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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keputusan investasi, keputusan 

pendanaan, kebijakan dividen, kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan.  

 Penelitian ini melibatkan 21 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan periode waktu penelitian dilakukan selama 3 tahun yaitu tahun 2013 

sampai dengan 2015. Sampel penelitian ditentukan dengan metode purposive 

sampling.Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

berganda. 

 Hasil dari penelitian pada model regresi diketahui, sebagai berikut: Variabel 

keputusan investasi dan keputusan pendanaan berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Sedangkan variabel kebijakan dividen dan kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Kata Kunci: Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen,  Kepemilikan 

Manajerial, Nilai Perusahaan 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to analyze the impact investment decision, financing 

decision, dividen policy, and managerial ownership to the firm value.  

 The study involved 21 companies listed in the Indonesia Stock Exchange with a period 

of 3 years of research conducted during the year 2013 up to 2015. The research sample was 

determined by purposive sampling method. Testing the hypothesis in this study using multiple 

linear regression analysis. 

 The results of the study on the regression model is known, as follows:Variable 

investment decision and financing decision has no significant effect on firm value. While 

variabel dividen policy and managerial ownership have a significant effect on firm value. 

Keyword: Investment Decisions, Financing Decisions, Dividend Policy,  Managerial 

Ownership, Firm Value 
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1. PENDAHULUAN 

Tujuan utama perusahaan pada dasarnya adalah mengoptimalkan nilai perusahaan 

(Wahyudi dan Pawestri, 2006). Semakin tinggi nilai perusahaan, maka semakin sejahtera para 

shareholdernya. Jadi semakin tinggi nilai perusahaan maka semakin besar kemakmuran yang 

akan diterima oleh pemilik perusahaan. Bagi perusahaan-perusahaan yang go public, nilai 

perusahaan dapat direflekasikan melalui harga saham. Harga saham adalah harga yang 

bersedia dibayarkan oleh calon investor apabila ia ingin memiliki saham suatu perusahaan, 

sehingga harga saham merupakan harga yang dapat dijadikan sebagai proksi nilai perusahaan 

(Hasnawati, 2005). 

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar. Nilai pasar merupakan persepsi pasar 

yang berasal dari investor, kreditur, dan shareholder lain terhadap kondisi perusahaan yang 

tercemin pada nilai pasar saham perusahaan yang bisa menjadi ukuran nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan diukur dengan Price Book Value (PBV), rasio ini merupakan rasio antara harga 

saham terhadap nilai bukunya. Perusahaan yang berjalan dengan baik umumnya mempunyai 

rasio PBV di atas satu, yang menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai 

bukunya (Wardjono, 2010:86 dalam Sari, 2013).Price Book Value (PBV) banyak digunakan 

oleh para analisis sekuritas untuk mengestimasi harga saham di masa yang akan datang.  

Optimalisasi nilai perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan menajemen keuangan, 

di mana satu keputusan keuangan yang diambil akan memengaruhi keputusan keuangan 

lainnya dan berdampak pada nilai perusahaan (Fama dan French dalam Wahyudi dan 

Pawestri, 2006). Menurut Hasnawati (2005), manajemen keuangan menyangkut penyelesain 

atas keputusan penting diambil perusahaan antara keputusan investasi, keputusan pendanaan, 

dan kebijakan dividen. 

2. KAJIAN LITERATUR 

 

Teori Keagenan (agency theory) 

Teori keagenan (agency theory) menjelaskan tentang pemisahan antara fungsi 

pengelolaan (manajer) dengan fungsi kepemilikan (pemegang saham) dalam suatu 

perusahaan, dimana sebagai agen dari pemegang saham, manajer tidak selalu bertindak demi 

kepentingan pemegang saham sehingga terjadi konflik antara manajer perusahaan dengan 

pemegang saham yang biasa disebut konflik keagenan (agency conflict). Teori keagenan 

dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala 

ada ketidaklengkapan pada saat melakukan kontrak (Gudono, 2009 dalam Kusumaningrum 

dan Rahardjo, 2013). Kontrak yang dimaksudkan adalah kontrak antara principal dan agen. 

