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ABSTRAK 

 

Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli 

apabila perusahaan tersebut dijual. Tujuan normatif perusahaan adalah memaksimumkan 

nilai perusahaan. Pada perusahaan yang go public niali perusahaan tercermin dari harga 

sahamnya. Semakin  tinggi  harga  saham,  maka  nilai perusahaan  dan  kemakmuran  

pemegang  saham  juga  akan  meningkat. Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur 

dengan Prive Book Value. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keputusan 

investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan go public yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2008-2012. Metode pengambilan sampel dengan purposive 

sampling. Jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 42 perusahaan perbankan. Metode 

analisis menggunakan analisis regresi linier bergdan, dengan sayarat sebelum dilakukan 

pengujian, data yang digunakan harus lolos uji asumsi klasik. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel keputusan investasi 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan investasi 

dapat mempengaruhi baik buruknya nilai perusahaan perbankan. Sedangkan  keputusan 

pendanaan dan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

berarti keputusan pendanaan dan kebijaka dividen tidak berpengaruh pada baik buruknya 

nilai perusahaan khususnya perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia. 

 

Kata kunci: Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen, Nilai 

Perusahaan. 

 

 

 

 

 



 

 

A. PENDAHULUAN 

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Semakin 

tinggi nilai perusahaan, maka semakin sejahtera para shareholdernya. Jadi semakin 

tinggi nilai perusahaan maka akan semakin besar kemakmuran yang akan diterima 

oleh pemilik perusahaan (Fenandar dan Raharja, 2012).  Sudana (2011) juga 

menjelaskan pada perusahaan yang sudah go public, nilai perusahaan akan tercermin 

pada harga pasar saham yang bersangkutan. Nilai perusahaan sangat penting karena 

dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran 

pemegang saham (Fenandar, 2012).  

Usaha untuk memaksimalkan nilai perusahaan dapat dilakukan dengan 

melaksanakan fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang menyangkut 

penyelesaian keputusan penting yang diambil perusahaan, antara lain keputusan 

investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Kombinasi yang optimal dari 

ketiganya akan memaksimalkan nilai perusahaan yang selanjutnya akan meningkatkan 

kemakmuran kekayaan pemegang saham (Wijaya dan Wibawa, 2010) 

Investasi modal merupakan salah satu aspek utama dalam keputusan investasi. 

Pengeluaran investasi memberikan sinyal positif terhadap pertumbuhan perusahaan di 

masa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan harga saham yang digunakan 

sebagai indikator nilai perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Keputusan yang 

menyangkut investasi berkaitan dengan penentuan sumber dan bentuk dana untuk 

pembiayaan. Keputusan pendanaan berkaitan dengan sumber dana yang digunakan, 

meliputi: sumber dana berasal dari internal atau eksternal, besarnya hutang dan modal, 

dan tipe hutang dan modal yang akan digunakan (Wijaya dan Wibawa, 2010). 

Selain keputusan investasi dan pendanaan, kebijakan dividen merupakan 

suatu masalah yang dihadapi perusahaan. Dividen yang akan diterima saat ini akan 

mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada capital gain yang akan diterima di masa 

yang akan datang, sehingga investor yang tidak berspekulasi akan lebih menyukai 

dividen daripada capital gain (Prihantoro, 2003 dalam Wijaya dan Wibawa, 2010). 

Fenandar da Rahrja (2012) menjelaskan dividen merupakan alasan bagi investor untuk 



menanamkan investasinya, dimana dividen merupakan pengembalian yang akan 

diterimanya atas investasinya dalam perusahaan. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yaitu penelitian 

Fenandar (2012) yang berjudul “Pengaruh Keputusan Invesatasi, Keputusan 

Pendanaan dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan”. Penelitian ini 

akan menganalisis apakah ada pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, 

dan kebijkan dividen terhadapa nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang 

terdaftra di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. 

