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ABSTRACT 

The purpose of a company in the long term is to optimize the value of the 
company. The study was done in order to prove empirically whether investment 
decisions, financing decisions and dividend policy affects firm value. Based on 
the results of the study is expected to provide information for the advancement of 
the company and investors and potential investors as an assessment of a 
company's prospects in the future. 

Type of data used in this study is documentary data. According to the 
source data, this study uses secondary data sources. Secondary data is derived 
from the Indonesian Capital Market Directory (ICMD) and financial statements 
from the official website of the Indonesia Stock Exchange (BEI), which is 
www.idx.co.id. The population of this study are publicly traded companies listed 
on the Indonesia Stock Exchange. The sample in this study were determined using 
purposive sampling techniques. Technique  testing  of this research is test classic 
assumptions and hypothesis test (f test, the coefficient of determination and t test). 

With a significance of 5% obtained calculation results Farithmetic= 701.114 
with p = 0.000 <0.05 means that investment decisions, financing decisions and 
dividend policy simultaneously affect firm value. Coefficient of determination 
(Adj R2) of 0.960 means that the variable investment decisions, financing 
decisions and dividend policy of providing a contribution of 96% of the value of 
manufacturing companies in Indonesia Stock Exchange in 2008-2010, while the 
remaining 4% can be explained by variables other than model. The results of 
hypothesis testing (t test) that proved to influence the investment decisions on 
firm value significance level of 5%, while financing decisions and dividend policy 
is not to affect the company's value at 5% significance level. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Wahyudi dan Pawestri (2006) tujuan perusahaan jangka 

panjang adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Menurut Fama dan French 

(1998) dalam Wijaya dan Wibawa (2010) memaksimumkan nilai perusahaan 

bisa  dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, salah satu  

keputusan keuangan yang diambil bisa mempengaruhi keputusan keuangan 

lainnya dan berdampak pada nilai perusahaan. Berdasarkan signaling theory, 

pengeluaran investasi memberikan sinyal positif mengenai pertumbuhan 

perusahaan di masa mendatang, jadi bisa meningkatkan harga saham yang 

digunakan untuk indikator nilai perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). 

Perusahaan dihadapkan pada keputusan mengenai berapa dana yang harus 

diinvestasikan pada aktiva lancar dan aktiva tetap serta pos yang berkaitan 

dengan aktiva lain-lain perusahaan dan juga menentukan sumber dananya 

(Purnamasari et al., 2009). Menurut Hasnawati (2005a) permasalahan yang 

harus dijawab dalam keputusan pendanaan yang dihubungkan dengan sumber 

dana adalah apakah sumber internal atau sumber eksternal (Wijaya dan 

Wibawa, 2010). Sumber dana internal adalah sumber dana yang berasal dari 

dalam perusahaan, contoh sumber dana internal menurut Myers (1984) dalam 

Ikbal et al. (2011) adalah dana yang berasal dari aliran kas, laba ditahan dan 

depresiasi. Sedangkan sumber dana eksternal adalah sumber dana yang berasal 

dari luar perusahaan, contoh sumber dana eksternal adalah dana yang diperoleh 

dari pemilik yaitu modal sendiri dan hutang.  

Dalam melakukan penilaian terhadap suatu perusahaan, investor sangat 

membutuhkan informasi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Salah 

satunya adalah informasi mengenai kebijakan dividen. Pengumuman dividen 

dianggap mempunyai kandungan informasi jika pasar bereaksi pada saat 

pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi positif sering terjadi jika 

informasi dalam pengumuman dividen tersebut menimbulkan respon pasar atas 

harapan tingkat keuntungan yang lebih besar dimasa yang akan datang. 



 
 

Sebaliknya, timbul reaksi negatif jika informasi dalam pengumuman dividen 

tersebut mengundang pesimisme atas prospek pengembangan perusahaan di 

masa yang akan datang karena pihak manajer dianggap tidak mampu 

mengelola earnings bagi kepentingan jangka panjang pemegang saham 

(Midiastuty et al., 2009). 