Dalam hal ini satu orang atau lebih (principal) memerintah orang lain (agen) untuk 

melakukan suatu jasa atas nama principal dan memberi wewenang kepada agen untuk 

membuat keputusan yang terbaik bagi principal. 

 

Teori Signalling 

 Teori signal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan 

memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Brigham dan Houston (2001) 

menyatakan bahwa sinyal adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan 
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yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek 

perusahaan. Salah satu informasi yang dapat dijadikan sinyal adalah pengumuman yang 

dilakukan oleh suatu emiten. Pengumuman ini nantinya dapat memengaruhi naik turunnya 

harga sekuritas perusahaan emiten yang melakukan pengumuman (Suwardjono, 2005 dalam 

Sukrini, 2012). 

 

3. PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

Hubungan antara Keputusan Investasi dengan Nilai Perusahaan 

Dalam menentukan keputusan investasi, calon pemegang saham selaku principal 

melihat terlebih dahulu peluang yang akan diperoleh dari penanaman modal pada suatu 

perusahaan. Selain itu, calon pemegang saham juga akan melihat kinerja manajemen 

perusahaan tersebut. Menurut Wahyudi dan Pawestri (2006), nilai perusahaan yang dibentuk 

melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. 

Peluang-peluang investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di 

masa yang akan datang. 

H1= Keputusan Investasi berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 

 

Hubungan antara Keputusan Pendanaan dengan Nilai Persusahaan 

Keputusan pendanaan merupakan keputusan mengenai sumber dana yang akan 

digunakan oleh perusahaan yaitu apakah menggunakan hutang atau modal sendiri. Untuk 

menentukan komposisi pendanaan yang optimal, perusahaan harus mampu untuk 

mempertimbangkan komposisi antara penggunaan hutang dengan modal sendiri. Menurut 

Brigham dan Houston (2001) dalam Wijaya dan Bandi (2010). Menyatakan bahwa 

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 secara positif oleh pasar. 

H2= Keputusan Pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Hubungan antara Kebijakan Dividen dengan Nilai Perusahaan 

Jika perusahaan menyisihkan sebagian labanya untuk operasional perusahaan, maka 

modal perusahaan akan bertambah. Di sisi lain, para investor menerima lebih sedikit 

keuntungan dari dividen yang dibagikan. Akan tetapi, dengan adanya penyisihan dividen 

tersebut, pendapatan perusahaan pada periode selanjutnya dapat meningkat. Hasilnya adalah 

dividen yang akan diterima juga meningkat. Peningkatan dividen memberikan sinyal positif 

mengenai kinerja perusahaan.Menurut Rakhimsyah dan Gunawan (2011) menyimpulkan 

kebijakan dividen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Perusahaan 

yang mempunyai DPR yang tinggi belum tentu akan memberikan dividen yang besar, karena 

kemungkinan perusahaan akan menggunakan hasil labanya yang akan digunakan sebagai 

tambahan modal untuk memutar kegiatan perusahaan. 

H3= Kebijakan Dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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Hubungan antara Kepemilikan Manajerial dengan Nilai Perusahaan 

Menurut Wahyudi dan Pawestri (2006) menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang 

positif anatara insider ownership dengan nilai perusahaan pasar setelah mengendalikan 

kinerja perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa peningkatan 

kepemilikan saham manajemen merupakan salah satu cara untuk mengurangi agency cost. 

Kepemilikan manajerial akan mengurangi alokasi sumber daya yang tidak benar, sehingga 

kepemilikan saham ini merupakan insentif untuk meningkatkan nilai perusahaan 

(Hermuningsih dan Wardani, 2009). 

H4= kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

4. METODE 
 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2015. Jumlah perusahaan yang mempengaruhi kriteria 

untuk menjadi sampel dalam penelitian ini yang ditentukan dengan metode 

purposivesampling  adalah 21 perusahaan. Data yang digunakan berupa laporan tahunan, 

laporan berkelanjutan, dan informasi yang terkait dengan penelitian. 