 

B. TINJAUAN PUSATKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Nilai perusahaan merupakan harga yang tersedia dibayar bagi calon pembeli 

apabila perusahaan tersebut dijual (Husnan dan Pudjiastuti, 1994:4). Tujuan normatif 

perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan 

semakin besar kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. Nilai 

perusahaan juga memberikan gambaran kepada manajemen mengenai persepsi 

investor mengenai kinerja masa lalu dan prospek perusahaan di masa yang akan 

datang (Brigham dan Houston, 2001).  

Sujoko dan Soebiantoro 2007 (dalam Fenandar, 2012:11) menjelaskan bahwa 

nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan 

perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Nilai perusahaan berperan 

penting dalam memproyeksikan kinerja perusahaan sehingga dapat mempengaruhi 

investor dan calon investor terhadap suatu perusahaan. Rika dan Ishlahudin 2008 

(dalam Fenandar, 2012:11), mendefinisikan nilai  perusahaan sebagai nilai pasar. 

Alasannya karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran atau keuntungan 

bagi pemegang saham  jika harga perusahaan meningkat. 

1. Keputusan Investasi 

Fama 1978 (dalam Wijaya dan Wibawa 2010) mengatakan nilai perusahaan 

semata-mata ditentukan oleh keputusan investasi. Pendapat tersebut dapat diartikan 

bahwa keputusan investasi itu penting, karena untuk mencapai tujuan perusahaan 

hanya akan dihasilkan melalui kegiatan investasi perusahaan (Hasnawati, 2005 dalam 

Fenandar 2012:13). Purnamasari et al, 2009 (dalam Fenandar, 2012:13) menjelaskan 

keputusan investasi yang dibuat oleh manajemen adalah keputusan yang menyangkut 



pengalokasian dana yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan pada 

berbagai bentuk investasi. 

Beberapa studi yang dilakukan dalam hubungannya dengan keputusan 

investasi antara lain Myers (1997) dalam Wijaya dan Wibawa (2010:6) 

memperkenalkan IOS pada studi yang dilakukan dalam hubungannya dengan 

keputusan investasi. IOS memberikan petunjuk  yang  lebih  luas  dengan  nilai  

perusahaan tergantung pada pengeluaran perusahaan di masa yang akan datang, 

sehingga prospek perusahaan dapat ditaksir dari Investment Opportunity Set (IOS). 

Hasil penelitian yang dilakukan Fenandar dan Rharja (2012) menunjukan keputusan 

investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan Tetapi Wahyudi dan Pawestri (2006) 

menemukan bahwa keputusan investasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

H1 : keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

2. Keputusan Pendanaan 

Menurut Fenander dan Raharja (2012) keputusan pendanaan dapat diartikan 

sebagai leputusan yang menyangkut struktur keuangan perusahaan. Struktut keuangan 

perusahaan merupakan komposisi dari keputusan pendanaan yang meliputi hutang 

jangka panjang, hutang jangka pendek, dan modal sendiri. Setiap perusahaan akan 

mengharapkan adanya struktur modal optimal, yaitu struktur modal yang dapat 

memaksimalkan nilai perusahaan. 

Menurut Bringham dan Houston (2001), peningkatan hutang diartikan oleh 

pihak luar tentang kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban di masa yang 

akan datang atau adanya risiko bisnis yang rendah, hal tersebut akan direspon positif 

oleh pasar. Masulis (1980) dalam Wijaya dan Wibawa (2010) melakukan penelitan 

dalam kaitannya dengan relevansi keputusan pendanaan, menemukan bahwa kenaikan 

abnormal returns sehari sebelum dan sesudah peningkatan proporsi hutang, 

sebaliknya terdapat penurunan abnormal returns pada saat penurunan proporsi hutang. 

Fama dan French (1998) dalam Fenandar (2012) menemukan bahwa investasi 

yang dihasilkan dari leverage memiliki informasi positif tentang perusahaan di masa 

yang akan, selanjutnya berdampak positif pada nilai perusahaan. Efni Yulia dkk 

(2011) menemukan bahwa keputusan pendanaan mempengaruhi nilai perusahaan 

secara positif. Menurut Wijaya dan Wibawa (2010) menyatakan hal yang sama bahwa 

keputusan pendanan berpengaruh positif terhadp nilai perusahaan.  

