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ABSTRAK
PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL PERUSAHAAN 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan 
ekternal perusahaan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Price Book 
Value pada periode tahun 2014-2017. Dalam penelitian ini faktor internal 
perusahaan yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen. 
Sedangkan faktor eksternal perusahaan yaitu tingkat inflasi dan tingkat suku 
bunga. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan 
cara purposive sampling. Dari 144 perusahaan telah didapatkan 35 perusahaan 
yang memenuhi kriteria sampel. Analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah uji asumsi klasik dan uji hipotesis menggunakan analisis regresi 
berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan dividen 
berpengaruh positif dan signifika terhadap nilai perusahaan, keputusan investasi 
dan tingkat inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, 
keputusan pendanaan dan tingkat suku bunga berpengaruh negatif tidak 
signifikan terhadap nilai perusahaan.
Kata Kunci : Nilai Perusahaan, Keputusan Investasi, keputusan Pendanaan, 

Kebijakan Dividen, Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dirikannya suatu perusahaan pasti memiliki tujuan yang jelas,

bahwa tujuan perusahaan adalah mensejahterakan pemiliknya. Terdapat 

beberapa hal yang dapat menjadi tujuan dari didirikannya sebuah perusahaan, 

yang pertama adalah untuk mencapai keuntungan maksimal. Yang kedua 

adalah dapat memakmurkan pemilik perusahaan. Yang ketiga adalah dapat

memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya. 

Semakin tinggi nilai perusahaan maka kemakmuran pemegang saham akan 

semakin meningkat (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Secara harfiah nilai 

perusahaan dapat diamati melalui kemakmuran pemegang saham yang dapat 

diukur melalui harga saham  perusahaan yang berada di pasar modal. Harga 

saham di pasar modal terbentuk berdasarkan kesepakatan antara permintaan 

dan penawaran invertor. Hal ini menegaskan bahwa semakin tinggi harga 

saham maka nilai perusahaan akan semakin tinggi.

Menurut para ahli bahwa internal dan ekternal berasal dari bahasa 

Inggris intern dan ekstern. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) Pengertian internal adalah menyangkut bagian dalam 

(diri,tubuh,mobil,dsb). Sementara pengertian ekternal adalah yang 
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menyangkut bagian luar dari sesuatu. Faktor internal adalah faktor yang 

asalnya dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Sedangkan faktor 

ekternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. 

Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar termasuk orang-orang terdekat. Kata

Internal dan ekternal adalah sesuatu yang umum dan memiliki arti yang luas. 

Tergantung di bidang mana digunakan, penggunaannya dalam kalimat atau 

bidang tertentu yang akan kemudian menjadikannya bersifat khusus.

Dalam suatu perusahaan ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

nilai perusahaan, dalam hal ini ada dua faktor yang mempengaruhinya, yakni 

faktor internal perusahaan dan faktor ekternal perusahaan. Dalam penelitian 

ini faktor internal perusahaan yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah 

keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen. Faktor 

ekternal perusahaan yang mempengaruhi nilai perusahaan meliputi tingkat 

inflasi dan tingkat suku bunga. Dalam (Wijaya dan Bandi, 2010), berpendapat 

bahwa optimalisasi nilai perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi 

manajeman keuangan, dimana suatu keputusan keuangan yang diambil akan 

mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan berdampak pada nilai 

perusahaan. Agar tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan 

perusahaan dapat tercapai, diperlukan keputusan-keputusan keuangan yang 

tepat. Keputusan keuangan yang harus di pertimbangkan adalah keputusan 

investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen.

Nilai perusahaan merupakan suatu hal yang penting bagi seorang 

manajer maupun bagi seorang investor. Bagi seorang manajer nilai 
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perusahaan merupakan suatu tolak ukur atas prestasi kerja yang telah 

dicapainya. Sedangkan bagi investor peningkatan niai perusahaan merupakan 

suatu persepsi yang baik terhadap perusahaan. Nilai perusahaan memberikan 

gambaran kepada manajemen mengenai persepsi investor mengenai kinerja 

masa lalu dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang (Brigham dan 

Houston, 2003). Nilai perusahaan  berperan penting dalam memproyeksikan 

kinerja perusahaan sehingga mempengaruhi investor dan calon investor 

terhadap suatu perusahaan. Nilai perusahaan pada dasarnya diukur dari 

beberapa aspek, salah satunya adalah harga pasar saham perusahaan, karena 

harga pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian investor atas 

keseluruhan ekuitas yang dimiliki (Wahyudi dan Pawestri, 2006). 

Keputusan investasi merupakan bagian terpenting dalam perusahaan 

karena akan berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan perusahan 

dan menjadi inti dari analisis keuangan. Menurut Fama (1978) mengatakan 

bahwa nilai perusahaan semata-mata ditentukan oleh keputusan investasi. 

Sehingga dapat di simpulkan bahwa keputusan investasi sangat berpengaruh 

dalam keberhasilan tujuan perusahaan. Keputusan investasi dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan karena dengan komposisi investasi yang baik 

akan dapat menaarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.

Nilai perusahaan yang terbentuk melalui indikator nilai pasar saham, sangat 

dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Apabila perusahaan mampu 

untuk memaksimumkan kemampuannya melalui investasi-investasi dan dapat 

menghasilkan laba sesuai dengan jumlah dana yang terikat, maka dapat 
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meningkatkan nilai perusahaan. Pengeluaran investasi menunjukan sinyal 

positif tentang pertumbuhan aset perusahaan di waktu yang akan datang, 

sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan 

(Wahyudi dan Pawestri, 2006).

Keputusan pendanaan merupakan keputusan tentang pembelanjaan 

atau pembiayaan investasi ( Murtini, 2008). Keputusan pendanaan merupakan 

masalah yang penting bagi perusahaan, karena baik buruknya struktur modal 

akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial perusahaan yang 

pada akhirnya akan memengaruhi nilai perusahaan. Sumber dan bentuk dana

untuk pembiayaan di tentukan oleh keputusan yang menyangkut investasi. 

Inti dari keputusan pendanaan adalah bagaimana perusahaan menetapkan 

sumber dana yang maksimal untuk mendanai berbagai alternatif investasi, 

sehingga dapat mengoptimalkan nilai perusahaan yang tercermin dari harga 

sahamnya. Struktur modal yang optimal dapat meminimumkan biaya modal 

rata-rata (average cost of capital) dan memaksimalkan nilai perusahaan 

(Kusuma,2010). Masalah yang harus dijawab dalam mendanai perusahaan 

adalah apakah sumber dana yang dipakai berasal dari internal atau ekternal 

perusahaan, besarnya modal sendiri dan hutang dan bagaimana tipe hutang 

dan modal yang akan digunakan (Hasnawati,2005). Kesalahan dalam 

menentukan struktur modal akan berdampak luas terutama apabila 

perusahaan terlalu besar dalam menggunakan hutang. Hal ini juga berarti 

akan meningkat risiko finansial, yaitu risiko saat perusahaan tidak dapat 

membayar beban bunga atau angsuraan-angsuaran hutangnya.
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Keputusan dividen merupakan keputusan perusahaan dalam 

membagikan keuntungan atau tingkat return yang di peroleh dari investasi 

yang di tanamkan berupa capital gain dan dividen yang di bagikan kepada 

pemegang saham. Dividen merupakan alasan bagi investor dalam 

menanamkan investasinya, dimana dividen merupakan pengembalian yang 

akan diterima atas investasinya dalam perusahaan. Manajemen harus 

mempertimbangkan apakah laba yang di bagikan kepada pemegang saham 

akan dibagikan semua atau sebagian saja sebagai dividen dan sisanya di tahan 

perusahaan atau sering di sebut laba ditahan. Para investor memiliki tujuan 

utama untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengharapkan 

pengembalian dalam bentuk dividen, sedangkan perusahaan mengharapkan 

pertumbuhan secara terus menerus untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya sekaligus memberikan kesejahteraan kepada pemegang sahamnya, 

sehingga kebijakan dividen penting untuk memenuhi harapan pemegang 

saham terhadap dividen dengan tidak menghambat pertumbuhan perusahaan 

disisi yang lainnya (Wijaya dan Bandi,2010).

