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PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, KEPUTUSAN PENDANAAN 

DAN KEBIJAKAN DEVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN  

(Studi Empiris pada Klasifikasi Perusahaan Property dan Real Estate yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun (2016-2018) 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: (1) Keputusan Investasi, 

(2) Keputusan Pendanaan; dan (3) Kebijakan Dividen terhadap Nilai 

Perusahaan pada perusahaanProperty danreal estet  yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Periode penelitian yang digunakan adalah 2016-2018. 

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian ex post facto, bersifat asosiatif  

kausal, dan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan Property dan  real estet   yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2016-2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keputusan Investasi 

berpengaruhpositif terhadap Nilai Perusahaan dengan nilai koefisien regresi 

sebesar 0,060 dan nilai signifikansi 0,025. (2) Keputusan Pendanaan 

tidakberpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan dengan nilai koefisien 

regresi sebesar -0,119 dan nilai signifikansi 0,730. (3) Kebijakan Dividen tidak 

berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan dengan nilai koefisien regresi sebesar 

0,004 dan nilai signifikansi 0,082. (4) Keputusan Investasi, Keputusan 

Pendanaan dan Kebijakan Dividen berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan nilai F hitung 

sebesar 3,623 dan nilai signifikansi 0,025. Hasil uji adjusted R
2
 pada penelitian 

ini diperoleh nilai sebesar 0,197. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai Perusahaan 

dipengaruhi oleh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan 

Dividen sebesar 19,7%, sedangkan sisanya sebesar 80,3% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

 

Kata kunci: keputusan investasi (PER), keputusan pendanaan (DER), 

kebijakan dividen (DPR), dan nilai perusahaan (PBV). 

 

Abstract 

 

This research aimed to determine the influence of: (1) Investment Decision, (2) 

Financing Decision; And (3) Dividend Policy on Firm Value to Property andreal 

estetlisted on Indonesia Stock Exchange. The research period was 2016-2018.This 

research was classified as ex post facto research, causal associative, and 

quantitative approach. The population in this study was all  Property and real 

estetcompanies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2016-2018. The 

research sample technique used purposive sampling technique. Data analysis 

method used multiple linear regression. The result of the research showed that: (1) 

Investment Decision had positive effect to Firm Value with regression coefficient 
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0,060 and significance 0,025. (2) Fund Decision had positive effect to Firm Value 

with regression coefficient -0,119 and significance 0,730. (3) Dividend Policy had 

no effect to Firm Value with regression coefficient 0,004 and significance 0.082. 

(4) Investment Decisions, Financing Decisions and Dividend Policy affect the 

Firm Value of Manufacturing Companies listed on the Indonesia Stock Exchange 

with F-count 3,623 and significance 0,025. The result of the adjusted R
2
 test in 

this study obtained a value of 0.197. This showed that the Firm Value was 

influenced by Investment Decision, Decision of Funding, and Dividend Policy of 

19,7%, while the rest of 80,3% was influenced by other factors not examined in 

this study. 

 

Keywords: investment decision (PER), financing decision (DER),  dividend 

policy (DPR), and firm value (PBV). 

 

  

1. PENDAHULUAN 

Suatu perusahaan memiliki tujuan memaksimumkan nilai perusahaan atau kekayaan 

bagi pemegang saham. Memaksimumkan nilai perusahaan dinilai lebih tepat sebagai 

tujuan suatu perusahaan sebab memaksimumkan nilai perusahaan berarti 

memaksimumkan nilai sekarang dari semua keuntungan yang akan diterima oleh 

pemegang saham di masa yang akan datang.  

Dalam perekonomian global sekarang ini, perusahaan melakukan kegiatan 

ekonomi tanpa memerhatikan adanya batasan negara, keadaan ini dapat 

menyebabkan terjadinya persaingan yang ketat antar perusahaan. Pengetahuan 

tentang manajemen keuangan sekarang ini adalah penting bagi pihak-pihak yang 

terlibat dalam pengelolaan keuangan suatu perusahaan, hal ini juga penting bagi 

pihak lain yang secara tidak langsung tugas dan kewajibannya bersangkutan 

dengan masalah keuangan. Berdasarkan sudut pandang manajemen keuangan 

tujuan perusahaan adalah memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. 