Penelitian yang dilakukan di luar negeri, yaitu oleh Pettit (1972), 

Aharony dan Swary (1980) membuktikan bahwa dividen mengandung 

informasi, sedangkan penelitian berlawanan dilakukan oleh Gonedes (1978) 

membuktikan bahwa pengumuman dividen tidak mengandung informasi 

(Wijaya, 2010). Penelitian yang dilakukan Wahyudi dan Pawestri (2006) 

menunjukkan bahwa keputusan investasi dan kebijakan dividen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara itu keputusan 

pendanaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan 

penelitian Wijaya dan Wibawa (2010) menunjukkan bahwa keputusan 

investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Arieska dan 

Gunawan (2011) menunjukkan bahwa keputusan pendanaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai pemegang saham. Penelitian yang dilakukan oleh 

Safyaningsih dan Hardiningsih (2011) menunjukkan bahwa kebijakan utang 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Ikbal et al. (2011) menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan dividen terhadap 

nilai perusahaan tidak signifikan. 

Hasil yang tidak konsisten dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh 

keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen terhadap nilai 

perusahaan membuat penulis untuk mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh 

Wijaya dan Wibawa (2010). Perbedaan penelitian Wijaya dan Wibawa (2010) 

dengan penelitian sekarang adalah penelitian Wijaya dan Wibawa (2010) 

dalam menghitung keputusan investasi menggunakan proksi Price Earning 

Ratio (PER) dan periode penelitiannya 2006-2009, sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan proksi Market Value to Book Value of Assets Ratio 

(MVA/BVA) dan periode penelitiannya adalah 2008-2010. Maka peneliti 



 
 

mengambil judul: Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan 

Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar  di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010). 

1.2 Tujuan Penelitian 

Sesuai uraian latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Membuktikan secara empiris apakah keputusan investasi berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. 

2. Membuktikan secara empiris apakah keputusan pendanaan berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. 

3. Membuktikan secara empiris apakah kebijakan dividen berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. 
 

2. LANDASAN TEORI 

Berdasarkan signaling theory, pengeluaran investasi memberikan sinyal 

positif mengenai pertumbuhan perusahaan di masa mendatang, jadi bisa 

meningkatkan harga saham yang digunakan untuk indikator nilai perusahaan 

(Wahyudi dan Pawestri, 2006). Prospek pertumbuhan perusahaan secara parsial 

dinyatakan dalam harga saham, dan perusahaan yang tumbuh akan mempunyai 

nilai pasar yang lebih tinggi secara relatif untuk aktiva yang dimiliki. Set 

kesempatan investasi yang didasari pada harga akan berbentuk suatu rasio 

sebagai suatu ukuran aktiva yang dimiliki dan nilai pasar perusahaan (Arieska 

dan Gunawan, 2011). 

Pemilihan struktur pendanaan merupakan masalah yang menyangkut 

komposisi dana yang akan dipakai dalam perusahaan. Dalam hal ini masalah 

yang harus dijawab dalam hubungannya dengan keputusan pendanaan adalah 

sumber dana yang digunakan berasal dari sumber dana internal atau eksternal. 

Sumber dana internal contohnya laba ditahan dan depresiasi, sedangkan 

sumber dana eksternal adalah hutang dan modal sendiri. Sebagai contoh,  

keputusan pendanaan yang baik yang dibuat oleh manajer jika dikaitkan 

dengan kebijakan dividen apakah membagikan dividen atau menahan laba, 

dalam jangka panjang bisa memberikan infomasi pada pihak luar bahwa 

perusahaan tersebut baik (Ansori dan Denica, 2010).  



 
 

Dalam faktanya, praktek kebijakan dividen dalam masing-masing 

perusahaan itu berbeda-beda. Ada yang membagikan dividen yang tinggi ada 

juga yang membagikan dividen yang rendah, tetapi semua itu tujuannya untuk 

meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Dalam hal ini permasalahan 

yang harus dihadapi oleh manajer keuangan adalah bagaimana menetapkan 

besarnya dividend payout ratio yang bisa memuaskan para pemegang saham 

dan keperluan perusahaan. Artinya seberapa besar pemegang saham 

memperoleh pembayaran dividen tetapi pembiayaan perusahaan tidak 

terganggu. Oleh sebab itu, dalam prakteknya kebijakan dividen akan 

berhubungan dengan nilai perusahaan tersebut (Ansori dan Denica, 2010).  

