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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam hal ini dibahas dan diuraikan konsep-konsep yang mendasari
penelitian. Teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis
permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

2.1.1 Manajemen Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan

Keberhasilan maupun kegagalan usaha sebagian ditentukan oleh
keputusan manajemen. Sehingga masalah keuangan merupakan salah satu
masalah yang penting disamping masalah-masalah lain dalam perusahaan.
Masalah yang sering timbul dan dihadapi oleh seorang manajer keuangan
adalah menentukan keputusan investasi yang menguntungkan, mencari
sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan membagi keuntungan
bagi para pemegang saham.

Menurut Martono dan Sartono (2010:4), “Manajemen Keuangan
diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan
bagaimana memperoleh dana, mengelola aset sesuai tujuan perusahaan
secara menyeluruh”.

2.1.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan manajemen (pengelolaan) mengenai
bagaimana memperoleh aset, mendanai aset dan mengelola aset untuk
mencapai tujuan perusahaan. Dari definisi tersebut menurut Martono dan
Agus (2010:4) ada tiga fungsi utama dalam manajemen keuangan, yaitu :

1. Keputusan Investasi
Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan

harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang
akan mendatangakan keuntungan dimasa yang akan datang. Bentuk,
macam, dan komposisi dari investasi tersebut akan mempengaruhi dan
menunjang tingkat keuntungan di masa depan. Keuntungan di masa
depan yang diharapkan dari investasi tidak dapat diperkirakan secara
pasti. Oleh karena itu investasi mengandung risiko atau ketidakpastian.
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Risiko dan hasil yang diharapkan dari investasi itu akan sangat
mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan, maupun nilai
perusahaan.

2. Keputusan Pendanaan
Keputusan pendanaan sering disebut sebagai kebijakan struktur

modal.Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk
mempertimbangkan dan menganalisa kombinasi dari sumber-sumber
dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-
kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya.

3. Keputusan Dividen
Dividen merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan oleh

perusahaan kepada pemegang saham. Oleh karena itu dividen
merupakan bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh pemegang
saham. Bila perusahaan dalam mempergunakan financial leveragenya
tidak menguntungkan, maka sebaiknya laba yang diperoleh ditahan
untuk memperbaiki struktur modal perusahaan.

Menurut Sutrisno, (2003:3), fungsi utama dari manajer keuangan
adalah mampu menginvestasikan dana, mengatur kombinasi sumber
dana yang optimal, serta mendistribusikan keuntungan (pembagian
dividen) dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan fungsi diatas maka dana yang diperoleh dari sumber
keuangan eksternal dialokasikan pada berbagai bentuk penggunaan
dimana pihak penyedia dana akan menerima imbalan dalam bentuk
hasil return. Sejalan dengan perkembangan dari manajemen keuangan,
maka fungsi dan peranan manajer keuangan menjadi lebih luas
daripada hanya sekedar mencari dan mengalokasikan dana tersebut ke
dalam operasi perusahaan.

2.1.2 Kinerja Keuangan
2.1.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Irhan Fahmi (2011:2) kinerja keuangan adalah suatu
analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan
telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan
keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu
gambaran tentang kondisi kinerja keuangan suatu perusahaan yang
mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat
penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi
perubahan lingkungan.
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Penilaian kerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat
dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya
terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan oleh perusahaan.

2.1.2.2 Pengertian Rasio Keuangan
Rasio keuangan sangat penting gunanya untuk melakukan analisis

terhadap kondisi keuangan perusahaan yang diperoleh dari hasil operasi
perusahaan. Beberapa rasio akan membantu dalam menganalisis dan
menginterprestasikan posisi keuangan suatu perusahaan, dengan
menggunakan laporan yang diperbandingkan, termasuk tentang
perubahan-perubahan yang terjadi dalam jumlah rupiah, presentase serta
trendnya.

Menurut Kasmir (2013:104) rasio keuangan merupakan kegiatan
yang membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan
dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan
dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu
laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan
keuangan, kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-
angka dalam satu periode maupun beberapa periode.