Peningkatan kemakmuran pemegang saham dapat dicapai melalui peningkatan 

nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan, maka semakin sejahtera para 

pemegang saham. Nilai perusahaan juga tercermin dari harga saham, dimana jika 

harga saham menurun maka nilai perusahaan menurun, sehingga hal ini 

berdampak pada penurunan kemakmuran pemegang saham dan sebaliknya apabila 

semakin tinggi harga saham maka nilai perusahaan juga semakin tinggi sehingga 

semakin besar kemakmuran yang akan diterima oleh pemegang saham. Nilai 
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perusahaan merupakan suatu hal yang penting bagi seorang manajer maupun bagi 

seorang investor. Bagi seorang manajer nilai perusahaan merupakan suatu tolak 

ukur atas prestasi kerja yang telah dicapainya. Jika seorang manajer mampu untuk 

meningkatkan nilai perusahaan maka manajer tersebut telah menunjukkan kinerja 

baik bagi perusahaan. Selain itu, secara tidak langsung manajer ini telah mampu 

untuk meningkatkan kemakmuran bagi pemegang saham yang merupakan tujuan 

perusahaan. Bagi investor, peningkatan nilai perusahaan merupakan suatu 

persepsi yang baik terhadap perusahaan. Apabila seorang investor sudah memiliki 

suatu pandangan yang baik terhadap perusahaan maka investor tersebut akan 

tertarik untuk berinvestasi sehingga hal ini akan membuat harga saham 

perusahaan mengalami peningkatan (Prihapsari,2015). 

 Keputusan investasi yang tepat diharapkan dapat memberikan 

pertumbuhan positif baik untuk perusahaan maupun investor. Bagi investor 

pertumbuhan positif merupakan suatu prospek yang menguntungkan, karena 

investasi yang ditanamkan dapat memberikan return optimal di masa yang akan 

datang. Artinya jika perusahaan memperoleh pertumbuhan positif menunjukkan 

adanya kesempatan investasi bagi perusahaan untuk menentukan berbagai pilihan-

pilihan investasi. Semakin besar kesempatan investasi maka manajer berusaha 

untuk mengambil kesempatan-kesempatantersebut dalam rangka memaksimalkan 

kesejahteraan pemegang saham (Nurviandaa dkk, 2018).  

Keputusan Investasi merupakan suatu keputusan yang diambil manajemen 

perusahaan mengenai investasi yang diambil melalui pembelian asset dalam 

jangka waktu yang lama atau lebih dari satu tahun. Rasio FATA mencerminkan 

persentase dari fixed asset atau asset tetap suatu perusahaan. Investor dapat 

melihat mengenai keputusan manajemen perusahaan membeli suatu asset tetap 

dalam rangka untuk berinvestasi melalui laporan keuangan yang diterbitkan oleh 

manajemen perusahaan. Penggunaan asset tetap yang dimiliki oleh perusahaan 

sektor industri dasar dan kimia ini akan menunjang kegiatan operasional dari 

perusahaan tersebut, maka pengelolaan aset tersebut harus efektif dan efisien 

sehingga akan dapat memberikan keuntungan yang maksimal (Nurvianda dkk, 

2018). 
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Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai 

perusahaan.tetapi di balik tujuan tersebut terdapat konflik antara pemegang saham 

dengan manajer, dan dengan penyedia dana sebagai kreditur. Pemegang saham 

akan cenderung memaksimalkan nilai saham dan memaksa manajer untuk 

bertindak sesuai dengan kepentingan mereka melalui pengawasan yang mereka 

lakukan. Kreditur disisi lain cenderung akan berusaha melindungi dana yang 

sudah mereka investasikan dalam perusahaan dengan jaminan dan kebijakan 

pengawasan yang ketat pula. Manajer juga memiliki dorongan untuk mengejar 

kepentingan pribadi mereka.Bahkan tidak tertutup kemungkinan para manajer 

melakukan investasi walaupun investasi tersebut tidak dapat memaksimalkan nilai 

pemegang saham. 

Seorang manajer yang mampu mengambil keputusan keuangan yang tepat 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan meningkatkan nilai perusahaan.Salah satu 

keputusan keuangan yang harus diambil oleh seorang manajer adalah keputusan 

investasi.Keputusan pendanaan adalah dimana perusahaan mendanai aset-aset 

untuk mendukung kegiatan bisnisnya, sedangkan sumber dana/modal yang 

diperoleh perusahaan dapat dari internal maupun eksternal (Mardiyati, 2015). 

