusahaan karena pengunaan hutang dapat menghemat 

pajak. Dan dengan hutang yang lebih tinggi, diharapkan mampu 

meningkatkan laba per lembar saham yang nantinya akan meningkatkan 

harga saham suatu perusahaan, serta nilai perusahaan pun akan meningkat. 

Namun penggunaan hutang yang tinggi bisa juga menurunkan nilai 

perusahaan, disebabkan adanya kemungkinan timbulnya biaya keagenan dan 

biaya kepailitan (Purnama,2016).  Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis 

penelitian ini adalah: 

H3: Kebijakan hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 