Inflasi merupakan suatu keadaan dimana harga barang atau jasa 

mengalami kenaikan harga yang berlangsung pada waktu yang cukup lama 

dan kenaikan tersebut terjadi secara merata. Tingkat inflasi dapat berpengaruh 

positif maupun negatif tergantung pada derajat inflasi itu sendiri. Inflasi yang 

berlebihan dapat menyebabkan kerugian pada perekonomian secara 

keseluruhan, yaitu dapat membuat banyak perushaan mengalami 

kebangkrutan. Tingkat inflasi yang sangat rendah akan mengakibatkan 
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pertumbuhan ekonomi yang lamban, sehingga harga saham juga akan 

bergerak dengan lamban. Tingginya inflasi juga akan berdampak negatif 

kepada investasi yang ada pula. Karena apabila harga-harga barang dan jasa 

di pasaran sangat tinggi maka kecenderungan masyarakat untuk 

mengonsumsi barang dan jasa akan berkurang. Naiknya harga-harga di 

pasaran tidak di sertai naiknya gaji atau pendapatan masyarakat sehingga 

membuat konsumsi masyarakat menurun. Dengan menurunnya konsumsi 

masyarakat akan berdampak negatif pada tingkat produksi. Inflasi juga 

berdampak pada harga saham suatu perusahaan, semakin tinggi inflasi maka 

semakin rendah nilai jual saham suatu perusahaan.

Tingkat suku bunga merupakan faktor ekternal yang dapat 

memepengaruhi struktur modal. Suku bunga adalah harga yang harus dibayar 

atas modal pinjaman dan dividen serta keuntungan modal yang merupakan 

hasil dari modal ekuitas (Brigham dan Houston, 2001). Tingkat suku bunga 

yang tinggi merupakan sinyal negatif terhadap harga saham. Apabila tingkat 

suku bunga tinggi, maka para investor akan lebih tertarik untuk menyimpan 

uang mereka di bank, dan sebaliknya jika tingkat suku bunga rendah, maka 

para investor akan memilih berinvestasi di saham. Karena dengan kenaikan 

tingkat suku bunga akan meningkatkan beban bunga kredit dan menurunkan 

laba bersih. Penurunan laba bersih akan mengakibatkan harga per saham 

turun dan juga akan menurunkan harga saham di pasaran. 

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan keputusan 

investasi, keputusan pendanaan  dan kebijakan dividen, terhadap nilai 
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perusahaan, diantaranya penelitian Wijaya dan Bandi (2010), penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah keputusan investasi, keputusan 

pendanaan dan kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan dan berhasil memberikan konfirmasi empiris bahwa keputusan 

investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Wahyudi dan 

Pawestri (2006) tentang  Implikasi Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai 

Perusahaan, menemukan bahwa keputusan pendanaan berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan, tapi keputusan investasi dan kebijakan dividen

tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan Fenandar (2012) tentang pengaruh keputusan investasi, keputusan 

pendanaan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan, menemukan 

bahwa keputusan investasi dan kebijakan dividen berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan, keputusan pendanaan tidak memiliki 

dampak terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan fenomena penelitian diatas yang dilakukan oleh peneliti-

peneliti terdahulu tentang pengaruh keputusan investasi, keputusan 

pendanaan dan kebijkan dividen terhadap nilai perusahaan menunjukan 

bahwa tidak ada kekonsistenan dalam penelitian – penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas,

penelitian berjudul “Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan 

Terhadap Nilai Perusahaan”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di 

uji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah keputusan investasi mempunyai pengaruh  positif terhadap nilai 

perusahaan?

2. Apakah keputusan pendanaan mempunyai pengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan?

3. Apakah kebijakan dividen mempunyai pengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan?

4. Apakah tingkat inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan?

5. Apakah tingkat suku bunga mempunyai pengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan?

1.3 Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu, tenaga dan luasnya ruang lingkup 

penelitian maka peneliti membatasi periode penelitian selama 4 tahun.

Peneliti hanya meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia yang penulisannya hanya pengaruh keputusan investasi, 

keputusan pendanaan, kebijakan dividen, tingkat inflasi dan tingkat suku

bunga terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2014-2017.
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1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian bisa digunakan sebagai sarana pengetahuan 

atau sumber informasi dari hasil penelitian tersebut. Sesuai dengan 

perumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Membuktikan secara empiris apakah keputusan investasi mempunyai 

pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2. Membuktikan secara empiris apakah keputusan pendanaan mempunyai 

pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

3. Membuktikan secara empiris apakah kebijakan dividen memunyai 

pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

4. Membuktikan secara empiris apakah tingkat inflasi mempunyai pengeruh 

positif terhadap nilai perusahaan.

5. Membuktikan secara empiris apakah tingkat suku bunga mempunyai 

pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak 

pihak, diantaranya adalah:

1. Investor, Kreditor dan Pelaku Usaha yang Berkepentingan

Penelitian ini diharapkan dapat digunaka sebagai bahan pertimbangan 

dalam menetapkan investasi yang tepat sehingga dapat memperoleh 

keuntungan yang maksimal dan meminimalkan risiko investasi.
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2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengambilan 

keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijkan dividen.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi 

tambahan untuk penelitian selanjutnya.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai latiihan dan penerapan disiplin ilmu 

yang diperoleh dari perkuliahan, serta dapat menambah pengetahuan 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan presepsi dari investor tentang keadaan 

suatu perusahaan yang biasanya dikaitkan dengan harga saham. Nilai 

perusahaan juga disebut dengan nilai pasar perusahaan merupakan harga  

yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual

(Husnan 2004, dalam Rahmanto, 2017). Fakta menunjukan bahwa nilai 

kekayaan yang ditunjukan pada neraca tidak memiliki hubungan dengan nilai 

pasar dari perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan memiliki 

kekayaan yang tidak bisa dilaporkan dalam neraca seperti manajemen yang 

baik, reputasi yang baik dan prospek yang cerah (Erlangga dan 

Suryandari,2009). Nilai perusahaan juga didefinisikan sebagai nilai pasar 

karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham 

secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Nilai 

perusahaan memiliki kecendrungan dinilai atas dasar nilai pasar dibanding 

dengan nilai buku. Untuk saham nilai pasar adalah  nilai yang benar-benar 

akan dibayar untuk selembar saham. Nilai pasar bisa lebih bisa kurang dari 

nilai buku, karena nilai pasar tergantung pada laba perusahaan sebagai akibat 

keputusan dan kebijakan yang diambil perusahaan (Hasnawati, (2005) 
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Nilai perusahaan lazim diindikasikan dengan Price to Book Value

(PBV). Price to Book Value dapat diartikan sebagai hasil perbandingan antara 

harga saham deanga nilai buku per lembar saham. Price to Book Value yang 

tinggi akan membuat pasar percaya atas prospek perusahaan kedepan . Hal ini 

merupakan keinginan dari pemilik perusahaan. Sebab nilai perusahaan yang 

tinggi mengindikasikan kemakmuran pemegang saham yang tinggi. Mengacu 

pada penelitian yang dilakukan Wijaya dan Bandi (2010), nilai perusahaan 

dapat dikonformasi melalui Price to Book Value (PBV). Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Fama (1978) yang dalam penelitannya 

menggunakan pendekatan konsep nilai pasar untuk mengukur nilai saham 

sempelnya. Nilai pasar berbeda dengan nilai buku, jika nilai buku merupakan 

harga yang dicatat pada nilai saham perusahaan, maka nilai pasar adalah 

harga saham yang terjadi di pasar bursa tertentu yang terbentuk oleh 

permintaan dan penawaran saham oleh para pelaku pasar. Nilai pasar 

perusahaan ini merupakan nilai yang diberikan pada bursa kepada manajemen 

dan perusahaan sebagai organisasi yang terus tumbuh (Brigham,1999).