Keputusan pendanaan yang akan diambil perusahaan juga berkaitan dengan 

kemampuan perusahaan dalam mengembalikan hutangnya. Keputusan pendanaan 

mengindikasikan bagaimana perusahaan membiayai kegiatan operasionalnya atau 

bagaimana perusahaan membiayai aktivanya. Pada keputusan pendanaan 

menyangkut dengan struktur keuangan perusahaan, dimana struktur keuangan 

perusahaan merupakan komposisi dari keputusan pendanaan yang meliputi hutang 

jangka pendek , hutang jangka panjang dan modal sendiri. 

Keputusan pendanaan yang diambil manajemen perusahaan yakni manajer 

keuangan dalam rangka mengelola keuangan perusahaan, termasuk dengan 

pengelolaan penggunaan utang yang digunakan perusahaan.Penggunaan utang 

yang dilakukan harus sampai titik optimal agar dapat meningkatkan nilai 

perusahaan, namun kenyataannya penggunaan utang yang dilakukan pada 

perusahaan objek penelitian masih belum optimal sehingga investor tidak melihat 

peluang investasi melalui keputusan pendanaan.Temuan Mardiyati (2015) dimana 
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hasil temuan menunjukkan ada pengaruh signifikan antara keputusan pendanaan 

dengan nilai perusahaan. 

Selain keputusan investasi dan keputusan pendanaan, keputusan pembagian 

dividen juga merupakan suatu masalah yang sering dihadapioleh perusahaan. 

Dividen merupakan sebuah alasan bagi investor dalam menanamkan investasinya, 

dimana dividen merupakan pengembalian yang akan diterima atas investasinya 

dalam perusahaan. Nilai perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan 

membayar dividen.Para investor memiliki tujuan utama untuk meningkatkan 

kesejahteraannya dengan mengharapkan pengembalian dalam bentuk dividen atau 

capital gain, sedangkan pertumbuhan perusahaan diharapkan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya sekaligus memberikan kesejahteraan 

kepada para pemegang saham. Seorang investor yang tidak bersedia berspekulasi 

akan lebih memilih dividen daripada capital gain. Besarnya dividen ini dapat 

memengaruhi harga saham. Apabila dividen yang dibayarkan tinggi, maka harga 

saham akan naik, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Kebijakan deviden adalah kebijakan yang dikaitkan dengan penentuan 

apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang 

saham sebagai deviden atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan. Kebijakan 

terhadap pembayaran deviden merupakan keputusan yang sangat penting dalam 

suatu perusahaan. Kebijakan ini akan melibatkan dua pihak yang mempunyai 

kepentingan yang berbeda, yaitu pihak pertama para pemegang saham dan pihak 

kedua perusahaan itu sendiri (Piristina dan Khairunnisa, 2019). 

Berdasarkan berbagai hal yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang nilai perusahaan dengan berjudul “Pengaruh 

Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan dan Kebijakan Dividen 

Terhadap Nilai Perusahaan Property dan Real Estet yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia”. 

 

2. METODE  

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif, dengan pengujian hipotesis 

yang telah disusun terhadap variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian 
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ini.  Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang 

spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal 

hingga pembuatan desain penelitiannya. Menurut Sugiyono (2013), metode 

penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan 

kepada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pengaruh Keputusan Investasi terhadap Nilai Perusahaan, Hasil statistik uji t 

untuk variabel Keputusan Pendanaan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,028 

lebih kecil dari toleransi kesalahan =0,05. Oleh karena nilai signifikansi pada 

variabel Keputusan Pendanaan lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi bernilai 

positif sebesar 0,060 berarti penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis pertama 

yang menyatakan “Keputusan Investasi berpengaruh positif terhadap Nilai 

Perusahaan”. 

Menurut Setiani (2013) keputusan investasi merupakan keputusan 

mengenai penanaman modal di masa sekarang untuk mendapatkan hasil atau 

keuntungan di masa yang akan datang. Keputusan investasi yang dibuat 

perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan menghasilkan kas sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan jangka panjang maupun jangka pendek atau yang 

disebut likuiditas perusahaan.Perusahaan harus menjaga likuiditas agar tidak 

terganggu, sehingga tidak menganggu kelancaran aktivitas perusahaan untuk 

melakukan investasi dan tidak kehilangan kepercayaan diri dari pihak luar 

(Hidayat, 2010). 