Kerangka pemikiran: Gambar  2.1 
 

 
 

 
 
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis penelitian ini adalah: 
HA1: Keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

HA2: Keputusan pendanaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

HA3: Kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan go 

public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode penelitian ini 

adalah 2008-2010. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan 

dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sampel penelitian ini 

terpilih sebanyak 89 perusahaan dengan kriteria perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2008-2010. Perusahaan 

manufaktur tersebut membagikan dividen kas selama periode 2008-2010. 

Perusahaan manufaktur yang membagikan dividen kas tersebut mempunyai 

laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 desember. Perusahaan manufaktur 

yang membagikan dividen kas tersebut mempunyai data lengkap mengenai 

Keputuasan Investasi 
Keputusan Pendanaan 

Kebijakan Dividen 

Nilai Perusahaan 



 
 

nilai perusahaan (PBV), keputusan investasi (MVA/BVA), keputusan 

pendanaan (DER), dan kebijakan dividen (DPR) pada tahun 2008-2010. Data 

sekunder dari penelitian ini diperoleh baik dari Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD) maupun laporan keuangan dari situs resmi Bursa Efek 

Indonesia (BEI), yaitu www.idx.co.id. 

3.2 Variabel Penelitian dan Pengukuran 

a. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi adalah keputusan yang menyangkut 

pengalokasian dana yang berasal dari dalam maupun dari luar 

perusahaan pada berbagai bentuk investasi (Purnamasari et al., 2009). 

Proksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Market Value to 

Book Value of Assets Ratio (MVA/BVA). Perhitungannya  

MVA/BVA=(Ttl Aset–Ttl Ekuitas) + (Jml Shm Beredar x Closing 

price) dibagi Total Asset. 

b. Keputusan Pendanaan 

Menurut Hasnawati (2005a) dalam Wijaya dan Wibawa (2010), 

keputusan pendanaan merupakan keputusan yang menyangkut 

komposisi pendanaan yang dipilih oleh perusahaan. Keputusan 

pendanaan dalam penelitian ini dikonfirmasikan melalui Debt to 

Equity Ratio (DER). Perhitungannya DER=Total Hutang dibagi Total 

Ekuitas. 

c. Kebijakan Dividen 

Keputusan kebijakan dividen merupakan keputusan mengenai 

seberapa banyak laba saat ini yang akan dibayarkan sebagai dividen 

daripada ditahan untuk diinvestasikan kembali dalam perusahaan 

(Brigham dan Houston, 2001). Kebijakan dividen dalam penelitian ini 

dikonfirmasikan melalui Dividend Payout Ratio (DPR). 

Perhitungannya DPR=Dividend Per Share dibagi Earning Per Share. 

 



 
 

d. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai 

nilai pasar karena nilai perusahaan bisa memberikan kekayaan 

pemegang saham secara maksimum jika harga saham perusahaan 

meningkat (Hasnawati, 2005a dan 2005b dalam Wijaya, 2010). Nilai 

perusahaan dalam penelitian ini dikonfirmasikan melalui Price Book 

Value (PBV). Perhitungannya PBV=Harga Saham Dibagi BV. 

3.3 Metode Analisa Data 

a. Uji Data 

Uji asumsi klasik yaitu Multikolinieritas, Autokorelasi, 
Heteroskedastisitas, dan Normalitas. Model regresi berganda: 
LnNP = α0+ α1LnKI + α2LnKP + α3LnKD + ε 
Notasi: LnNP : Log Natural Nilai perusahaan, α0 : Intercept, 

                                α 1LnKI : Log Natural Keputusan Investasi, 

             α2LnKP : Log Natural Keputusan Pendanaan, 

            α3LnKD : Log Natural Kebijakan Dividen, dan ε : Error term. 

b. Uji Hipotesis 
Uji hipotesis dalam penelitian ini adalah Uji F, Uji koefisien 
Determinasi dan Uji t. Data diolah menggunakan program SPSS. 
 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Uji Asumsi Klasik 
Model regresi dalam penelitian ini telah lolos uji asumsi klasik 

yaitu uji Multikolinieritas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, dan 
Normalitas. 