2.1.2.3 Jenis-jenis Rasio Keuangan
Untuk mengukur kondisi atau kinerja keuangan perusahaan dapat

menggunakan analisis perhitungan rasio-rasio keuangan. Analisis rasio
yang dapat digunakan dalam penilaian kinerja keuangan perusahaan
meliputi : (Kasmir, 2013:110)

1. Rasio Likuiditas
Menurut Kasmir (2013:110) rasio likuiditas adalah untuk

menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi
kewajibannya yang jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar
perusahaan maupun di dalam perusahaan. Atau dengan kata lain rasio
likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-
utang (kewajiban) jangka pendeknya yang jatuh tempo atau rasio yang
digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai
dan memenuhi kewajiban (utang) pada saat ditagih.

Jenis-jenis rasio likuiditas yang sering digunakan oleh perusahaan
untuk mengukur kemampuan yaitu :
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a. Current Ratio (Rasio Lancar)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang
segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain,
seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban
jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan
sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan suatu perusahaan.

Untuk menghitung Current Ratio menggunakan rumus :

�㈠ =
�Mi�耀L �Li�LL
�MiLiL �Li�LL

b. Quick Ratio (Rasio Cepat)

Merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan
dalam memenuhi atau membayar utang lancar dengan aktiva lancar tanpa
memperhitungkan nilai persediaan.

Untuk menghitung Quick Ratio menggunakan rumus :

�㈠ =
�Mi�耀L �Li�LL � ܽ�L����LLi

�MiLiL �Li�LL

c. Cash Ratio (Rasio Kas)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar
uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas
dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas yang setara dengan kas seperti
rekening giro atau tabungan di bank. Dapat dikatakan rasio ini
menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar
utang-utang jangka pendeknya.

Untuk menghitung Cash Ratio menggunakan rumus :

�L�� ㈠Li�� =
ML� ݏ �LiM
MiLiL �Li�LL
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2. Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2013:196) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk
menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga
memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal
ini ditujukan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan
investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi
perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan
menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan
keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi.

Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi.
Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang
waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab
perubahan tersebut.

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja
manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau
tidak. Jenis-jenis rasio profitabilitas yang umum digunakan oleh
perusahaan yaitu :

a. Profit Margin Ratio (Profit Margin on Sales)

Ratio Profit Margin atau margin laba atas penjualan merupakan
salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas
penjualan.Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba
bersih setelah pajak dengan penjualan bersih.

Untuk menghitung Profit Margin Ratio menggunakan rumus :

ܽL�݊�i �LLL�i =
ܽ�i݊ML�Li ��L��� � �LLLL ܽ�M�M ܽ�i݊ML�Li

ܽ�i݊ML�Li

b. Net Profit Margin Ratio (Margin Laba Bersih)

Merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara
laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini
menunjukkan pendapatan bersih perusahaan.
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Untuk menghitung Net Profit Margin Ratio menggunakan rumus :

��i ܽL�݊�i �LLL�i =
��h

ܽ�i݊ML�Li

c. Return On Investment (Pengembalian Atas Investasi)

Merupakan rasio yang menunjukkan hasil (Return) atas jumlah
aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu
ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya.
Disamping itu, hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas
dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
Semakin kecil rasio ini semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya
semakin besar rasio ini akan semakin baik. Artinya rasio ini digunakan
untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.

Untuk menghitung Return On Investment menggunakan rumus :

㈠�iMLi �i �i耀��i��ii =
��h

h�iL� ����i

d. Return On Investment (Pengembalian atas Investasi) dengan
Pendekatan Du pont. Berikut ini cara mencari hasil pengembalian
investasi dengan pendekatan du pont :

Return On Investment =Margin Laba Bersih x Perputaran Total Aktiva

e. Return On Equity (Pengembalian atas Ekuitas)

Return On Equity atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio
untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini
menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini
semakin baik. Artinya, perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya
semakin rendah rasio ini semakin jelek, artinya perusahaan semakin
menurun.

Untuk menghitung Return On Equitymenggunakan rumus:

㈠�iMLi �i �䳌M�i耀 =
��h

�䳌M�iL�
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f. Rasio Pertumbuhan

Menurut Kasmir (2013:114) rasio pertumbuhan merupakan rasio
yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan
posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor
usahanya. Dalam rasio pertumbuhan yang dianalisis adalah pertumbuhan
penjualan, laba bersih, pendapatan per saham dan dividen per saham.

g. Rasio Nilai Pasar

Menurut Fahmi (2012:70) rasio nilai pasar yaitu rasio yang
menggambarkan kondisi yang terjadi di pasar. Rasio ini juga sering dipakai
untuk melihat bagaimana kondisi perolehan keuntungan yang potensial dari
suatu perusahaan, jika keputusan menempatkan dana di perusahaan
tersebut terutama untuk masa yang akan datang.