Keputusan investasi dalam penelitian ini diproksikan dengan Price 

Earnings Ratio (PER) dimana rasio ini menunjukkan seberapabanyak investor 

bersedia membayar untuk setiap laba yang dilaporkan (Brigham dan Houston, 

2011). Semakin tinggi rasio PER suatu saham akan menunjukkan harga saham 

semakin tinggi terhadap pendapatan bersih per sahamnya yang mengartikan 
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bahwa investasi di perusahaan juga tinggi dan menunjukkan sinyal pertumbuhan 

pendapatan perusahaan di masa yang akan datang. Hal tersebut akan dianggap 

sebagai good news yang nantinya akan mengubah persepsi para investor terhadap 

kinerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan harga saham yang akhirnya akan 

memengaruhi nilai perusahaan. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan 

olehVenny Natalia (2016), Pengaruh Keputusan Pendanaan, Keputusan Investasi, 

Dan Kebijakan Dividen Pada Nilai Perusahaan Manufaktur Yang Go Public Di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Keputusan pendanaan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai 

perusahaan.Keputusan investasi secara parsial berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Pengaruh Keputusan Pendanaan terhadap Nilai Perusahaan, Hasil statistik 

uji t untuk variabel Keputusan Pendanaan diperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,730 lebih besar dari toleransi kesalahan =0,05. Oleh karena nilai signifikansi 

pada variabel Keputusan Pendanaan lebih besar dari 0,05 dan koefisien regresi 

bernilai positif sebesar -0,119  berarti penelitian ini tidak berhasil membuktikan 

hipotesis kedua yang menyatakan “Keputusan Pendanaan berpengaruh positif 

terhadap Nilai Perusahaan”. 

Dengan memperhatikan data yang ada, tidak signifikannya pengaruh 

Kebijakan Pendanaan terhadap Nilai Perusahaan dimungkinkan karena mayoritas 

perusahaan memiliki nilai DER yang rendah dan dibawah rata-rata yaitu ≤30%. 

Dengan N=33 terdapat 22 atau 67% data dengan nilai DER ≤30%, misalnya pada 

perusahaan BEST tahun 2016 dengan nilai DER sebesar 0,53 dan DMAS tahun 

2013 dengan nilai DER sebesar 0,06; dan RDTX tahun 2018 dengan nilai DER 

sebesar 0,09. Berdasarkan data penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

mayoritas perusahaan dengan nilai DER yang rendah, sehingga menyebabkan 

terjadinya kesenjangan data penelitian selama periode pengamatan dan 

menyebabkan tidak signifikan. Untuk mendapatkan hasil yang signifikan dapat 

dilakukan dengan cara menambah sampel penelitian, variabel baru dan tahun 

pengamatan. 
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Menurut Darminto (2008) keputusan pendanaan (financing decision) 

perusahaan menyangkut komposisi pendanaan berupa ekuitaspemilik (owner's 

fund), kewajiban jangka panjang (long term loans) dan kewajiban jangka pendek 

(current liabilities).Sumber pendanaan di dalam suatu perusahaan dibagi menjadi 

dua kategori yaitu pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Menurut pecking 

order theory, dana eksternal lebih disukai dalam bentuk hutang daripada modal 

sendiri karena dua alasan yaitu pertimbangan biaya emisi, dimana biaya emisi 

obligasi lebih murah dibandingkan biaya emisi saham baru.  

Hal ini disebabkan karena penerbitan saham baru akan menurunkan harga 

saham lama. Alasan kedua adalah adanya kekhawatiran manajer bahwa penerbitan 

saham baru dapat ditafsirkan sebagai kabar buruk oleh pemodal yang 

mengakibatkan menurunnya nilai perusahaan. 