Meningkatkan nilai perusahaan adalah prestasi yang sesuai dengan 

keinginan para pemiliknya karena denga meningkatkan nilai perusahaan, 

maka kesejahteraan pemiliknya juga akan meningkat. Tujuan manajemen 

keuangan adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Akan tetapi dibalik 

tujuan tersebut terdapat konflik antara pemilik perusahaan dengan penyedia 

dana sebagai kreditur. Jika perusahaan berjalan lancar, maka nilai saham 

perusahaan akan meningkat, sedangkan nilai hutang perusahaan dalam bentuk 
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obligasi tidak terpengaruh sama sekali. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai 

saham dari kepemilikan biasa merupakan indeks yang tepat untuk mengukur 

tingakat efektifitas perusahaan.

2.1.2 Keputusan investasi

Investasi adalah mengorbankan aset yang dimiliki sekarang untuk 

mendapatkan aset di masa yang akan datang dengan jumlah yang lebih besar.

Menurut (Darminto,2010 dalam alfilail, 2014) keputusan investasi merupakan 

keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan berbagi bentuk 

investasi yang jangka waktu kembalinya modal lebih dari satu tahun.

Keputusan investasi mengangkut tentang keputusan pengalokasian dana, baik 

dari dana yang berasal dari dalam perusahaan maupun dana yang berasal dari 

luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi, baik investasi jangka pendek 

maupun investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek seperti misalnya 

investasi dalam kas, persediaan, piutang, dan surat berharga, sedangkan 

investasi dalam jangka panjang dalam bentuk gedung, peralatan produksi, 

tanah, kendaraan dan aktiva tetap lainnya. Keputusan investasi yang 

dilakukan perusahaan dilihat dari indikator-indikator yang dianggap penting 

dalam pengambilan keputusan perusahaan adalah indikator yang 

mencerminkan kesempatan investasi dimasa yang akan datang 

(Hasnawati,2005). Kesempatan investasi merupakan nilai perusahaan yang 

besarnya tergantung pada pengeluaran-pengeluaran yang di tetapkan 

manajemen di masa yang akan datang dengan mengharapkan return yang 

lebih besar.
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Pertumbuhan perusahaan adalah faktor yang diharapkan oleh investor 

sehingga perusahaan tersebut dapat memberikan imbalan hasil yang 

diharapkan. Pertumbuhan perusahaan yang selalu meningkat dan 

bertambahnya nilai aset diharapkan dapat mendorong ekspektasi bagi investor 

karena kesempatan investasi dengan keuntungan yang diharapkan dapat 

tercapai. Menurut Wahyudi dan Pawestri (2006) nilai perusahaan yang 

dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh 

peluang-peluang investasi. Menurut Gaver dalam Gustiandika (2012) 

menyatakan bahwa kesempatan investasi merupakan nilai perusahaan yang 

besarnya tergantung pada pengeluaran-pengeluaran yang ditetapkan 

manajemen dimasa yang akan datang. Jenis pengeluaran modal tampak besar 

pengaruhnya terhadap nilai perusahaan, karena jenis informasi tersebut akan 

membawa informasi tentang pertumbuhan pendapatan yang diharapkan 

dimasa yang akan datang (Hasnawati,2005). Dalam hal ini pilihan investasi 

yang diharapkan akan menghasilkan return yang lebih besar. Myers (1977) 

memeperkenalkan Investment Opportunity Set (IOS) pada studi yang 

dilakukan dalam hubungannya dengan keputusan investasi. Secara umum 

dapat dikatakan bahwa IOS menggambarkan tentang luasnya kesempatan 

atau peluang investasi bagi perusahaan, namun sangat tergantung pada 

pengeluaran perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga prospek 

perusahaan dapat ditaksir melalui Investment Opportunity Set (IOS).
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2.1.3 Keputusan Pendanaan

Keputusan pendanaan adalah suatu keputusan yang sangat penting 

bagi perusahaan, karena menyangkut perolehan sumber dana untuk kegiatan 

operasi perusahaan. Keputusan pendanaan dapat diartikan sebagai keputusan 

yang menyangkut struktur keuangan perusahaan. Keputusan ini akan 

berpengaruh terhadap struktur modal dan faktor laverage perusahaan, baik 

laverage operasi maupun  laverage keuangan. Setiap perusahaan akan 

mengharapkan adanya struktur modal optimal, yaitu struktur modal yang 

dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan meminimalkan biaya modal. 

Dijelaskan bahwa laverage keuangan merupakan penggunaan sumber dana 

yang memiliki biaya  tetap dengan harapan bahwa akan memberika tambahan 

keuntungan yang lebih besar daripada biaya tetapnya sehingga akan 

meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi para pemegang saham. Jika 

perusahaan menetapkan kebijakan untuk menggunakan sumber dana dari 

hutang, berarti laverage keuangan perusahaan meningkat, dan perusahaan 

akan menanggung biaya tetap berupa bunga.

Dalam pemilihan sumber pendanaan perusahaan akan memilih sumber 

pendanaan untuk melakukan investasi, yaitu berupa sumber pendanaan dari 

dalam atau luar perusahaan. Terdapat beberapa teori tentang keputusan 

pendanaan, yaitu:
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1) Pecking Order Theory, dimana para manajer pertama kali menetapkan 

suatu urutan keputusan pendanaan yang akan dipilih untuk digunakan, 

seperti laba ditahan, hutang, dan penerbitan saham sebagai pilihan terahir.

2) Trade Off  Theory, pada teori ini menjelaskan bahwa semakin tinggi 

perusahaan melakukan pendanaan menggunakan hutang maka semakin 

besar pula risiko mereka untuk mengalami kesulitan keuangan karena 

membayar bunga tetap yang terlalu besar bagi para  debt holder.

3) Teori struktur modal (Capital Strukture Theory), pada teori ini 

berpendapat bahwa dengan asumsi tidak ada pajak, bankruptcy cost, tidak 

adanya informasi asimetris antara pihak manajemen dengan para 

pemegang saham, dan pasar terlibat dalam kondisi yang efesien, maka 

value yang bisa diraih oleh perusahaan tidak terkait dengan bagaimana 

perusahaan melakukan strategi pendanaan.

4) Signalling Theory, Ross (1997) dalam Hanafi (2013) mengembangkan 

model dimana struktur modal (penggunaan hutang) merupakan sinyal yang 

disampaikan manajer ke pasar. Manajer bisa menggunakan hutang lebih 

banyak sebagai sinyal yang lebih credible. Perusahaan yang meningkatan 

hutang dapat dipandang sebagai perusahaan yang yakin akan prospek 

perusahaan dimasa mendatang. Karena dengan meningkatkan hutang , 

meningkatkan pula kemungkinan bangkrut yang berdampak buruk pada 

manajer. Maka, jika manajer berani mengambil hutang menandakan bahwa 

prospek perusahaan dimasa mendatang bagus. Investor diharapkan dapat 
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menangkap sinyal tersebut, sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek 

yang baik, dengan demikian hutang merupakan tanda atau sinyal positif.

Ketika perusahaan masih membutuhkan dana tambahan maka 

biasanya perusahaan menggunakan sumber pendanaan ekternal. Sumber 

pendanaan eksternal meliputi hutang dan penerbitan saham. Perusahaan 

cenderung menggunakan hutang terlebih dahulu karena lebih menguntungkan 

perusahaan. Hutang yang tinggi akan mengurangi pajak yang harus 

dibayarkan perusahaan. Dana eksternal lebih disukai dalam bentuk hutang

daripada modal sendiri karena dua alasan, yaitu pertimbangan biaya emisi , 

dimana biaya emisi obligasi lebih murah dibandingkan biaya emisi saham 

baru. Hal ini disebabkan karena penerbitan saham baru akan menurunkan 

harga saham lama. Alasan kedua adalah adanya kekhawatiran manajer bahwa 

penerbitan saham baru dapat ditafsirkan sebagai kabar buruk oleh permodal, 

Fenandar (2012).