4.1  Variabel Dependen 

Nilai Perusahaan 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Menurut Andinata 

(2010) dalam Jusriani (2012), nilai perusahaan adalah harga yang bersedia dibayar oleh 

investor untuk memiliki suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur 

dengan Price to book value (PBV) rasio karena berkaitan dengan pertumbuhan modal 

sendiri yang membandingkan nilai pasar dengan nilai bukunya. Price to book value rasio 

adalah suatu rasio yang sering digunakan untuk menentukan nilai perusahaan dan 

mengambil keputusan investasi dengan cara membandingkan harga pasar saham akhir 

tahun dengan nilai buku perusahaan. Dalam penilitian ini Price to book value (PBV) 

rasio dihitung dengan : 

    
                            

                           
 

Harga pasar per lembar saham dalam penelitian ini merupakan harga saham 

penutupan pada akhir tahun berjalan. Sedangkan nilai buku per lembar saham dihitung 

dengan rumus : 

                                    
              

                           
 

 

4.2  Variabel Independen 

       Keputusan Investasi 

Keputusan investasi adalah kombinasi aktiva yang dimiliki (assets in place) dan 

pilihan investasi di masa yang akan datang dengan net present value positif (Myres 

dalam Wijaya dan Bandi, 2010). Proksi Investment Opportunity Set (IOS) dalam 

penelitian ini adalah BVA atau Book Value of Assets ratio merupakan hasil pembagian 

antara aktiva tetap dengan total asset yang dimiliki perusahaan. Menurut Hasnawati 

(2005) proksi IOS berbasis investasi menunjukkan tingkat aktivitas yang tinggi. 
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Keputusan Pendanaan 

Keputusan pendanaan didefiniskan sebagai keputusan yang menyangkut komposisi 

pendanaan yang dipilih oleh perusahaan (Hasnawati, 2005). Keputusan pendanaan dalam 

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

menunjukkan perbandingan antara pembiayaan dan pendanaan melalui hutang dengan 

pendanaan melalui ekuitas (Brigham dan Houston, 2001). 

            
            

             
 

 

Kebijakan Deviden 

Kebijakan dividen merupakan kebijakan yang menentukan berapa banyak 

keuntungan yang akan dibayarkan kepada pemegang saham dan beberapa banyak yang 

ditanamkan kembali di perusahaan. Kebijakan dividen dalam penelitian ini diukur 

dengan dividend payout ratio (DPR). Keputusan kebijakan dividen   keputusan tentang 

seberapa banyak laba saat ini yang akan dibayarkan sebagai dividen daripada ditahan 

untuk diinvestasikan kemabali dalam perusahaan (Brigham dan Houston dalam Wijaya 

dan Bandi, 2010). 

            
                        

                     
 

Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham oleh pihak manajemen 

yang secara aktif terlibat di dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan manajerial 

merupakan prosentase saham yang dimiliki oleh komisaris, dewan direksi, dan 

manajemen yang tercantum dalam daftar pemegang saham (Novitasari dalam 

Kusumaningrum, 2013). Pada penelitian ini, kepemilikan manajerial diukur dengan 

proporsi tingkat kepemilikan saham oleh pihak manajerial. 

            
                                    

                    
 

 

5. PERSAMAAN 

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan 

menggunakan data sekunder pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2015. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan menggunakan metode regresi linear 

berganda dengan persamaan sebagai berikut: 

 NP = α + β 1 KI + β 2 KP + β 3 KD + β 4 KSM + e 

Keterangan: 

α : Intercept atau konstanta (nilai Y apabila X1, X2,…..Xn = 0) 

β   : koefisien regresi 

NP   : Nilai Perusahaan 

KI   : Keputusan Investasi 

KP   : Keputusan Pendanaan 

KD   : Kebijakan Dividen 

KSM  : Kepemilikan Manajerial 

e   : koefisien eror 
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6. HASIL PENELITIAN 

 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel keputusan investasi 

(BVA) adalah 0,3467, hal ini berarti bahwa tingkat keputusan investasi sebesar 34,67%. 