Manajer dapat menggunakan hutang sebagai sinyal yang lebih terpercaya 

untuk para investor. Ini karena perusahaan yang meningkatkan hutang dapat 

dipandang sebagai perusahaan yang yakin dengan prospek perusahaan di masa 

yang akan datang. Jadi penggunaan hutang merupakan tanda atau sinyal positif 

dari perusahaan yang dapat membuat para investor menghargai nilai saham lebih 

besar daripada nilai yang tercatat pada neraca perusahaan, sehingga akan 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Asri Pawestri Setyo Utami dan Ni Putu Ayu Darmayanti (2018). 

Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan Dan Kebijakan Dividen 

Terhadap Nilai Perusahaan Food And Beverages. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 

Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaa, Hasil statistik uji t 

untuk variabel Kebijakan Dividen diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,082 lebih 

besar dari toleransi kesalahan =0,05. Oleh karena nilai signifikansi dari variabel 

Kebijakan Dividen lebih besar dari 0,05 dan koefisien regresi bernilai negatif 

sebesar 0,004; berarti penelitian ini belum berhasil membuktikan hipotesis ketiga 
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yang menyatakan “Kebijakan Dividen berpengaruh positif terhadap Nilai 

Perusahaan”. 

Dengan memperhatikan data yang ada, tidak signifikannya pengaruh 

Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan dimungkinkan karena mayoritas 

perusahaan memiliki nilai DPR yang rendah dan dibawah rata-rata yaitu ≤30%. 

Dengan N=33 terdapat 19 atau 58% data dengan nilai DPR ≤30%, misalnya pada 

perusahaan BEST tahun 2016 dengan nilai DPR sebesar 0,03 dan tahun 2017 

DPNS dengan nilai DPR sebesar 0,03; dan LPKR tahun 2018 dengan nilai DPR 

sebesar 0,02. Berdasarkan data penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

mayoritas perusahaan dengan nilai DPR yang rendah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Yogy Endarmawan (2014) Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan 

Pendanaan, dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai PerusahaanNamun, hasil 

penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asri Pawestri 

Setyo Utami dan Ni Putu Ayu Darmayanti (2018). Pengaruh Keputusan Investasi, 

Keputusan Pendanaan Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Food 

And Beverages,yang menunjukkan bahwa keputusan investasi, keputusan 

pendanaan, dan kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

Berdasarkan hasil pengujian uji adjusted R
2
 pada penelitian ini diperoleh 

nilai sebesar 0,197. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai Perusahaan dipengaruhi 

oleh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan dan Kebijakan Dividen sebesar 

19,7%, sedangkan sisanya sebesar 80,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab 

sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: Keputusan Investasi 

berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 0,028 dan nilai signifikansi sebesar 0,060, Keputusan 
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Pendanaan tidak berpengaruh  terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,730 dan nilai signifikansi sebesar -0,119. 

Kebijakan Dividen tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,082 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,004. Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan dan Kebijakan Dividen 

berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 3,623 dengan 

signifikansi sebesar 0,025. Hasil uji adjusted R
2
 pada penelitian ini diperoleh nilai 

sebesar 0,197. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai Perusahaan dipengaruhi oleh 

Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen sebesar 

19,7%, sedangkan sisanyasebesar 80,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, dapatdiberikan beberapa 

saran sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara parsial 

Keputusan Investasi dan Keputusan Pendanaan berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan.Oleh karena itu, bagi para investor disarankan untuk memperhatikan 

faktor Keputusan Investasi dan Keputusan Pendanaan, agar di masa mendatang 

investor dapat memperoleh keuntungan dan Nilai Perusahaan dapat meningkat. 

Bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan penelitian yang sama 

disarankan untuk memasukkan variabel baru, seperti: Earnings PerShare, Size, 

Return On Equity (ROE), dan tingkat suku bunga. Penelitianselanjutnya 

diharapkan juga untuk menambah jumlah tahun pengamatan, sehingga diperoleh 

gambaran yang lebih baik tentang kondisi perusahaan serta peningkatan 

perkembangan perusahaan tersebut sejauh mana dalam meningkatkan nilai 

perusahaan. Selain itu, sebaiknya menambah jumlah sampel penelitian yang tidak 

hanya terbatas pada perusahaan manufaktur saja tetapi menggunakan kelompok 

perusahaan lainnya yang terdaftar di BEI, seperti: perbankan, sektor industri, dan 

pertambangan. Dengan menambah variabel baru, tahun pengamatan, dan jumlah 

sampel diharapkan hasil penelitian yang didapatkan lebih baik lagi. 
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