4.2 Uji Hipotesis 
Gambar 4.2 

Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda 
 

Varibel Coefficient Beta thitung p 
(Constant) -0,054  -1,752 0,083 
Ln MVA/BVA 1,340 0,984 45,773 0,000 
Ln DER 0,033 0,032 1,478 0,143 
Ln DPR -0,024 -0,030 -1,399 0,165 
Adj R2 = 0,960 
Fhitung = 701,114 p = 0,000 

           Sumber: data sekunder diolah, 2012 



 
 

LnNP = -0,054+1,340LnKI+ 0,033LnKP- 0,024LnKD+ε 

Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat dibuat interpretasi 

bahwa nilai konstan untuk persamaan regresi adalah -0,054 dengan 

parameter negatif. Hal ini berarti bahwa tanpa adanya keputusan investasi, 

keputusan pendanaan dan kebijakan dividen, maka nilai perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia akan mengalami penurunan. Besar 

nilai koefisien regresi untuk keputusan investasi (1) adalah 1,340 dengan 

parameter positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan 

keputusan investasi sebesar 1%; maka akan berdampak terhadap 

peningkatan nilai perusahaan sebesar 1,340% dengan asumasi variabel 

yang lain konstan. Besar nilai koefisien regresi untuk keputusan 

pendanaan (2) adalah 0,033 dengan parameter positif. Hal ini berarti 

bahwa setiap terjadi peningkatan keputusan pendanaan sebesar 1%; maka 

akan berdampak terhadap peningkatan nilai perusahaan sebesar 0,033% 

dengan asumasi variabel yang lain konstan. Besar nilai koefisien regresi 

untuk kebijakan dividen (3) adalah -0,024 dengan parameter negatif. Hal 

ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan kebijakan dividen sebesar 1%; 

maka akan berdampak terhadap penurunan nilai perusahaan sebesar 

0,024% dengan asumasi variabel yang lain konstan. 

4.3 Uji F 

Dengan signifikansi 5% diperoleh hasil perhitungan Fhitung = 701,114 

dengan p= 0,000< 0,05 berarti secara simultan keputusan investasi, keputusan 

pendanaan dan kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

4.4 Koefisien Determinasi (R2) 

Nilai koefisien determinasi (Adj R2) sebesar 0,960 artinya variabel 

keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen memberikan 

sumbangan sebesar 96% terhadap nilai perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2008-2010, sedangkan sisanya sebesar 4% dapat dijelaskan 

oleh variabel yang lain di luar model. 

 



 
 

4.5 Uji t 

Variabel keputusan investasi diperoleh nilai thitung = 45,773 dengan p= 

0,000< 0,05; sehingga Ho ditolak atau HA diterima, artinya keputusan 

investasi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia. Variabel keputusan pendanaan diperoleh nilai thitung = 

1,478 dengan p= 0,143> 0,05; sehingga H0 diterima atau HA ditolak, artinya 

keputusan pendanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Variabel kebijakan dividen diperoleh 

nilai thitung = -1,399 dengan p= 0,165> 0,05; sehingga Ho diterima atau HA 

diterima, artinya kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

4.6 Pembahasan 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa variabel keputusan 

investasi diperoleh nilai thitung = 45,773 dengan p= 0,000< 0,05; sehingga Ho 

ditolak atau HA diterima, artinya keputusan investasi berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Hasil ini 

mendukung dan konsisten dengan penelitian yang dikemukakan Fama (1978) 

dalam Hasnawati (2005) bahwa keputusan investasi secara positif 

mempengaruhi nilai perusahaan dan signifikan. Hasil penelitian ini juga 

mendukung penelitian Hasnawati (2005), Haruman (2008), serta Wijaya dan 

Wibawa (2010) yang semuanya memberikan hasil penelitian bahwa keputusan 

investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil ini membuktikan 

bahwa apabila perusahaan memaksimumkan keputusan investasi maka akan 

memberikan sinyal positif di masa depan yang akan meningkatkan nilai 

perusahaan. Namun, Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Wahyudi dan Pawestri (2006) yang menunjukkan bahwa 

keputusan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa variabel keputusan 

pendanaan diperoleh nilai thitung = 1,478 dengan p= 0,143> 0,05; sehingga H0 

diterima atau HA ditolak, artinya keputusan pendanaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 