2.1.4 Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen merupakan keputusan pembayaran dividen yang 

mempertimbangkan maksimalisasi harga saham saat ini dan periode 

mendatang. Dividen merupakan keuntungan yang diberikan perusahaan yang 

menerbitkan saham atas keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan kepada 

para pemegang saham. Dalam menentukan besar kecilnya dividen yang akan 

dibayarkan pada perusahaan yang sudah merencanakan dengan menetapkan 

target Dividend Payout Ratio didasarkan atas perhitungan keuntungan yang 

diperoleh setelah dikurangi pajak.
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Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2004) dalam PSAK No. 23 

merumuskan dividen sebagai distribusi laba kepada para pemegang saham 

sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu. Menurut Hanafi 

(2004), dividen merupakan kompensasi yang diterima oleh pemegang saham, 

disamping capital gain. Nilai dan waktu pembayaran dividen di tentukan 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan nilai yang dibagikan 

dapat berkisar antara 0 hingga sebesar laba bersih tahun berjalan atau tahun 

lalu. Dividen yang dibagikan dapat berupa dividen tunai atau dividen dalam 

bentuk saham. Dividen tunai dibagika secara reguler, baik triwulan , 

semesteran, atau tahunan. Sedangkan dividen dalam bentuk saham dapat 

mengakibatkan jumlah lembar saham bertambah dan umumnya akan 

menurunkan harga per lembar saham (Purnamasari dkk, 2009 dalam 

Fenandar, 2012). Dividen merupakan bagian keuntungan perusahaan yang 

akan dibagikan kepada pemegang saham. Jumlah dividen yang akan 

dibagikan diusulkan oleh dewan direksi dan disetujui didalam RUPS. 

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang dividen, yaitu:

1) Kebijakan dividen yang tak relevan

Teori ini meyatakan bahwa tidak ada hubungan antara kebijakan 

dividen dengan nilai saham, karena investor tidak mengharapkan cash

dividen melainkan mengharapkan pertumbuhan perusahaan sehingga 

capital gain meningkat. Seperti yang dijelaskan oleh Brigham dan 

Houston (2007) dividend irrelevance theory is a firm’s dividend policy has 

no effect on either its value or its costt of capital. Menurut Miller 
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Modigliani  dalam Hanafi (2004), menyatakan jika pada tahun ini 

perusahaan tidak membagikan dividen maka pada tahun depan investor 

bisa memperoleh dividen tahun depan dan dividen tahun ini plus tingkat 

keuntungan dari dividen yang ditahan tersebut.

2) Kebijakan dividen yang relevan

Teori ini dicetuskan oleh Myron Gordon dan John Lintner yang 

berpendapat bahwa pembagian dividen berpengaruh secara positif 

terhadap nilai perusahaan. Mengacu pada teori bird in the hand bahwa 

Pembagian dividen juga memiliki nilai lebih tinggi bagi investor dari pada 

capital gains. Teori ini juga mengacu pada konsep time value of money 

dimana dividen saat ini seharusnya memiliki nilai yang lebih tinggi 

dibandingkan capital gain dimasa depan. 

Menurut Hanafi (2004), argumen ini mengatakan bahwa 

pembayaran dividen dapat mengurangi ketidakpastian yang berarti 

mengurangi risiko yang pada giliran selanjutnya mengurangi tingkat 

keuntungan yang disyaratkan oleh pemegang saham. Investor 

mengharapkan cash dividen karena menghindari risiko perusahaan yang 

sudah tidak bisa ekspansi.

3) Adanya pajak (Tax Preference Theory)

Teori ini menyebutkan bahwa sebenarnya pembagian dividen

merugikan investor. Hal ini dikarenakan adanya pajak yang harus dibayar 

ketika dividen dibagikan. Lain halnya dengan capital gain yang tidak perlu 

membayar  pajak sampai saham terjual. Sesuai dengan konsep time value 
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of monay maka pembayaran pajak pada masa yang akan datang lebih 

menguntungkan dibandingkan dengan pembayaran pajak pada saat ini 

dengan jumlah yang sama.

4) Efek informasi (Information Content atau Signalling Hypothesis)

Information Content atau Signalling Hypothesis adalah teori yang 

menyatakan bahwainvestor akan melihat kenaikan dividen sebagai sinyal 

positif atas prospek perusahaan dimasa depan. Ada kecenderungan harga 

saham akan naik jika ada pengumuman kenaikan dividen. Dividen itu 

sendiri tidak menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham, tetapi 

prospek perusahaan yang ditunjukan oleh meningkatnya atau menurunnya 

dividen yang dibayarkan yang menyebabkan perubahan harga saham 

(Hanafi, 2004).

5) Clientele Effect

Clientele effect adalah kecenderungan perusahaan untuk menarik 

jenis investor yang menyukai kebijakan dividennya. Menurut argumen ini 

dividen ditujukan untuk memenuhi kebutuhan segemen investor tertentu. 

Sebagai contoh, kelompok investor dengan tingkat pajak yang tinggi akan 

menghindari dividen, karena dividen mempunyai tingkat pajak yang tinggi 

dibanding dengan capital gain. Sebaliknya, kelompok investor dengan 

pajak yang rendah akan menyukai dividen.

2.1.5 Tingkat Inflasi

Inflasi merupakansuatu kejadian yang menggambarkan situasi atau 

kondisi dimana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang 
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mengalami pelemahan, jika ini terjadi terus menerus maka akan 

mengakibatkan memburuknya kondisi ekonomi secara menyeluruh serta 

mampu menggunacang tatanan stabilitas politik suatu negara (Fahmi,2013).

Meningkatnya inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat, karena harga-

harga barang kebutuhan meningkat, sedangkan pendapatan masyarakat tetap. 

Inflasi yang terjadi pada suatu negara sangat berpengaruh terhadap kurs atau 

nilai tukar negara tersebut. Laju inflasi yang tidak diantisipasi dapat 

mengakibatkan harga saham di BI turun. Untuk mengetahui laju inflasi, dapat 

melihat kenaikan harga yang diukur menggunakan indeks harga konsumen. 

Tingkat harga diukur sebagai rata-rata tertimbang dari barang dan jasa dalam 

perekonomian namun dalam prakteknya, dalam mengukur tingkat harga 

keseluruhan adalah dengan membuat indeks harga, yang  merupakan harga 

konsumen dan harga produsen (simmamora, 2013). Ada beberpa faktor 

penyebab inflasi diantaranya adalah kebijakan perusahaan yang menaikan 

harga barang dagangnya karena implikasi dari kenaikan biaya internal seperti 

kenaikan upah buruh, suku bunga atau juga karena mengharapkan laba yang 

tinggi. Selain itu ada juga inflasi yang timbul karena didorong oleh biaya. 

Berdasarkan tingkat keparahannya inflasi di bagi 5 yaitu:

1) Inflasi ringan (<10% setahun)

2) Inflasi sedang (10%-30% setahun)

3) Inflasi berat (30%-100% setahun)

4) Hiper inflasi (>100% setahun)
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Tingkat inflasi dapat berpengaruh positif maupun negatif tergantung 

pada tingkat inflasi itu sendiri. Inflasi yang berlebihan dapat menyebabkan 

kerugian pada perekonomian secara keseluruhan, yaitu dapat membuat 

banyak perusahaan mengalami kebangkrutan. Tingkat inflasi yang tinggi akan 

menjatuhkan harga saham di pasar, sedangkan tingkat inflasi yang rendah 

akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi lamban. Inflasi dibagi 

berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Jika kenaikan harga 

yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu , inflasi di 

sebut inflasi tertutup (closed inflation). Apabila kenaikan harga terjadi pada 

semua barang secara umum, maka inflasi tersebut disebut sebagai inflasi 

terbuka (open inflation). Sedangkan apabila inflasi demikian hebatnya 

sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang 

tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan uang terus melorot disebut 

inflasi yang tidak terkendali (hiperinflasi).

Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara 

umum selama periode waktu tertentu. Tingkat inflasi dapat di estimasikan 

dengan mengukur persentase perubahan dalam dalam indeks harga konsumen

yang mengindikasikan harga dari sejumlah besar produk konsumen seperti 

produk kebutuhan sehari-hari, perumahan, bahan bakar, layanan kesehatan 

dan listrik (Madura,2007). Inflasi diukur dengan menghitung perubahan 

tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut 

diantaranya adalah:
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1) Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI), adalah 

indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh 

konsumen.

2) Indeks biaya hidup atau cost-of-living index (COLI)

3) Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari 

barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses 

produksi.

4) Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari 

komoditas-komoditas tertentu.

5) Deflator PDB menunjukan besarnya perubahan harga dari semua barang 

baru, barang produksi lokal, barang  jadi dan jasa.

2.1.6 Tingkat Suku Bunga

Suku bunga adalah harga yang harus dibayar atas modal pinjaman dan 

dividen serta keuntungan modal yang merupakan hasil dari modal ekuitas 

(Brigham dan Houston,2010). Tingkat suku bunga merupakan salah satu daya 

tarik bagi investor menanamkan investasinya dalam bentuk deposito atau 

Suku bunga Bank Indonesia (SBI) sehingga investasi dalam bentuk saham 

akan tersaingi (Mardiyati dan Rosalina, 2013). Tingkat suku bunga dapat 

menjadi pedoman investor dalam mengambil keputusan investasi pada pasar 

modal. Sebagai alternatif investasi, pasar modal menawarkan suatu tingkat 

pengembalian (return) pada tingkat risiko tertentu. Suku bunga merupakan 

instrumen keuangan yang di terbitkan Bank Indonesia (BI) untuk mengontrol 
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peredaran uang di masyarakat dengan menggunakan acuan suku bunga BI 

(Rismawati,2010).

Dilihat dari sisi makro, meningkatnya suku bunga menyebabkan 

pengeluaran atau biaya modal perusahaan mmeningkat sehingga perusahaan 

kehilangan peluangnya untuk meningkatkan pendapatan yang selanjutnya 

berdampak pada pembayaran dividen yang menurun (Tandelilin,2010). 

Menurut Cahyono (dalam Raharjo,2007) terdapat dua penjelasan kenaikan 

suku bunga dapat mendorong harga saham ke bawah. Pertama, kenaikan suku 

bunga mengubah peta hasil investasi. Kedua, kenaikan suku bunga akan

memotong laba perusahaan. Hal ini terjadi dengan dua cara, kenaikan suku 

bunga akan meningkatkan bunga emiten, sehingga labanya bisa terpangkas. 

Selain itu, ketika suku bunga tinggi, biaya produksi akan meningkat dan 

harga produk akan lebih mahal sehingga konsumen akan menunda 

pembeliannya dan menyimpan dananya di bank. Akibatnya penjualan 

perusahaan menurun dan hal ini akan menyebabkan penurunan laba sehingga 

akan menekan harga saham. Tingginya tingkat suku bunga berdampak buruk 

bagi nilai perusahaan yaitu menyebabkan kesempatan-kesempatan investasi 

yang tersedia menjadi tidak menarik. Kenaikan tingkat suku bunga juga akan 

di tanggung oleh investor, yaitu berupa kenaikan biaya bunga bagi 

perusahaan. Masyarakat tidak mau mengambil resiko melakukan investasi

dengan biaya tinggi, akibatnya investasi menjadi tidak berkembang. Menurut

Karim (2015) suku bunga yang rendah akan menyebabkan biaya pinjaman 
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yang lebih rendah. Suku bunga yang rendah akan merangsang investasi dan 

aktivitas ekonomi yang akan menyebabkan harga saham meningkat.

Menurut Sunariyah (2006), tingkat suku bunga mempunyai beberapa 

fungsi dalam perekonomian, antara lain:

a. Sebagai daya tarik bagi penabung individu, institusi, atau lembaga yang 

mempunyai dana lebih atau diinvestasikan.

b. Tingkat suku bunga bisa digunakan sebagai alat kontrol bagi pemerintah 

terhadap dana langsung investasi pada sektor-sektor ekonomi.

c. Tingkat suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam 

mengendalikan  penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu 

perekonomian.

d. Pemerintah dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk meningkatkan 

produksi, sebagai akibatnya tingkat bunga dapat digunakan untuk 

mengontrol tingkat inflasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

2.2.1 Wijaya dan Bandi (2010)

Penelitian yang dilakukan Wijaya dan Bandi (2010) dengan judul “ 

Hubungan antara Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan dan Kebijakan 

Dividen terhadap Nilai Perusahaan”. Penelitian ini menggunakan sampel 

sebanyak 130 perusahaan manufaktur di Indonesia. Hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan dan 

Kebijakan Dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
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2.2.2 Hasnawati (2005)

Penelitian yang dilakukan Hasnawati (2005) dengan judul “ Dampak 

Set Peluang Investasi Terhadap Nilai Perusahaan Publik di Bursa Efek 

Jakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji keputusan investasi terhadap 

nilai perusahaan, dengan objek penelitian keputusan keuangan yang terdiri 

dari nilai perusahaan publik selain bank dan lembaga keuangan di Bursa Efek 

Jakarta tahun 2001.Hasil penelitian menunjukan bahwa keputusan investasi 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan sebesar 12,25% sedangkan 

sisanya sebesar 87,75% di pengaruhi oleh faktor lain seperti: keputusan 

pendanaan , kebijakan dividen, faktor eksternal perusahaan seperti: tingkat 

inflasi, kurs mata uang, pertumbuhan ekonomi, politik, dan psychologi pasar.

2.2.3 Mardiyati dan Rosalina (2013)

Penelitian Mardiyati dan Rosalina (2013) berjudul “ Analisis 

Pengaruh Nilai Tukar, Tingkat Suku Bunga dan Inflasi Terhadap Harga 

Saham”. Penelitian bertujuan untuk menguji apakah Nilai Tukar, Tingkat 

suku Bunga dan Inflasi berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham baik

secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan data sekunder 

yang berupa closing price indeks harga saham perusahaan properti yang 

diperoleh dari Bursa Efek Indonesia, Indonesia Capital Market Directory 

(ICMD) dan nilai tukar, tingkat suku bunga serta inflasi yang dikutip dari 

situs resmi Bank Indonesia, serta Biro Pusat Statistik berupa data bulanan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa secara persial nilai tukar memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks harga saham properti 
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sedangkan tingkat suku bunga dan inflasi memiliki pengaruh positif namun 

tidak signifikan terhadap indeks harga saham propoerti.

2.2.4 Gany Ibrahim Fenandar (2012)

Penelitian Gany Ibrahim Fenandar (2012) yang berjudul “ Pengaruh 

Keputusan Investasi , keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen Terhadap 

Nilai Perusahaan”. Penelitian bertujuan untuk menguji apakah keputusan 

investasi, keputusan dividen dan kebijakan dividen berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan 

yag terdapat dalam Indonesaia Capital Market Directory (ICMD). Dari hasil 

penelitian keputusan investasi dan kebijakan dividen berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan, sedangkan keputusan pendanaan tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan.

2.2.5 Wahyudi dan Pawestri (2006)

Penelitian Wahyudi dan Pawestri (2006) yang berjudul “ Implikasi 

Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan: Dengan Keputusan 

Keuangan Sebagai Variabel Intervening”. Penelitian bertujuan untuk menguji 

apakah keputusan investasi, keputusan dividen dan kebijakan dividen

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling terhadap perusahaan go publik yang terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta (BEJ) tahun 2003 selain perusahaan perbankan dan 

lembaga keuangan lain yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dari hasil penelitian bahwa keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai 
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perusahaan, tapi keputusan investasi dan kebijakan dividen tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan.