Variabel keputusan pendanaan (DER) memiliki nilai rata-rata 1.0187, hal ini berarti bahwa 

tingkat keputusan pendanaan sebesar 101,87%.Variabel kebijakan dividen (DPR) memiliki 

nilai rata-rata 1.5989, hal ini berarti bahwa tingkat kebijakan dividen 159,89%. Variabel 

kepemilikan manajerial (KSM) memiliki nilai rata-rata 0,1069, hal ini berarti bahwa tingkat 

kepemilikan manajerial 10,69%. Variabel nilai perusahaan (PBV) memiliki nilai rata-rata 

1.5595, hal ini berarti bahwa tingkat nilai perusahaan sangat meningkat dengan nilai sebesar 

155,95% yang dapat memakmurkan pemegang saham perusahaan manufaktur. 

 

Tabel 1 

          Hasil analisis regresi linear berganda 

Variabel 

Unstandarized 

Coefficients 

B 

       Sig. 

 

    

              BVA .418       .451  

              DER -.065       .537  

              DPR -.049       .048  

              KSM 1.291       .049  

              Adjusted R
2
 0,078 

              FStatistik 2,313 

  Sig-F            0,000 

   

Sumber: data sekunder diolah, 2016 

 

 

 

 

  

 Tabel regresi linear berganda di atas menunjukkan hasil pengujian sebagai berikut:  

Hasil output SPSS menunjukkan variabel keputusan investasi (BVA) memiliki 

signifikansi sebesar 0,451  angka ini lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0,05). 

Berdasarkan hasil tersebut, maka H0 diterima dan Ha ditolakyang menunjukkan bahwa 

keputusan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian 

ini bertentangan dengan penelitian Fenandar dan Raharja (2012) yang menyimpulkan bahwa 

keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Ada 

beberapa kemungkinan yang menyebabkan tidak terbuktinya hipotesis kesatu dalam 

penelitian ini, diantaranya adalah : Jumlah sampel yang terlalu sedikit, periode penelitian 

terlalu pendek yang hanya 3 tahun, dan adanya tahun sampel baru yang kurang lengkap. 

Hasil output SPSS menujukkan variabel keputusan pendanaan (DER)  memiliki 

signifikansi sebesar 0,537 angka ini lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0,05). Berdasarkan 

hasil tersebut, maka H0 diterima dan Ha ditolakyang menunjukkan bahwa keputusan 

pendanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini 

medukung penelitian yang dilakukan oleh Fendandar dan Raharja (2012), Kusumaningrum 

dan Rahardjo (2013), Sofyaningsih dan Pancawati (2011) yang menyimpulkan bahwa DER 

tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Hasil output SPSS menunjukkan varibel kebijakan dividen (DPR) memiliki signifikansi 

sebesar 0,048 angka ini lebih kecil dari taraf signifikansi 5% (0,05). Berdasarkan hasil 

tersebut, maka H0 ditolak dan Ha diterima yang Menujukkan bahwa kebijakan dividen 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 
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yang dilakukan sebelumnya oleh Rakhimsyah dan Gunawan (2011) menyimpulkan kebijakan 

dividen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Perusahaan yang 

mempunyai DPR yang tinggi belum tentu akan memberikan dividen yang besar, karena 

kemungkinan perusahaan akan menggunakan hasil labanya yang akan digunakan sebagai 

tambahan modal untuk memutar kegiatan perusahaan. 

Hasil output SPSS menunjukkan variabel kepemilikan manajerial (KSM) memiliki 

signifikansi 0,049 angka ini lebih kecil dari taraf signifikansi 5% (0,05). Berdasarkan hasil 

tersebut, maka H0 ditolak dan Ha diterima  yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Pawestri (2006) menyebutkan bahwa terdapat 

hubungan yang positif antara insider ownership dengan nilai perusahaan pasar setelah 

mengendalikan kinerja perusahaan. 