Menurut Kasmir (2013:115) rasio penilaian yaitu rasio yang
memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar
usahanya diatas biaya investasi.

Menurut Fahmi (2012:138) jenis-jenis rasio nilai pasar yang umum
digunakan oleh perusahaan yaitu :

a. Earning Per Share (Pendapatan Per Saham)

Earning Per Share atau Pendapatan per Saham adalah bentuk
pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham
dari setiap lembar saham yang dimiliki.

Rumus untuk menghitung EPS suatu perusahaan adalah :

�ܽo = ��h
�M��L� oL�L���L��LL

b. Price Earning Ratio (Rasio Harga Laba)

Bagi para investor semakin tinggi Price Earning Ratio maka
pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan mengalami kenaikan.
Dengan begitu Price Earning Ratio (Rasio Harga terhadap Laba)
adalah perbandingan antara Market Price Per Share (Harga Pasar per
Lembar Saham) dengan Earning Per Share (Laba per Lembar Saham).

Rumus untuk menghitung PER adalah sebagai berikut :
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ܽ�㈠ = �LLLL ܽL�LL ܽ�L oL�L�
�ܽo

3. Rasio Solvabilitas (Leverage)
Menurut Kasmir (2013:151) rasio solvabilitas merupakan rasio yang

digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan
utang. Artinya besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk
membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan
modal sendiri. Dengan kata lain, berapa besar beban utang yang
ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas
dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan
perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek
maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi (dibubarkan). Jenis-
jenis rasio solvabilitas yang sering digunakan perusahaan untuk mengukur
kemampuan yaitu :

a. Debt to Asset Ratio (Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva)
Merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur

perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain,
seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar
utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Dari hasil
pengukuran, apabila rasionya tinggi artinya pendanaan dengan utang
semakin banyak. Maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh
tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu
menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula
apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang.
Standar pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio perusahaan,
digunakan rata-rata industri yang sejenis.

Untuk menghitung Debt to Asset Ratio menggunakan rumus :

��㈠ = h�iL� �MiLiL
h�iL� �Mi�耀L

b. Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang Terhadap Ekuitas)
Merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan

ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh
utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna
untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam dengan
pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk
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mengetahui setiap modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.
Bagi bank, semakin besar rasio ini akan semakin tidak menguntungkan
karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang
mungkin terjadi di perusahaan. Namun, bagi perusahaan justru semakin
besar rasio akan semakin baik. Sebaliknya, rasio yang rendah, semakin
tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik dan semakin besar
batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi kerugian atau penyusutan
terhadap nilai aktiva.

Untuk menghitug Debt to Equity Ratio menggunakan rumus :

��㈠ =
h�iL� �iLiL
h�iL� �䳌M�iL�

c. Times Interest Earned (Rasio Berapa Kali Bunga yang Dihasilkan)
Merupakan rasio untuk mengukur sejauh mana pendapatan dapat

menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu
membayar biaya bunga tahunannya. Secara umum semakin tinggi rasio,
semakin besar kemungkinan perusahaan dapat membayar bunga
pinjaman dan dapat menjadi ukuran untuk memperoleh tambahan
pinjaman baru dari kreditor. Demikian pula sebaliknya, apabila rasionya
rendah, semakin rendah pula kemampuan perusahaan untuk membayar
bunga dan biaya lainnya.

Untuk menghitung Time Interest Earned menggunakan rumus :

h��� �ii�L��i �LLi�� =
���h

��L耀L �MiLL

d. Fixed Charge Coverage (Rasio Lingkup Biaya Tetap)
Merupakan rasio yang menyerupai Times Interest Earned Ratio.

Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan
memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan
kontrak sewa. Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban
sewa tahunan atau jangka panjang.