Tabel 2.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu

No Penelitii Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian

1 Lihana Rini 
Puspo Wijaya 
dan Bandi 
(2010)

Hubungan antara 
Keputusan 
Investasi, 
Keputusan 
Pendanaan dan 
Kebijakan 
Dividen terhadap 
Nilai Perusahaan

o Keputusan 
Investasi

o Keputusan 
pendanaan

o Kebijakan 
dividen

o Nilai
Perusahaan

o Keputusan investasi 
berpengaruh positif 
terhadap nilai 
perusahaan

o Keputusan 
pendanaan 
berpengaruh positif 
terhadap nilai 
perusahaan

o Kebijakan dividen
berpengaruh positif 
terhadap nilai 
perusahaan

2 Sri Hasnawati 
(2005)

Dampak Set 
Peluang Investasi 
Terhadap Nilai 
Perusahaan 
Publik di Bursa 
Efek Jakarta

o Keputusan 
Investasi

o Nilai
Perusahaan

o Keputusan investasi 
berpengaruh positif 
terhadap nilai 
perusahaan

3 Umi Mardiyati 
dan Ayi 
Rosalina 
(2013)

Analisis Pengaruh 
Nilai Tukar, 
Tingkat Suku 
Bunga dan Inflasi 
Terhadap Harga 
Saham

o Nilai
Tukar

o Tingkat 
Suku 
Bunga

o Inflasi
o Indeks 

Harga 
Saham 
Properti

o Nilai tukar secara 
parsial memiliki 
pengaruh negatif 
terhadap indeks 
harga saham

o Tingkat suku 
bunga memiliki
pengaruh positif 
tidak signifikan

o Inflasi memiliki 
pengaruh positif 
tidak signifikan
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4 Gany Ibrahim 
Fenandar 
(2012)

Pengaruh 
Keputusan 
Investasi , 
keputusan 
Pendanaan, dan 
Kebijakan 
Dividen Terhadap 
Nilai Perusahaan

o Keputusan 
Investasi

o Keputusan 
Pendanaan

o Kebijakan 
Dividen

o Nilai
Perusahaan

o Keputusan 
investasi 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan

o Keputusan 
pendanaan tidak 
memiliki dampak 
signifikan terhadap 
nilai perusahaan

o Kebijakan dividen
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan

5 Untung 
Wahyudi dan  
Hartini 
Prasetyaning 
Pawestri 
(2006)

Implikasi Struktur 
Kepemilikan 
Terhadap Nilai 
Perusahaan: 
Dengan 
Keputusan 
Keuangan 
Sebagai Variabel 
Intervening

o Keputusan 
Investasi

o Keputusan 
Pendanaan

o Kebijakan 
Dividen

o Nilai
Perusahaan

o Keputusan 
investasi tidak 
berpengaruh 
terhadap nilai 
perusahaan

o Keputusan 
pendanaan 
berpengaruh 
terhadap nilai 
perusahaan

o Kebijakan dividen
tidak berpengaruh 
terhadap nilai 
perusahaan

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi pengaruh faktor internal 

dan eksternal perusahaan terhadap nilai perusahaan. Dalam penelitian tersebut 

ditemukan bahwa keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan 

dividen, tingkat inflasi dan tingkat suku bunga berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.
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Dalam penelitian ini terdapat hubungan antara variabel independen 

dan variabel dependen, variabel independen terdiri dari keputusan investasi, 

keputusan pendanaan, kebijakan dividen, tingkat inflasi dan tingkat suku 

bunga sedangkan  variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Untuk membantu 

memahami pembaca mengenai pengaruh faktor internal dan eksternal 

perusahaan terhadap nilai perusahaan, maka perlu dibuat kerangka pemikiran.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kerangka Pemikiran:

H6

H1

H2

H3

H4

H5

Gambar 1.  Bagan konseptual faktor internal dan eksternal perusahaan 

terhadap nilai perusahaan.

Keputusan Pendanaan (X2)

Tingkat Suku Bunga (X5)

Kebijakan Dividen (X3)

Tingkat Inflasi (X4)

Keputusan Investasi (X1)

Nilai Perusahaan (Y)
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2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang di 

teliti. Suatu hipotesis tidak timbul secara tiba-tiba. Dalam merumuskan 

hipotesis harus didukung teori dan referensi penelitian sebelumnya.

2.4.1 Pengaruh Kebijakan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan

Keputusan investasi adalah mengorbankan aset yang dimiliki sekarang 

untuk mendapatkan aset pada masa yang akan datang dengan jumlah yang 

lebih besar (Rakhimsyah dan Gunawan, 2011). Menurut Wahyudi dan 

Pawestri (2006), nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar 

saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Keputusan 

investasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, 

dimana keputusan investasi menyangkut keputusan tentang pengalokasian 

dana. Fama (1978) menyatakan bahwa nilai perusahaan semata-mata 

ditentukan oleh keputusan investasi. Pendapat ini menyatakan bahwaa 

keputusan investasi ini penting, karena untuk mencapai tujuan perusahaan 

yang dihasilkan melalui kegiatan perusahaan. Hasil penelitian Fenandar 

(2012) memberikan konfirmasi empiris bahwa investasi berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Hasnawati (2005) menemukan bahwa keputusan 

investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.Hasil penelitian dari 

Wijaya dan Bandi (2010) juga menyatakan hal yang serupa yaitu kebijakan 

investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

H1 : Keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
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2.4.2 Pengaruh Keputusan Pendanaan Terhadap Nilai Perusahaan

Keputusan pendanaan didefinisikan sebagai keputusan yang 

menyangkut komposisi pendanaan yang dipilih oleh perusahaan Menurut 

Brigham dan Houston (2001) dalam Wijaya dan Bandi (2010), peningkatan 

hutang diartikan oleh pihak luar tentang kemampuan perusahaan untuk 

membayar kewajiban dimasa yang akan datang atau adanya risiko bisnis yang 

rendah, hal tersebut akan direspon positif oleh pasar. Manajer dapat 

menggunakan hutang sebagai sinyal yang lebih terpercaya untuk para 

investor. Ini karena perusahaan yang meningkatkan hutang dapat di pandang 

sebagai perusahaan yang yakin dengan prospek perusahaan di masa yang 

akan datang. Terdapat pandangan mengenai keputusan pendanaan, padangan 

yang dikenal dengan pandangan tradisional yang menyatakan bahwa struktur 

modal mempengaruhi nilai perusahaan. Peningkatan pendanaan melalui utang 

merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi biaya keagenan. Hutang 

dapat mengendalikan manajer untuk mengurangi tindakan perquisites dan 

kinerja perusahaan menjadi lebih efesien sehingga penilaian investor terhadap 

perusahaan akan meningkat (Arieska dan Gunawan,2011). Penelitian Wijaya 

dan Bandi (2010), Wahyudi dan Pawestri (2006) dan Hasnawati (2005) sama-

sama menemukan bukti bahwa keputusan pendanaan mempengaruhi 

perusahaan secara positif.

H2 : Keputusan pendanaan mempunyai pengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan.
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2.4.3 Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Peruusahaan

Kebijakan dividen adalah keputusan mengenai apakah laba yang 

diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai 

dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan 

investasi dimasa yanga akan datang. Menurut Hatta (2002) dalam Wijaya dan 

Bandi (2010), terdapat perdebatan mengenai bagaimana kebijakan dividen

mempengaruhi nilai perusahaan. Pendapat pertama menyatakan bahwa 

kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan, yang disebut dengan 

teori irrelevansi dividend. Pendapat kedua menyatakan bahwa dividen yang 

tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan, yang disebut dengan Bird in The 

Hand Theory. Pendapat ketiga menyatakan bahwa semakin tinggi dividend 

payout ratio suatu perusahaan, maka nilai perusahaan tersebut akan semakin 

rendah. Ketika perusahaan membagikan dividen tingkat pertumbuhan akan 

berkurang. Disisi lain apabila perusahaan tidak membagikan dividen maka 

pasar akan memberikan sinyal negatif kepada prospek perusahaan. Semakin 

besar dividen yang di bagikan makan para investor kan tertarik melakukan 

pembelian saham sehingga harga saham akan naik, hal ini juga akan 

berpengaruh positif terhapan nilai perusahaan. Penelitian Wijaya dan Bandi 

(2010), dapat membuktikan bahwa kebijakan dividen mempengaruhi 

perusahaan secara positif.

