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PENGARUH KEPUTUSAN INVESTASI, PROFITABILITAS DAN 

UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN  

(Studi Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2018) 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh keputusan investasi, 

profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016 sampai 

2018. Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif dengan menggunakan data 

sekunder laporan keuangan perusahaan food and baverage yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016 sampai 2018. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahawa keputusan investasi secara pasial berpengaruh sinifikan 

dengan arah positif terhadap nilai perusahaan, profitabilitas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan, dan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Secara bersama-sama (simultan) variabel 

keputusan investasi, variabel profitabilitas dan variabel ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 

Kata kunci: nilai perusahaan, keputusan investasi, profitabilitas, ukuran 

perusahaan 

 

Abstract 

 

This study aims to examine the effect of investment decisions, profitability, and 

company size on firm value in manufacturing companies listed on the Indonesia 

Stock Exchange (BEI) in 2016 to 2018. This research is classified as quantitative 

research using secondary data from financial statements of food and baverage 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2016 to 2018. The 

results of this study indicate that the investment decision pasially has a significant 

effect on the positive direction of firm value, profitability has a positive and 

significant effect on firm value, and company size has no effect on firm value. 

Taken together (simultaneous) investment decision variables, profitability 

variables and firm size variables significantly influence the value of the company. 

 

Keywords: company value, investment decision, profitability, company size. 

 

1. PENDAHULUAN 

Semua perusahaan tentunya mempunyai tujuan mendapatkan keuntungan, 

perusahaan yang menginginkan keuntungan yang tinggi tentunya mereka 

memfokuskan kegiatannya untuk meningkatkan nilai perusahaan hingga mencapai 

maksimum. Tujuan didirikannya suatu perusahaan untuk meningkatkan 

kemakmuran pemegang saham atau pemiliknya dengan cara meningkatkan nilai 
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perusahaan, tingginya nilai perusahaan berpengaruh terhadap kemakmuran 

pemegang saham selain itu juga meningkatkan keinginan investor untuk 

berinvestasi (Arizki et al., 2019). Nilai perusahaan dapat diukur dengan saham 

perusahaan sebab nilai perusahaan tercermin dari harga sahamnya (Wijoyo, 2018). 

 Tingginya harga saham akan membuat para investor percaya dengan 

prospek perusahaan di masa depan. Memaksimalkan keuntungan serta 

meningkatkan nilai perusahaan merupakan suatu usaha untuk mensejahterakan 

pemegang saham, hal ini dilakukan perusahaan guna untuk mencapai tujuanya 

serta untuk menjaga kelangsungan hidup suatu perusahaan. Untuk mecapai 

tujuannya suatu perusahaan harus mencukupi dananya, sehingga kebutuhan 

perusahaan dapat terpenuhi (I. G. Ngurah et al., 2016). Nilai perusahaan 

merupakan persepsi ivestor yang sering mengaitkan keberhasilan suatu 

perusahaan dengan harga saham (Sambora et.al, 2014).  Bagi investor dan 

kreditor nilai perusahaan sangat penting karena memberikan damapak postif bagi 

perusahaan dalam menarik kepercayaan investor untuk menanamkan modal di  

perusahaan dan bagi kreditor bila nilai perusahaan tinggi maka kemampuan 

perusahaan untuk membayar utangnya akan lebih mudah sehingga kreditor tidak 

khawatir atas untang yang di pinjam oleh perusahaan.  

 Keputusan investasi merupakan suatu keputusan yang menyangkut dengan 

penanaman modal pada saat ini untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. 

Apabila suatu manajemen berhasil mebuat keputusan investasi dengan tepat 

sehingga aset yang dihasilkan akan berdapak pada kinerja perusahaan yang 

optimal. Investasi modal merupakan salah satu bagian utama dalam investasi 

selain dalam penentuan komposisi aktiva. Keputusan yang berhungan dengan 

investasi akan menentukan sumber dan bentuk dana yang akan digunakan untuk 

pembiayaan. Sebelum berinvestasi para investor serta calon investor harus 

mencari informasi untuk dijadikan pertimbagan sebelum mengambil keputusan 

investasi di pasar modal. Keputusan investasi merupakan keputusan yang 

dilakukan dengan penanaman modal dengan kurun waktu tertentu dan 

mengharapkan adanya keuntungan dimasa yang akan datang (Purnama, 2016). 