 

7. PEMBAHASAN 

 

Pengaruh keputusan investasi (BVA) terhadap nilai perusahaan 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan investasi (BVA) berpengaruh tidak 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan (PBV). Hasil penelitian ini bertentangan dengan 

penelitian Fenandar dan Raharja (2012) yang menyimpulkan bahwa keputusan investasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Ada beberapa kemungkinan 

yang menyebabkan tidak terbuktinya hipotesis kesatu dalam penelitian ini, diantaranya 

adalah : Jumlah sampel yang terlalu sedikit, periode penelitian terlalu pendek yang hanya 3 

tahun, dan adanya tahun sampel baru yang kurang lengkap. 

Pengaruh keputusan pendanaan (DER) terhadap nilai perusahaan 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan pendanaan (DER) berpengaruh tidak 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan (PBV), menurut Masulis (dalam Wijaya dan Bandi, 

2010) melakukan penelitian mengenai keputusan pendanaan dan menemukan bahwa terdapat 

kenaikan abnormal return sehari sebelum dan sesudah pengumuman peningkatan proporsi 

hutang, sebaliknya terdapat penurunan abnormal return pada saat perusahaan mengumumkan 

penurunan proporsi utang. 

 Penelitian ini medukung penelitian yang dilakukan oleh Fendandar dan Raharja 

(2012), Kusumaningrum dan Rahardjo (2013), Sofyaningsih dan Pancawati (2011) yang 

menyimpulkan bahwa DER tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Pengaruh kebijakan divide (DPR) terhadap nilai perusahaan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen (DPR) berpengaruh signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan (PBV), menurut Hatta (dalam Wijaya dan Bandi, 2010), terdapat 

sejumlah perdebatan mengenai bagaimana kebijakan dividen memengaruhi nilai perusahaan. 

Pendapat pertama menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai 

perusahaan. Pendapat kedua menyatakan bahwa dividen yang tinggi akan meningkatkan nilai 

perusahaan. Sedangkan pendapat ketiga menyatakan bahwa semakin tinggi dividend payout 

ratio suatu perusahaan, maka nilai perusahaan akan semakin rendah. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh 

Rakhimsyah dan Gunawan (2011) menyimpulkan kebijakan dividen berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Perusahaan yang mempunyai DPR yang tinggi belum 

tentu akan memberikan dividen yang besar, karena kemungkinan perusahaan akan 

menggunakan hasil labanya yang akan digunakan sebagai tambahan modal untuk memutar 

kegiatan perusahaan. 

Pengaruh kepemilikan manajerial (KSM) terhadap nilai perusahaa 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial kepemilikan manajerial (KSM) 

berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan (PBV), menurut Wahyudi dan Pawestri 



8 
 

(2006) menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang positif anatara insider ownership dengan 

nilai perusahaan pasar setelah mengendalikan kinerja perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori 

agensi yang menyatakan bahwa peningkatan kepemilikan saham manajemen merupakan 

salah satu cara untuk mengurangi agency cost. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Susanti 

(2014), Sofyaningsih dan Pancawati (2011) yang membuktikan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 

8. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

keputusan investasi dan keputusan pendanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan manufaktur. Sedangkan kebijakan dividen dan kepemilikan manjerial 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, variabel yang digunakan hanya 

mencakup keputusan investasi, pendanaan, kebijakan dividen dan kepemilikan manajerial. 

Hasil yang berbeda mungkin akan diperoleh apabila peneliti menambahkan variabel-variabel 

lain yang terkait. Kedua, Objek yang diteliti hanya mencakup perusahaan manufaktur yang 

listing di Bursa Efek Indonesia. Ketiga, Sampel penelitian ini hanya mengambil jangka waktu 

tiga tahun yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, sehingga data yang diambil ada 

kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. 

Berdasarkan beberapa keterbatasan yang telah disampaikan , maka penulis memberikan 

saran kepada peneliti yang akan datang untuk mengembangkan variabel-variabel yang diteliti 

dan memperluas sampel penelitian tidak hanya perusahaan manufaktur saja tetapi mengambil 

sampel lebih banyak perusahaan, sehingga diperoleh daya generalisasi hasil penelitian yang 

lebih besar. 
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