H3 : Kebijakan dividen mempunyai pengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan.
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2.4.4 Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Nilai Perusahaan

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang 

secara terus menerus. Kecenderungan kenaikan harga secara terus menerus 

akan menyebabkan menurunnya daya beli konsumen. Inflasi hanya akan 

terjadi jika kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama satu 

periode, meskipun mungkin kenaikan tersebut tidah secara bersamaan. Inflasi 

yang tinggi akan mengurangi tingkat pendapatan riil yang diperoleh investor 

dari investasi. Jika tingkat inflasi suatu negara menurun hal ini menjadi sinyal 

positif bagi investor seiring sengan turunnya resiko daya beli uang dan resiko 

pendapatan riil. Mardiati dan rosalina (2013) menemukan bahwa inflasi tidak 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga saham. Permana 

(2009), menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Indeks Harga Saham sektor properti.

H4 : Tingkat Inflasi mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.4.5 Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Nilai Perusahaan

Tingkat suku bunga dapat menjadi salah satu pedoman investor dalam 

pengambilan keputusan investasi pada pasar modal. Sebagai alternatif 

investasi, pasar modal menawarkan suatu tingkat pengambilan (return) pada 

tingkat risiko tertentu. Tingkat suku bunga yang tinggi akan mempengaruhi 

pilihan investasi dalam saham, obligasi dan deposito. Suku bunga yang tinggi 

menyebabkan ekspektasi dari return tidak sesuai kenyataan, sehingga 

investor akan lebih tertarik untuk menempatkan dananya dalaam bentuk 
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deposito daripada membeli saham. Suku bunga yang rendah akan 

menyebabkan biaya pinjaman yang lebih rendah hal ini juga akan menjadikan 

investasi dan aktivitas ekonomi meningkat dan menyebabkan harga saham 

meningkat. Suku bunga adalah harga dari pengguanaan uang untuk jangka 

waktu tertentu atau harga dari penggunaan uang yang dipergunakan pada saat 

ini dan akan dikembalikan pada saat mendatang (Umi Mardiyati, 2013). 

Kenaikan suku bunga akan meningkatkan biaya produksi, sehingga akan 

menyebabkan harga jual barang sehingga minat akan barang tersebut akan 

menurun yang berdampak langsung pada keuntungan penjualan. Kenaikan 

tingkat suku bunga juga akan ditanggung oleh investor, yaitu berupa kenaikan 

biaya bunga bagi perusahaan. Naiknya tingkat suku bunga juga akan 

mendorong masyarakat menabung daripada berinvestasi dalam bentuk saham. 

Masyarakat tidak mau beresiko melakukan investasi dengan biaya tinggi, 

akibatnya investasi tidak akan berkembang. Perusahaan banyak mengalami 

kesulitan dalam mempertahankan hidupnya, dan menyebakan kinerja 

perusahaan menurun. Menurutnya kinerja perusahaan dapat berakibat pada 

penurunan harga saham, yang berarti nilai perusahaan juga akan menurun.

H5 : Tingkat suku bunga mempuyai pengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan.

2.4.6 H6: Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen, 

Tingkat Inflasi dan Tingkat Suku Bunga berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan secara simultan.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek

Penelitian ini mengambil objek pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode yang diambil adalah periode 

2014-2017.

3.2 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi penelitian 

ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada tahun 2014-2017. Dalam penelitian ini terdapat 140 perusahaan 

manufaktur (www.idx.com).

3.3 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan sebagai 

objek penelitian. Dalam penelitian ini, sampel ditentukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Metode sampling tersebut 

membatasi pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria 

perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitia ini adalah:
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1) Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memberikan laporan 

keuangan berturut-turut secara lengkap di Bursa Efek Indonesia selama 

tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017.

2) Perusahaan harus termasuk dalam kelompok perusahaan manufaktur.

3) Perusahaan harus menghasilkan laba selama 2014, 2015, 2016 dan 2017.

4) Perusahaan harus membagikan dividen selama 2014 ,2015, 2016 dan 

2017.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui hasil 

pengolahan pihak kedua yang datanya kuantitatif, selanjutnya dilakukan 

proses analisis dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan 

tujuan penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan dan laporan tahunan (annual report) perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diakses melalui website 

www.idx.co.id, serta situs resmi perusahaan dan berbagai sumber lainnya.

3.5 Variabel Penelitian

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen (faktor 

internal perusahaan), tingkat inflasi dan tingkat suku bunga (faktor eksternal 
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perusahaan). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai 

perusahaan. 

3.6 Definisi Operasinal

Dlam penelitian ini definisi oprasional dari variabel yang diteliti yaitu 

keputusan investasi, keputusan pendanaan,  kebijakan dividen, tingkat inflasi  

tingkat suku bunga dan nilai perusahaan. Selain itu juga berisi tentang cara 

mengukur dari variabel-variabel tersebut.

3.6.1 Keputusan Investasi

Investasi adalah mengorbankan aset yang dimiliki sekarang untuk 

mendapatkan aset di masa yang akan datang dengan jumlah yang lebih besar.

Myer (1977) memperkenalkan set peluang investasi (investment opportunity 

set) dalam kaitannya mencapai tujuan perusahaan. Menurutnya  IOS 

memberikan petunjuk yang lebih luas dimana nilai perusahaan sebagai tujuan 

utama tergantung pada pengeluaran perusahaan dimasa yang akan datang. 

Proksi IOS dalam penelitian ini  adalah CPA/BVA atau Ratio Capital 

Expenditure to Book Value of Asset. Menurut penemuan dari penelitian 

Hasnawati (2005) proksi IOS berbasis investasi menunjukan tingkat aktivitas 

yang tinggi.

CPA/BVA = Ratio Capital Expenditure to Book Value of Asset

Pertumbuhan Aktivitas = Total Aktiva Tahun X – Total Aktiva Tahun X – 1
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3.6.2 Keputusan Pendanaan

Keputusan Pendanaan didefinisikan sebagai keputusan yang 

menyangkut keposisi pendanaan yang dipilih oleh perusahaan 

(Hasnawati,2005). Keputusan Pendanaan dalam penelitian ini 

dikonfirmasikan melalui Debt to Equity Ratio (DER). Rasio ini menjukan 

perbandingan antara pembiayaan dan pendanaan melalui hutang dengan 

pendanaan melalui ekuitas (Brigham dan Houston,2001).

3.6.3 Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen adalah keputusan tentang berapa banyak laba saat 

ini yang akan di bayarkan sebagai dividen daripada ditahan untuk 

diinvestasikan kembali dalam perusahaan (Brigham dan Houston,2001). 

Kebijakan dividen dalam penelitian ini dikonfirmasi dalam bentuk Dividend 

Payout Ratio (DPR). Menurut Brigham dan Houston (2001), rasio 

pembayaran dividen adalah persentase laba dibayarkan kepada para 

pemegang saham dalam bentuk kas.
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3.6.4 Tingkat Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan harga barang dan jasa secara terus 

menerus. Kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak bisa disebut inflasi, 

kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan sebagian 

besar dari barang-barang lain. Inflasi yang terjadi pada suatu negara sangat 

berpengaruh terhadap kurs atau nilai tukar negara tersebut. Inflasi yang tinggi 

menyebabkan daya beli masyarakat menurun karena barang-barang melonjak 

naik, begitu juga dengan investor akan menurunkan niatnya dalam 

berinvestasi. Inflasi umumnya cenderung menurunkan nilai suatu valuta 

asing. Kecenderungan seperti ini disebabkan efek inflasi yaitu inflasi 

menyebabkan harga di dalam negri lebih tinggi dibandingkan barang impor 

sehingga impor akan meningkat, dan ekspor akan menurun karena harganya 

bertambah mahal.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tingginya inflasi dapat 

memberikan dampak negatif bagi kondisi sosial ekonomi yang 

meneyebabkan turunnya harga saham dan akan berdampak pada penurunan 

nilai perusahaan. Pendekatan yang paling banyak digunakan untuk 

menghitung inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Untuk Indonesia 

data IHK dapat diperoleh dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) atau Bank 

Indonesia. Laju inflasi dapat dihitung dengan rumus:
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Dimana:

INFn : Laju inflasi pada bulan n

IHKn : Indeks Harga Konsumen bulan n

IHKn-1 : Indeks Harga Konsumen bukan n-1

3.6.5 Tingkat Suku Bunga

Suku bunga adalah harga yang harus dibayar atas modal pinjaman dan 

dividen serta keuntungan modal yang merupakan hasil dari ekuitas (Brigham 

dan Houston,2010). Suku bunga dibedakan menjadi dua yaitu: 

1) Suku bunga nominal adalah suku bunga dalam nilai uang. Suku bunga ini 

merupakan nilai yang dapat dibaca secara umum. Suku bunga ini 

meunjukan sejumlah rupiah untuk setiap satu rupiah yang diinvestasikan.