Investor yang menanamkan modal di pasar modal mereka memiliki tujuan dalam 
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jangka pendek dan jangka panjang. Investor harus mencari informasi pasar serta 

berinvestasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. 

  

2. METODE 

Berdasarkan jenis data-data yang digunakan, penelitian ini termasuk penelitian 

kuantitaf  karena  mengacu pada analisis berupa angka-angka dalam 

perhitungannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keputusan 

investasi, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa 

laporan keuangan yang di sediakan oleh setiap perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian dan telah di terbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. 

 Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, dan metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dokumentasi 

merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik 

mengumpulkan data yang secara tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian 

tetapi melalui dokumentasi. Data penelitian ini diperoleh dari annual report  yang 

telah di publikasikan melalui situs website www.idx.co.id. 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan 

manufaktur food and beverege yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling 

dengan  metode penetuan sampel menggunakan purposive sampling. Metode 

regresi yang digunakan yaitu regresi data panel. Data panel merupakan kombinasi 

antara data time series dengan cross section. Dengan melakukan akomodasi 

variabel yang berkaitan dengan variabel time series dan cross section. Data panel 

mampu mengatasi masalah yang timbul dikarenakan mengabaikan Ommited 

Variables (variabel yang relevan). Pendekatan model regresi data panel yang 

digunakan yaitu Fixed Effect model ini pada data panel diasumsikan apabila 

koefisien slope kostanta tetapi intersep bervariasi sepanjang unit individu. 

Persamaan regresi dibuat sebagai berikut: 

    =    +        +        +        +     (1) 

http://www.idx.co.id/
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  Keterangan:  

Yit   : Nilai Perusahaan 

X1   : Keputusan Investasi 

X2  : Profitabilitas 

X3   : Ukuran Perusahaan 

         : Koefisien Varian Independen 

    : Error Term 

   : Banyaknya Waktu 

      : Subjek (Perusahaan) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAAN  

3.1 Hasil 

 

Tabel  1. Uji Cow 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 19.638903 (13,25) 0.0000 

Cross-section Chi-square 101.514214 13 0.0000 

     
     Sumber: Hasil Uji Cow 

 Pada tabel I Uji Cow diatas menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 

sehingga nilai probabilitas lebih kecil dari a = 0,05. Sehingga dapat disimpulkan 

model terbaik yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Fixed Efek Model (FEM) 

dari pada Common Effect Model (CEM).  

 Tabel  2. Uji Hausman 

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 39.435058 3 0.0000 
     

Sumber: Hasil Uji Hausman 

 Berdasarkan uji hausman yang telah di lakukan diatas, dimana probabilitas 

dari Cross-section random tersebut sebesar 0,0000 kurang dari 0,05 maka dapat di 
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simpulkan bahwa model terbaik yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Fexed 

Effect Model. 

Tabel 3. Analisis Regresi Data Panel 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     X1 0.083334 0.070352 2.184539 0.0436 

X2 0.429494 0.114345 3.756128 0.0006 

X3 -0.008861 0.189421 -0.046777 0.9629 

C 1.488566 4.097132 0.363319 0.7184 
     
     Sumber: Hasil Analisis Regresi Data Panel 

Dari pengujian regresi diatas maka terdapat persamaan sebagai berikut ini : 

Y= 1,488566 + 0,083334 X1 + 0,429494 X2 – 0,008861X3 + e 

 Berdasarkan analisis dari regresi data panel diatas telah menunjukkan 

bahwa telah terjadi kenaikan Keputusan Investasi sebesar satu satuan maka akan 

menaikkan Y (Nilai Perusahaan) sebesar 0,083334, Profitabilitas sebesar 

0,429494 ketika terjadi kenaikan profitabilitas sebesar satu satuan maka akan 

terjadi kenaikan  Nilai Perusahaan sebesar 0,429494. Nilai koefisien dari Ukuran 

Perusahaan -0,008861 artinya jika nilai ukuran perusahaan mengalami penurunan 

sebesar satu satuan maka nilai perusahaan akan turun sebesar -0,008861 

dikarenakan ukuran perusahaan negatif. 