H2 : keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 



3. Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen adalah keputusan mengenai apakah laba yang diperoleh 

perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen atau akan 

ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi dimasa yang akan 

datang (Fenandar dan Raharja, 2012). Bringham dan Houston (2001:103) juga 

menjelaskan kebijakan dividen melibatkan keputusan apakah akan membagikan laba 

atau menahanya untuk diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. Kebijakan 

dividen yang optimal berusaha untuk menetapkan keseimbangan antara dividen saat 

ini dan pertumbuhan di masa yang akan mendatang yang memaksimumkan harga 

saham. 

Menurut Hatta (2002) dalam Wijaya dan Wibawa (2010), terdapat perdebatan 

mengenai bagaimana kebijakan dividen mempengaruhi nilai perusahaan. Pendapat 

pertama menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan 

yang disebut teori irrelevansi dividen. Pendapat kedua menyatakan bahwa dividen 

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

Hand Theory. Pendapat ketiga menyatkan bahwa semakin tinggi dividend payout ratio 

suatu perusahaan, maka nilai perusahaan tersebut akan semakin rendah. Rasio 

pembayaran dividen akan menunjukan (dividend payout ratio) akan menunjukan 

presentase laba perusahaan yang akan dibagi kepada pemegang saham biasa dalam 

bentuk dividen kas. 

Fama dan French (1998) dalam Fenandar (2010) menemukan bahwa investasi 

yang dihasilkan dari kebijakan dividen memiliki informasi yang positif tentang 

perusahaan di masa yang akan datang, selanjutnya berdampak positif terhadap nilai 

perusahaan. Wijaya dan Wibawa (2010) menemukan bahwa kebijakan dividen 

mempengaruhi niali perusahaan secara positif. Sedangkan Wahyudi dan Pawestri 

(2006) menemukan bahwa dividen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.  

H3 : kebijkan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

 

C. METODE PENELITIAN 

1. Populasi, Sampel dan Data 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang go public dan terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012. Sampel dalam penelitian ini adalah 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2008-2012. Sampel yang 



digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan mengunakan teknik purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik penetuan sampel dengan kriteria tertentu. 

Beberapa kriteria yang ditentukan adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 

2008–2012. 

2. Perusahaan Perbankan yang membagikan dividen kas selama periode 2008–2012. 

3. Perusahaan Perbankan yang membagikan dividen kas tersebut mempunyai data 

lengkap mengenai nilai perusahaan (PBV), keputusan investasi (PER), keputusan 

pendanaan (DER), dan kebijakan dividen (DPR). 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber 

data yang digunakan berasal dari laporan keuangan perusahaan perbankan yang 

terdapat dalam Indonesia Capital Market Directory (ICMD). Data yang dibutuhkan 

adalah informasi keuangan yang berhubungan dengan variabel penelitian yaitu 

informasi mengenai nilai perusahaan (PBV), keputusan investasi (PER), keputusan 

pendanaan (DER) dan kebijakan dividen (DPR), pada tahun 2008–2012.   

2. Variabel Penelitian dan Pengukuran 

a. Nilai Perusahaan 

Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah nilai 

perusahaan. Menurut Wijaya dan Wibawa (2010), nilai perusahaan dapat dilihat dari 

perbandingan antara harga pasar per lembar saham dengan nilai buku perlembar 

saham. Nilai perusahaan dalam penelitian ini dikonfirmasikan melalui Price Book 

Value (PBV). PBV digunakan untuk mengukur nilai yang diberikan pasar pasar 

keungan kepada manajemen dan organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan 

yangterus tumbuh (Bringham dan Houston, 2001). Menurut Sawir (2001: 21) PBV 

menunjukan perbandingan antara harga saham dengan nilai buku.  

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 =  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
 

b. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi didefinisikan sebagai kombinasi antara aktiva yang 

dimiliki dengan pilihan investasi di masa yang akan datang dengan net present value 

positif. Kallpur dan Trombley (Wijaya dan Wibawa, 2010:9) mengungkap bahwa 

IOS tidak dapat diobservasi secara langsung, sehingga dalam perhitungannya 

menggunakan proksi. Proksi IOS yang digunakan dalam penelitian ini adalah Price 



Earning Ratio (PER). Menurut Sawir (2001: 20) PER menunjukan perbandingan 

antara closing price dengan laba per lembar saham (earning per share). 