 
 

Hasil penelitian ini relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Modigliani 

dan Miller (1958) dalam Wijaya dan Wibawa (2010) yang menyatakan bahwa 

struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian Arieska dan Gunawan (2011) yang menunjukkan 

bahwa keputusan pendanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

pemegang saham. Penelitian ini juga mendukung penelitian Safyaningsih dan 

Hardiningsih (2011) yang membuktikan bahwa kebijakan utang tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun, Penelitian ini tidak 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Pawestri (2006), 

Haruman (2008), Wijaya dan Wibawa (2010) yang semuanya menunjukkan 

hasil penelitian bahwa keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa variabel kebijakan 

dividen diperoleh nilai thitung = -1,399 dengan p= 0,165> 0,05; sehingga Ho 

diterima atau HA diterima, artinya kebijakan dividen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini mendukung teori ketidakrelevanan dividen (irrelevansi 

dividend) yang dikemukakan oleh Merton Miller dan Franco Modigliani 

(MM) bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh terhadap harga 

saham perusahaan maupun terhadap biaya modalnya. Penelitian ini menolak 

teori bird-in-the-hand theory” (teori burung ditangan) yang mengatakan 

dividen lebih pasti daripada perolehan modal atau dengan kata lain dividen 

yang tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan (Keown et al., 2000: 611). 

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan 

Pawestri (2006), Ikbal et al. (2011) serta Safyaningsih dan Hardiningsih 

(2011), yang semua hasil penelitiannya menunjukkan bahwa  kebijakan 

dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini juga 

mendukung penelitian oleh Gonedes (1978) dalam Wijaya (2010) yang 

membuktikan bahwa pengumuman dividen tidak mengandung informasi. Hal 

ini berarti bahwa pembayaran dividen tidak memberikan informasi tentang 

prospek perusahaan di masa yang akan datang. Penelitian ini juga tidak 



 
 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Haruman (2008), Wijaya dan 

Wibawa (2010) yang semua hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh keputusan investasi, 

keputusan pendanaan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-

2010 dapat ditarik kesimpulan bahwa secara simultan keputusan investasi, 

keputusan pendanaan dan kebijakan dividen mempengaruhi nilai perusahaan, 

sedangkan secara parsial dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Keputusan investasi terbukti berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 

sehingga apabila  keputusan investasi meningkat maka nilai perusahaan 

juga akan meningkat. Hal ini berarti keputusan investasi suatu perusahaan 

akan memberikan sinyal positif bagi pertumbuhan perusahaan di masa 

yang akan datang yang kemudian berdampak pada meningkatnya harga 

saham. 

2. Keputusan pendanaan tidak terbukti berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan, sehingga tinggi rendahnya keputusan pendanaan tidak 

mempengaruhi tinggi rendahnya nilai suatu perusahaan. Hal ini berarti 

keputusan pendanaan suatu perusahaan baik menggunakan biaya utang 

maupun biaya ekuitas adalah relatif setara. Kondisi semacam ini 

tergantung dari kondisi iklim bisnis, apabila iklim bisnis baik maka 

penggunaan utang akan memberikan manfaat yang menguntungkan begitu 

juga sebaliknya dengan penggunaan ekuitas. 

3. Kebijakan dividen tidak terbukti berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 

sehingga tinggi rendahnya pembagian dividen terhadap pemegang saham 

tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini berarti bahwa 



 
 

pembayaran dividen tidak memberikan informasi mengenai prospek 

perusahaan di masa yang akan datang. 

5.2 Saran 

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih meningkatkan 

penelitian melalui periode penelitian yang berbeda dengan kondisi ekonomi 

yang berbeda pula, supaya mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. 

Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan proksi lain dalam 

keputusan investasi misalnya proksi Total Assets Growth, Current Assets to 

Total Assets dan lebih baik lagi apabila menggunakan semua proksi yang 

berkaitan dengan keputusan investasi dan membandingkan hasilnya. Selain itu 

juga penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen 

selain keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen yang 

mempengaruhi nilai perusahaan misalnya struktur kepemilikan dan faktor 

eksternal perusahaan seperti tingkat suku bunga.  
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