Untuk menghitung Fixed Charge Coverage menggunakan rumus :
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����� ��LLL� ��耀�LLL =
���hݏ ��L耀L �MiLLݏ ���L݊��Li o��L

��L耀L �MiLLݏ ���L݊��Li o��L

4. Activity Ratio (Rasio Aktivitas)
Menurut Kasmir (2013:172) rasio aktivitas merupakan rasio yang

digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan
aktiva yang dimilikinya. Atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan
untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan
(penjualan, sediaan, penagihan piutang, dan lainnya). Rasio aktivitas juga
digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan
aktivitas sehari-hari. Dari hasil pengukuran rasio aktivitas akan terlihat
apakah perusahaan lebih efisien dan efektif dalam mengelola aset yang
dimilikinya atau mungkin justru sebaliknya. Jenis-jenis rasio aktivitas yang
umum digunakan oleh perusahaan yaitu :

a. Inventory Turn Over (Rasio Perputaran Persediaan)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana
yang ditanam dalam sediaan ini berputar dalam satu periode. Rasio ini dapat
diartikan pula bahwa perputaran persediaan merupakan rasio yang
menunjukkan berapa kali jumlah barang sediaan diganti dalam satu tahun.
Semakin kecil rasio ini, maka semakin jelek demikian pula sebaliknya
semakin besar rasio ini, maka akan semakin baik.

Untuk menghitung Inventory Turn Over menggunakan rumus :

�i耀�ii�L耀 hMLi �耀�L =
�LLLL ܽ�M�M ܽ�i݊ML�Li
㈠LiL � LLiL ܽ�L����LLi

b. Receivable Turn Over (Rasio Perputaran Piutang)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama
penagihan piutang selama satu tahun periode atau berapa kali dana yang
ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio
menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin
rendah (bandingkan dengan rasio tahun sebelumnya), dan tentunya kondisi
ini bagi perusahaan semakin baik, sebaliknya jika rasio semakin rendah ada
Over Investment dalam piutang.
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Untuk menghitung Receivable Turn Over menggunakan rumus :

㈠����耀L��� hMLi �耀�L =
ܽ�i݊ML�Li �L���i
㈠LiL � LLiL ܽ�MiLiL

c. Total Asset Turn Over (Rasio Perputaran Total Aset)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua
aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan
yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva.

Untuk menghitung Total Assets Turn Over menggunakan rumus :

h�iL� ����i hMLi �耀�L =
ܽ�i݊ML�Li
h�iL� �Mi�耀L

d. Fixed Asset Turn Over

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana
yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Atau
dengan kata lain, untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan
kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum.

Untuk menghitung Fixed Asset Turn Over menggunakan rumus :

����� ����i hMLi �耀�L =
ܽ�i݊ML�Li

h�iL� �Mi�耀L h�iL�

e. Working Capital Turn Over (Perputaran Modal Kerja)

Merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan
modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya, seberapa banyak
modal kerja berputar selama suatu periode atau dalam suatu periode.

Untuk menghitungWorking Capital Turn Over menggunakan rumus :

��LM�iL �L��iL� hMLi �耀�L =
ܽ�i݊ML�Li ��L���

���L� ��L݊L ㈠LiL � LLiL
2.1.3 Dividen

2.1.4.1 Kebijakan Dividen
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Kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan
dengan keputusan pendanaan perusahaan. Kebijakan dividen merupakan
keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan
dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan
untuk menahan modal guna pembiayaan investasi dimasa yang akan datang
(Martono dan Harjito, 2010:253).

2.1.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen
Menurut Ridwan Sudjaja dan Berlian (2001:230-231) faktor-faktor

yang mempengaruhi kebijakan dividen :
1. Peraturan Hukum

Peraturan mengenai laba bersih menentukan bahwa dividen dapat
dibayar dari laba yang terdahulu dan laba sekarang. Peraturan mengenai
tindakan yang merugikan modal. Melindungi para kreditor dengan
melarang pembayaran dividen yang menyedot → membagikan
investasinya bukan membagikan keuntungan peraturan mengenai tak
mampu bayar. Perusahaan boleh tidak membayar dividen jika tidak mampu
(bangkrut yaitu jumlah hutang lebih besar dari jumlah harta).

2. Faktor keuangan dan ekonomi
a. Posisi Likuiditas

Laba ditahan biasanya di investasikan dalam bentuk aktiva yang
diperlukan untuk menjalankan usaha. Laba ditahan dari tahun-tahun
terdahulu sudah di investasikan dalam bentuk mesin dan peralatan,
persediaan dan barang-barang lainnya, bukan disimpan dalam bentuk
uang tunai. Suatu perusahaan yang keuntungannya luar biasa mungkin
saja tidak membayar dividen karena keadaan likuiditasnya.