𝑃𝑒𝑟 =  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐸𝑃𝑆
 

c. Keputusan Pendanaan 

Keputusan investasi didefinisikan sebagai kombinasi antara aktiva yang 

dimiliki dengan pilihan investasi di masa yang akan datang dengan net present value 

positif. Kallpur dan Trombley (Wijaya dan Wibawa, 2010:9) mengungkap bahwa 

IOS tidak dapat diobservasi secara langsung, sehingga dalam perhitungannya 

menggunakan proksi. Proksi IOS yang digunakan dalam penelitian ini adalah Price 

Earning Ratio (PER). Menurut Sawir (2001: 20) PER menunjukan perbandingan 

antara closing price dengan laba per lembar saham (earning per share). 

𝑃𝑒𝑟 =  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐸𝑃𝑆
 

d. Kebijakan Dividen 

Kebijakan deviden adalah keputusan tentang seberapa banyak laba saat ini 

yang akan dibayarkan sebagai deviden daripada ditahan untuk diinvestasikan 

kembali dalam perusahaan (Brigham dan Huston, 2001). Kebijkan deviden dalam 

penelitan ini dikonfirmasikan dalam bentuk Dividend Payout Ratio (DPR). Menurut 

Sawir (2001: 13), rasio DPR mampu memberikan kepastian dalam pembagian 

dividen sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap nilai perusahaan. 

𝐷𝑃𝑅 =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒
 

3. Metode Analisis 

Teknik yang dgunakan dalam penelitian ini meliputi statistik diskriptif, uji 

asumsi klasik, dan uji hipotesisi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diuji 

terlebih dahulu dengan uji asumsi klasik untuk memenuhi asumsi dasar sebelum 

dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Pengujian ini menggunakan regresi linier 

berganda. Regresi linier berganda dapat dilakukan setelah memenuhi uji asumsi 

klasik, yaitu: normalitas, multikolinieritas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. 

Persamaan analisis regresi linier berganda sebagai berikut: 

𝐍𝐏 = 𝛂 + 𝛃𝟏𝐊𝐈 + 𝛃𝟐𝐊𝐏 + 𝛃𝟑𝐊𝐃 + 𝛆 

Keterangan: 

NP  = nilai perusahaan 



α  = konstanta 

β  = koefisien regresi dari masing–masing variabel independen 

KI  = keputusan investasi 

KP  = keputusan pendanaan 

KD  = kebijakan dividen 

ε  = error term 

 

D. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Pengumpulan Data 

Berdasasrakan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya pada objek 

penelitian, diperoleh sampel penelitian sebanyak 147, tetapi yang membagikan 

dividen kas sebanyak 47 sampel perusahaan dengan 5 perusahaan yang memilki data 

outliers. Sehingga data yang digunakan untuk sebagai sampel penelitian sebanyak 42 

perusahaan. 

2. Uji Data 

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah lolos uji asumsi 

klasik, yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolonieritas, uji 

heterokedastisitas. 

3. Uji Hipotesis 

a. Koefisien Determinasi 

Tabel. 1 

Hasil Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .543a .295 .239 .73360 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh Adjusted 𝑅2 sebesar 0,239 yang berarti 

sebesar 23,9% nilai perusahaan (PBV) dapat dijelaskan oleh komposisi ketiga 

variabel independen yaitu keputusan investasi (PER), keputusan pendanaan (DER), 

dan kebijakan dividen (DPR), sedangkan 76,1% dijelaskan variabel lain diluar 

model. 

 



b. Nilai F 

Tabel. 2 

Hasil Pengujian Simultan F (Uji F) 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.551 3 2.850 5.296 .004a 

Residual 20.451 38 .538   

Total 29.002 41    

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 

Dari tabel di atas diperoleh nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 5,296 lebih besar dari 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

yaitu 2,85 dengan tingkat signifikansi 0,004 < 0,05 sehingga 𝐻1 diterima. Hal itu 

dapat disimpulkan bahwa model regresi telah fit sehingga secara simultan keputusan 

investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen berpengaruh terhadap 

variabel nilai perusahaan. 