2) Suku bunga riil adalah suku bunga yang telah mengalami koreksi akibat 

inflasi dan didefinisikan sebagai suku bunga nominal dikurangi  laju 

inflasi.

Tingkat suku bunga diprosikan dengan tingkat suku bunga nominal 

karena pemenuhan kebutuhan modal direncanakan oleh perusahaan dan 

sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga yang sedang berlaku. Para ahli 

ekonomi menyebutkan tingkat bunga yang dibayarkan bank kepada 

masyarakat, jika masyarakat mendepositokan tabungan di bank sebagai 

tingkat bunga nominal, dan kenaikan daya beli masyarakat sebagai  tingkat 

bunga rill. Fisher merumuskan hubungan tingkat suku bunga nominal (i), 
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tingkat suku bunga riil (r), dan inflasi (π) kedalam suatu persamaan yang 

disebut dengan persamaan Fisher (FisherEquation), i = r + π.

3.6.6 Nilai Perusahaan

Meningkatkan nil;ai perusahaan merupakan tujuan dari setiap 

perusahaan, karena semakin tinggi nilai perusahaan maka kemakmuran 

pemegang saham akan meningkat. Mengukuran nilai perusahaan dapat 

dilakukan dengan melihat perkembangan harga saham di pasar sekunder, jika 

harga saham meningkat berarti nilai perusahaan meningkat. Peningkatan 

harga saham menunjukan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan baik, 

sehingga mereka mau membayar lebih tinggi, hal ini sesuai dengan harapan 

mereka untuk mendapatkan return yang tinggi pula. Nilai perusahaan pada 

dasarnya dapat diukur dari beberapa aspek, salah satunya adalah harga saham

pasar perusahaan, karena harga saham perusahaan mencerminkan penilaian 

investor atas keseluruhan ekuitas yang dimiliki Wahyudi dan Pawestri,2006). 

Nilai perusahaan dalam penelitian ini dikonfirmasikan melelui Price Book 

value (PBV). PBV mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada 

manajemen dan organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang terus 

tubuh (Brigham dan Houston,2001).
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3.7 Teknik dan Pengumpulan Data

Metode analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

1. Metode studi pustaka yaitu dengan mengkaji berbagai literatur pustaka 

seperti jurnal, makalah, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian.

2. Metode dokumentasi yaitu dengan cara mencatat atau mendokumentasikan

data yang tercantum pada Indonesian Capital Market Directhory (ICMD).

3.8 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis statistik yang menggunakan sofware SPSS for windows.

Pengujian yang dapat dilakukan meliputi uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 

Besarnya alpha yang digunakan adalah 5%.

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.8.1 Analisis Statistik Descriptif

Statistik deskriptif berhubungan dengan pengumpulan data dan 

ringkasan data, penyamplingan, serta penyajian peringkasan tersebut.  Statistik 

deskriptif menggambarkan suatu gambaran tentang data yang dilihat dari 

jumlah sampel (N), nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan 

nilai standar deviasi (std.deviation) pada setiap variabel (Ghozali: 2013).

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini digunakan untuk memastikan 

bahwa data berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi 
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heterokedastisitas dan tidak terjadi autokorelasi dalam model yang digunakan. 

Jika semua sudah terpenuhi maka model analisis layak digunakan.

3.8.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode 

regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai 

distribusi normal (Ghozali,2011). Model regresi yang baik adalah data 

yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji statistik yang 

digunakan adalah uji non parametrik Kolmogrov-Smirnov.

3.8.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi antar variabel bebas 

(independen). Menurut Wiyono (2011), pengujian ini digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya penyimpanan asumsi klasik 

multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antara variabel 

independen dalam model regresi. Multikolinearitas dapat dilihat pada 

nilai toleransi dan nilai VIF (Variance Inflation Factor). 

Multikolinearitas tidak terjadi apabila nilai tolerance lebih dari 0,100 dan 

nilai VIF kurang dari 10, apabila tidak terjadi mutikolinearitas maka 

analisis dapat dilanjutkan (Ghozali:2011).

3.8.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Menurut Wiyono (2011), pengujian ini 
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digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik 

heterokedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk 

semua pengamatan pada model regresi. Ada beberapa pengujian yang 

dapat digunakan yaitu: Uji Park, Uji Glesjer, Melihat Pola Grafik Regresi 

dan Uji Koefisien Korelasi Spearman.

Penelitian ini menggunakan uji Gleser, yaitu meregresikan nilai 

mutlak unstandardize residual dengan variabel-variabel bebasnya 

(independen). Jika tidak terdapat variabel yang signifikan (diatas 5% ) 

maka disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala 

heterokedastisitas (Ghozali, 2006).

3.8.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada t-1 ata periode sebelumnya. Jika 

terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Cara untuk 

mengetahui apakah terjadi autokorelasi atau tidak yaitu dengan 

menggunakan Durbin-Watson, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hipotesis non 

ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.

Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis no diterima, yang 

berarti tidak ada autokorelasi

Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka 

tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.
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3.8.3 Analisis Regresi

Menurut Wiyono (2011), analisis regresi digunakan untuk tujuan 

peramalan, dimana dalam model terhadap variabel dependen dan variabel 

independen. Terhadap dua regresi linear yaitu: Regresi Sederhana dan Regresi 

Berganda. Dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda. Regresi 

berganda didasari pada hubungan fungsional maupun hubungan kausal dari dua 

atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis regresi 

berganda dilakukan bila jumlah variabel independennya terdapat minimal dua.

Persamaan regresi dengan lima variabel independen, sebagai berikut: 

Y = α + β1x 1+β 2x 2+β 3x 3+β 4x4+ β 5x5

Keterangan:

Y : Nilai Perusahaan

α : konstanta

β : koefesien regresi

x1 : Keputusan Investasi

x2 : Keputusan Pendanaan

x3 : Kebijakan Dividen

x4 : Tingkat Inflasi

x5 : Tingkat Suku Bunga

3.8.3.1 Uji Parameter  Individual (Uji Statistik t)

Menurut Ghazali (2013), uji statistik t pada dasarnya menunjukan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual 
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dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan significance level 0,05 (α =5%). Penerimaan atau penolakan 

hipotesis hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

a. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefesien regresi tidak 

signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

b. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefesien regresi 

signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.8.3.2 Uji signifikansi Keseluruhan (Uji Statistik F)

Menurut Ghazali (2013), uji statistik F pada dasarnya menunjukan 

apakah semua variabel bebas yang di maksudkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan significance level 0,05 (α =5%). Ketentuan penerimaan 

atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

a. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefesien regresi tidak 

signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan variabel independen tersebut 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

b. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefesien regresi 

signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan variabel independen tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
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3.8.3.3 Koefisien determinasi (Adjusted R Square)

Menjelaskan bahwa koefisien determinasi (Adjusted R Square)

digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefesien determinasi 

memberikan informasi seberapa besar peranan variabel-variabel bebas dalam 

menentukan variabel terikat. Nilai determinasi antara 0% sampai 100%, 

semakin mendekati 100% semakin baik determinasi dari persamaan regresi 

(Dahlan, 2012).
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