b. Perlunya membayar kembali pinjaman

Jika perusahaan telah membuat pinjaman untuk memperluas
usahanya atau untuk pembiayaan lainnya, maka ia dapat melunasi
pinjamannya pada saat jatuh tempo atau ia dapat menyisihkan
cadangan-cadangan untuk melunasi pinjaman itu nantinya,
diputuskannya bahwa pinjaman itu akan dilunasi, maka biasanya
harus ada laba ditahan.

c. Keterbatasan karena kontrak pinjaman
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Kontrak pinjaman apalagi jika menyangkut pinjaman jangka
panjang seringkali membatasi kemampuan perusahaan untuk
membayar dividen tunai. Pembatasan-pembatasan itu dimaksudkan
untuk melindungi para kreditur.

d. Tingkat penjualan aktiva

Semakin cepat pertumbuhan perusahaan, semakin banyak dana
yang dibutuhkan di kemudian hari dan semakin banyak laba yang
harus ditahan dan tidak dibayarkan.

e. Tingkat Laba

Laba dibagikan kepada para pemegang saham atau tetap ditahan di
perusahaan untuk digunakan kembali.

2.1.5. Nilai Perusahaan
2.1.5.1 Definisi Nilai Perusahaan

Pengertian nilai perusahaan menurut Suad Husnan dan Enny
Pudjiastuti (2002:7) menyatakan bahwa :

“Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon
pembeli apabila perusahaan tersebut dijual, semakin tinggi nilai
perusahaan semakin besar kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik
perusahaan”.

2.1.5.2 Faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan

Indikator-indikator yang mempengaruhi nilai perusahaan diantaranya
adalah :

1. PER (Price Earning Ratio)

PER yaitu rasio yang mengukur seberapa besar perbandingan antara
harga saham perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh para
pemegang saham. Mohammad Usman, (2001) dalam Malla Bahagia,
(2008).

Rumus yang digunakan adalah :
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PER = Harga Pasar Saham
Saham Laba Per Lembar Saham

X 100%

Faktor-faktor yang mempengaruhi PER adalah :

a. Tingkat pertumbuhan laba.
b. Dividen Payout Ratio.
c. Tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemodal.

Menurut Basuki Yusuf, 2005 dalam Malla Bahagia, 2008, hubungan
faktor-faktor tersebut terhadap PER dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Semakin tinggi pertumbuhan laba semakin tinggi PER nya, dengan kata
lain hubungan antara pertumbuhan laba dengan PER nya bersifat positif.
Hal ini dikarenakan bahwa prospek perusahaan dimasa yang akan datang
dilihat dari pertumbuhan laba, dengan laba perusahaan yang tinggi
menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola biaya yang di
keluarkan secara efisien. Laba bersih yang tinggi menunjukkan earning per
share yang tinggi, yang berarti perusahaan mempunyai tingkat
profitabilitas yang baik, dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat
meningkatkan kepercayaan pemodal untuk berinvestasi pada perusahaan
tersebut, sehingga saham-saham dari perusahaan yang memiliki tingkat
profitabilitas dan pertumbuhan laba yang tinggi akan memiliki PER yang
tinggi pula, karena saham-saham akan lebih diminati di bursa sehingga
kecenderungan harganya meningkat lebih besar.

b. Semakin tinggi Dividen Payout Ratio (DPR), semakin tinggi PER nya.
DPR memiliki hubungan positif dengan PER, dimana DPR menentukan
besarnya dividen yang diterima oleh pemilik saham dan besarnya dividen
ini secara positif dapat mempengaruhi harga saham terutama pada pasar
modal didominasi yang mempunyai strategi manajer dividen sebagai target
utama, maka semakin tinggi dividen semakin tinggi PER.

c. Semakin tinggi required rate of return (r) semakin rendah PER, r
merupakan tingkat keuntungan yang dianggap layak bagi investasi saham,
atau disebut juga sebagai tingkat keuntungan yang disyaratkan. Jika
keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut ternyata lebih kecil dari
tingkat keuntungan yang disyaratkan, berarti hal ini menunjukkan investasi
tersebut kurang menarik, sehingga dapat menyebabkan turunnya harga
saham tersebut dan sebaliknya. Dengan begitu r memiliki hubungan yang
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negatif dengan PER, semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan
semakin rendah nilai PER nya.

PER adalah fungsi dari perubahan kemampuan laba yang
diharapkan di masa yang akan datang. Semakin besar PER, maka semakin
besar pula kemungkinan perusahaan untuk tumbuh sehingga dapat
meningkatkan nilai perusahaan.