Tabel.3 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Consta

nt) 

.710 .478 
 

1.485 .146 

PER .082 .021 .540 3.912 .000 

DER .008 .042 .027 .200 .842 

DPR .001 .007 .021 .150 .882 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 

Hipotesis 1 

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa keputusan investasi (PER) 

mempunyai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 3,912 lebih besar dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 2,024 dan diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,000 < 0,05). 

Hipotesis satu (H1) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan investasi 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.   

Efek langsung keputusan investasi terhadap nilai perusahaan merupakan 

hasil yang diperoleh dari kegiatan investasi itu sendiri melalui pemilihan proyek atau 

kebijakan lainnya seperti menciptakan produk, penggantian mesin, pembelian aktiva, 

pengembangan research dan developmnet  (Myers, 1997; Wright dan Ferris, 1997 



dalam Fenandar dan Rahrja 2012). Pengeluaran modal perusahaan tampak sangat 

penting dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan. Karena jenis investasi akan 

memberi sinyal tentang pertumbuhan pendapatan perusahaan yang diharapkan 

dimasa yang akan datang dan mampu meningkatkan harga saham yang digunkan 

sebagai indikator nilai perusahaan. 

Keputusan investasi yang semakin tinggi akan membuat nilai perusahaan 

akan naik dihadapan para investor karena PER yang tinggi akan memberikan 

pandangan bahwa perusahaan dalam keadaan sehat dan menunjukkan pertumbuhan 

perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Wijaya dan Wibawa 

(2010), Efni, Yulia dkk (2011), Fenandar dan Raharja (2012) yang memberikan 

konfirmasi empiris bahwa keputuan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Hipotesis 2 

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa keputusan pendanaan (DER) 

mempunyai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 0,200 lebih kecil dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 2,024 dan diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,842 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (0,842 > 0,05). 

Hipotesis dua (H2) ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan pendanaan 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Hal ini mengindikasi bahwa tinggi atau rendahnya hutang yang dimiliki 

oleh perusahaan tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan. Besar kecilnya hutang 

yang dimiliki perusahaan tidak terlalu diperhatikan oleh investor, karena investor 

lebih melihat bagaimana pihak manajemen perusahaan menggunakan dana tersebut 

dengan efektif dan efisien untuk mencapai nilai tambah bagi perusahaan (Fenandar 

dan Raharja, 2012). 

Modigliani dan Miller (1958) dalam Fenandar dan Raharja (2012) 

menyatakan bahwa rasio utang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan 

struktur modal yang optimal. Nilai perusahaan bergantung pada arus kas yang akan 

dihasilkan dan bukan pada rasio hutang dan ekuitas. Inti dari teori ini adalah tidak 

ada rasio hutang yang optimal dan rasio hutang tidak menjelaskan nilai perusahaan.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Rakhimsyah dan Gunawan 

(2011), Fenandar dan Rahrja (2012) yang memberikan konfirmasi empiris bahwa 

keputusan pendanaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, tetapi penelitian 

ini tidak mendukung penelitian Wahyudi dan Pawestri (2006), Wijaya dan Wibawa 



(2010) dan Efni, Yulia dkk (2011) yang menunjukan keputusan pendanaan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Hipotesis 3 

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa kebijakan dividen (DPR) 

mempunyai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 0,150 lebih kecil dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 2,024 dan diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,882 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (0,882 > 0,05). 

Hipotesis tiga (H3) ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori dividend irrelevance, kebijakan 

dividen tidak mempengaruhi harga pasar saham perusahaan atau nilai perusahaan. 

Miller dan Modigliani (1958) dalam Sudana (2011) menyatakan bahwa nilai 

perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

pendapatan dan risiko bisnis, sedangkan bagaimana membagi arus pendapatan 

menjadi dividen dan laba ditahan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. 

Kebijkan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan karena rasio 

pembayaran dividen hanyalah rincian adan tidak mempengaruhi kesejahteraan saham 

(Boanyah, et al. 2013 dalam Rakhimsyah dan Gunawan, 2011). Pendapat serupa 

diungkapakan oleh Mardiyanti, dkk (2012) meningkatnya nilai dividen tidak selalu 

diikuti dengan meningkatnya nilai perusahaan karena nilai perusahaan ditentukan 

hanya oleh kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset-aset perusahaan atau 

kebijakan investasinya. 

Penelitian ini konsisten dengan penelitian penelitian Wahyudi dan Pawestri 

(2006), dan Efni, Yulia dkk (2011) yang memebrikan konfirmasi empiris bahwa 

kebijaka dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusuahan. Namun hasil 

penelitian tersebut tidak mendukung penelitian Fenandar (2012) serta Wijaya dan 

Wibawa (2010). 

 

E. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh keputusan investasi, keputusan 

pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012 dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 



1. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa keputusan investasi (PER) mempunyai 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 3,912 lebih besar dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 2,024 dan diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,000 < 0,05). Jadi H1 

diterima, atau keputusan investasi terbukti berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Hal ini berarti keputusan investasi suatu perusahaan akan memberikan sinyal 

positif bagi pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang yang berdampak 

meningkatnya pada harga saham. Peneilitian ini didukung penelitian Wijaya dan 

Wibawa (2010), Fenandar dan Raharja (2012), dan Efni, Yulia dkk (2011). 

2. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa keputusan pendanaan (DER) mempunyai 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 0,200 lebih kecil dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 2,024 dan diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0,842 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (0,842 > 0,05). Jadi H2 

ditolak, atau keputusan pendanaan tidak terbukti berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Sehingga rendahnya keputusan pendanaan tidak mempengaruhi 

tinggi rendahnya nilai suatu perusahaan. Nilai perusahaan bergantung pada arus 

kas yang akan dihasilkan dan bukan pada rasio hutang dan ekuitas Penelitian ini 

didukung penelitian Rakhimsyah dan Gunawan (2011) serta Fenandar dan 

Raharja (2012). 

3. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa kebijakan dividen (DPR) mempunyai 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 0,150 lebih kecil dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 2,024 dan diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0,882 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (0,882 > 0,05). Jadi H3 

ditolak, atau kebijakan dividen tidak terbukti berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. kebijakan dividen tidak mempengaruhi harga pasar saham 

perusahaan atau nilai perusahaan. Hal ini bererti bahwa pembayaran dividen tidak 

memberikan informasi tentang prospek perusahaan di masa yang akan datang. 

Penelitian ini didukung penelitian penelitian Wahyudi dan Pawestri (2006) 

Rakhimsyah dan Gunawan (2011), dan Mardiyati, dkk (2012). 

F. KETERBATASAN 

Beberapa hal yang menjadikan adanya keterbatasan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan faktor internal perusahaan sebagai variabel independen 

yang mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu keputusan investasi, keputusan 

pendanaan dan kebijakan dividen, sehingga penelitian ini belum menjelaskan faktor 

eksternal yang mempengaruhi nilai perusahaan. 



2. Periode pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini hanya selama lima tahun 

saja yaitu tahun 2008-2012, sehingga hasilnya akan berbeda jika ditambah 

tahunnya. 

3. Pengambilan sampel dalam penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan 

perbankan, sehingga hasil penelitian ini, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat 

dogeneralisasi. 

G. SARAN 

Adanya berbagai keterbatasn dan kekurangan dari hasil penelitian ini, maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan faktor eksternal perusahaan 

sebagai variabel independen yang mempengaruhi nilai perusahaan, seperti tingkat 

suku bunga, tingkat inflasi, kurs mata uang, dan situasi sosial politik.  

2. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya perlu memperbesar ukuran sampel 

misalnya dengan menambah periodisasi penelitian sehingga diperoleh sampel 

yang lebih besar dan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk 

memperoleh kondisi yang sebenarnya. 

3. Bagi penelitian berikutnya dalam pengambilan sempel tidak hanya berfokus pada 

perusahaan perbankan, melainkan menggunkan seluruh perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi. 
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