2. PBV (Price Book Value)

Menurut Darmaji dan Fakhrudin (2001:141) Price Book Value (PBV)
merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar pasar menghargai
nilai buku saham dari suatu perusahaan. Dapar diartikan bahwa semakin
tinggi rasio PBV, maka akan semakin tinggi juga apresiasi (nilai
perusahaan) pasar terhadap prospek perusahaan, namun disisi lain kenaikan
/ tingginya rasio PBV, juga dapat berarti meningkat risiko bagi investor.

Rasio ini mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada
manajemen dan organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang
terus tumbuh. PBV mempunyai dua fungsi yaitu :

1. Melihat apakah sebuah saham saat ini sudah diperdagangkan
diharga yang sudah mahal, masih murah atau masih wajar menurut
rata-rata historinya.

2. Menentukan mahal atau murahnya sebuah saham saat ini
berdasarkan perkiraan harga wajar untuk periode satu tahun
mendatang. Menurut Gitman (2009:74) secara sistematis PBV
dapat dirumuskan sebagai berikut :

ܽ�o = Market Price per Share
Book Value per Share

X 100%

2.2 Penelitian Terdahulu
No. Nama Judul Variabel Analisis Hasil
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Penelitian Data
1. Jauhar

Arifin
dkk,
(European
Journal of
Business
and
Managem
ent vol.6,
no.26,
2014)

The Inflience
of Corporate
Governance,
Intellectual
Capital on
Financial
Performance
and Firm
Value of
Bank Sub-
Sector
Companies
Listed at
Indonesia
Stock
Exchange in
Period 2008-
2012

X1=Tata
Kelola
Perusahaa
n

X2=Moda
l
Intelektua
l

Y1=Kinerj
a
Keuangan

Y2=Nilai
Perusahaa
n

SEM-PLS Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa Tata
Kelola memiliki
pengaruh yang
signifikan
terhadap Kinerja
Keuangan dan
Nilai
Perusahaan.
Pengungkapan
Intellectual
Capital
berpengaruh
signifikan
terhadap Kinerja
Keuangan dan
Nilai
Perusahaan.
Kinerja
Keuangan
berpengaruh
signifikan
terhadap Nilai
Perusahaan.
Namun,
Corporate
Governance
tidak signifikan
mempengaruhi
modal
intelektual.
Juga,
pengungkapan
Intellectual
Capital tidak
berpengaruh
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signifikan
terhadap
Corporate
Governance.

2. Sunarsih
dan
Mendra
(2012)

Pengaruh
Intellectual
Capital
terhadap
Nilai
Perusahaan
dengan
Kinerja
Perusahaan
sebagai
Variabel
Intervening
pada
Perusahaan
yang
Terdaftar di
BEI periode
2005-2010

X1=
Intellectu
al Capital

X2=
Profitabili
tas (ROA)

Y=Nilai
Perusahaa
n

Path
Analysis,
PLS

Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa kinerja
perusahaan yang
diukur adalah
profitabilitas
perusahaan
menggunakan
ROE sebagai
indikator, nilai
perusahaan
dilihat dari
harga yang
dibayar investor
atas sahamnya
di pasar yang
diukur dengan
PBV dan
intellectual
capital
menggunakan
proksi VAICTM

ditemukan
bahwa
intellectual
capital
berpengaruh
positif terhadap
kinerja
perusahaan serta
terdapat
pengaruh
terhadap nilai
perusahaan
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melalui kinerja
perusahaan.

3. Alfredo
Mahendra
DJ (2011)

Pengaruh
Kinerja
Keuangan
Terhadap
Nilai
Perusahaan
(Kebijakan
Dividen
sebagai
Variabel
Moderating)
pada
Perusahaan
Efek
Indonesia
pada
Perusahaan
Manufaktur
periode
2006-2009
yang
terdaftar di
IDX

X1= Rasio
Likuiditas
X2=
Kebijakan
Dividen
mampu
Memoder
asi Rasio
Likuiditas
X3=
Leverage
X4=
Kebijakan
Dividen
mampu
memoder
asi
Leverage
X5= Rasio
Profitabili
tas
X6=
Kebijakan
Dividen
mampu
Memoder
asi Rasio
Profitabili
tas
Y= Nilai
Keuangan

Analisis
Berganda,
moderate
d
regressio
n
analysis,
dengan
alat bantu
aplikasi
SPSS.

Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa hanya
profitabilitas
berpengaruh
positif
signifikan
terhadap nilai
perusahaan ini
berarti
profitabilitas
yang tinggi
dapat
memberikan
nilai tambah
kepada nilai
perusahaannya,
yang tercermin
dengan
meningkatkanny
a nilai Tobins Q.
Disarankan pada
penelitian
berikutnya
untuk
menambah
variabel
moderasi
lainnya selain
kebijakan
dividen yang
digunakan
dalam penelitian
ini.

4. Sri Pengaruh X1= Analisis Hasil penelitian
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Rahayu
(2010)

Kinerja
Keuangan
terhadap
Nilai
Perusahaan
dengan
Kinerja
Keuangan
terhadap
Nilai
Perusahaan,
dengan
pengungkapa
n corporate
social
responsibility
dan good
corporate
governance
sebagai
variabel
pemoderasi
pada
perusahaan
manufaktur
yang
terdaftar
dalam
Indonesia
stock
exchange
(IDX)
periode
2007-2009

Kinerja
Keuangan
Y1= Nilai
Perusahaa
n
Y2=
Corporate
Social
Responsib
ility
Y3= Good
Corporate
Governan
ce

regresi
linier
sederhana
, analisis
regresi
linear
berganda
dengan
uji
Moderate
d
Regressio
n Analysis
(MRA)

menunjukkan
bahwa ROE
tidak
mempunyai
pengaruh
signifikan
terhadap nilai
perusahaan.
Sedangkan
analisis variabel
moderating
dengan metode
MRA
menunjukkan
bahwa
pengungkapan
CSR tidak
mampu
memoderasi
hubungan antara
ROE terhadap
nilai
perusahaan. Dan
kepemilikan
manajerial juga
bukan
merupakan
variabel
moderating yang
mampu
memoderasi
hubungan antara
ROE dan nilai
perusahaan
walaupun
menunjukkan
pengaruh yang
signifikan
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dengan
hubungan
terbalik.

5. Riza
Harnato
(2002)

Menilai
Kinerja
Keuangan
PT Gudang
Garam,
periode
1996-2000

X1=
Likuiditas
X2=
Aktivitas
X3=
Leverage
(Solvabili
tas)
X4=
Profitabili
tas
Y=
Kinerja
Keuangan
PT
Gudang
Garam

Time
Series

Hasil penelitian
membuktikan
bahwa terdapat
pengaruh yang
signifikan

2.3 Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual merupakan uraian yang menjelaskan variabel-

variabel dan hubungan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah
berdasarkan teori dan konsep yang ada. Berdasarkan latar belakang serta
kajian teori yang mendukung kajian studi saat ini, maka perlu adanya suatu
kerangka pemikiran yang dapat digunakan atau mempermudah proses
penelitian ini.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual
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Keterangan :
Variabel bebas :
X1 = Likuiditas
X2 = Profitabilitas
X3 = Solvabilitas
X4 = Kebijakan Dividen

Variabel Terikat :
Y = Nilai Perusahaan

2.4 Hipotesis
Dari arti katanya memang berasal dari penggalan kata yaitu dari arti

katanya memang berasal dari penggalan kata yaitu “Hypo” yang artinya
dibawah dan “Thesa” yang artinya kebenaran. Menurut Sugiyono (2010;64)
“Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap penelitian
permasalahan sampai terbukti melalui data yang berkumpul”. Berdasarkan
landasan teori dan tinjauan pustaka, maka hipotesis dalam penelitian ini
adalah :

H1 = Terdapat pengaruh Likuiditas terhadap Kebijakan Dividen pada
Perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 2011-
2016.

Likuiditas
(X1)

Nilai Perusahaan
(Y)

profitabilitas
(X2)

Solvabilitas
(X3)

Kebijakan
Dividen (X4)
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H2 = Terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen pada
Perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 2011-
2016.

H3 = Terdapat pengaruh Solvabilitas terhadap kebijakan dividen pada
perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 2011-
2016.

H4 = Terdapat pengaruh Likuiditas terhadap nilai perusahaan
Telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 2011-2016.

H5 = Terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap nilai perusahaan
Telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 2011-2016.

H6 = Terdapat pengaruh Solvabilitas terhadap nilai perusahaan
Telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 2011-2016.

H7 = Terdapat pengaruh Kebijakan Dividen terhadap nilai perusahaan
Telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 2011-2016.
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