 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh Keputusan Investasi terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan uji t yang telah dilakukan oleh maka telah diketahui nilai signifikan 

dari keputusan investasi  sebesar 0,0436 < ɑ 0,05 sehingga dapat di artikan bahwa 

keputusan investasi  berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang berarti bahwa H1 

diterima. 

 Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Price Earning Ratio (PER)  

memiliki memiliki pengaruh signifikan terhadap Price Book Value (PBV) dengan 

arah positif.  Yang artinya tinginya investasi mempengaruhi nilai perusahaan 

sehingga kemakmuran pemegang saham juga meningkat  (Tahwin, 2017). 
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Tingginya Price Earning Ratio (PER) mencerminkan bahwa harga saham 

meningkat dan peningatan harga saham tersebut berpotensi akan mendapatkan 

keuntungan dari selisih harga saham yang telah terjadi. Tingginya investasi suatu 

perusahaan maka akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan 

tersebut. 

  Pertumbuhan investasi yang sangat tinggi merupakan sinyal positif bagi 

perusahaan di masa yang akan datang serta dengan peningkatan investasi dapat 

meningkatkan nilai perusahaan (Mustafa, 2018). Adanya kemampuan suatu 

perusahaan dalam meningkatkan investasi dan berpengaruh tehadap nilai 

perusahaan mencerminkan bahwa tingginya kemampuan suatu perusahaan dalam 

mamaksimumkan investasi dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan sesuai 

dengan sejumlah dana yang terkait (Andiani, 2016). Semakin tingginya investasi 

yang telah ditanamkan oleh investor maka  keuntungan atau laba yang di dapatkan 

perusahaan juga tinggi hal ini akan mendorong para investor untuk menanamkan 

modalnya sehingga akan berdampak pada tingginya nilai perusahaan (Purnama, 

2016). Tingkat imvestasi yang tinggi merupakan sinyal pertumbuhan pendapatan 

suatu perusahaan di masa yang akan datang dan sinyal tersebut di anggap sebagai 

good will, hal ini yang nantinya akan mempengaruhi peresepsi investor terhadap 

kinerja suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.  

 Penelitan ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh  

Arizki et al.,( 2019) yang menyatakan bahwa keputusan investasi tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan penelitian yang dilakukan oleh 

(Puspita, 2019) yang menyatakan bahwa keputusan investasi berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan.  

 

3.2.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

 Berdasarkan uji t yang telah dilakukan maka diketahui nilai signifikan 

sebesar 0,0006 < ɑ 0,05 yang berarti bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan dan artinya H2 di terima. 

 Penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV) dengan arah positif. Berarti semakin 
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tingginya profitabilitas maka nilai perusahaan juga akan meningkat (A. A. Ngurah 

et al., 2016). Prospek profitabilitas yang terus meningkat memicu para investor 

untuk menanamkan modal terhadap perusahan sehingga hal ini dapat 

meningkatkan nilai perusahaan dan penilaian positif para investor terhadap 

perusahaan. Profitabilitas memiliki peran penting dalam suatu perusahaan, 

semakin tinggi perusahaan dalam meningkatkan Return On Asset (ROA)  maka 

perusahaan akan mudah dalam menaikkan harga saham dan mempermudah 

perusahaan dalam memperoleh dana baru. Profitabilitas yang tinggi 

mencerminkan bahwa perusahaan mampu medapatkan laba yang tinggi bagi 

pemegang saham (Kadek et al., 2016). Tingginya profitabilitas perusahaan 

menunjukkan efektifitas  manajemen dalam menegelola perusahaan, tingginya 

profitablitas dapat mecermnkan prospek perusahaan yang baik sehingga dapat 

menjadi daya tarik bagi investor, karena para investor menukai perusahaan yang 

memupunyai profitabilitas yang tinggi sehingga dengan kondisi ini dapat 

meningkatkan permintaan saham, peningkaatan saham akan diikuti kenaikan nilai 

perusahaan sehingga tingginya profitabilitas dapat meningkatkan nilai perusahaan 

(Suroto, 2018).  Semakin tingginya profitabilitas yang di dapatkan suatu 

perusahaan maka harga saham saham suatu perusahaan juga akan meningka, nilai 

perusahaan yang meningkat mencerminkan bahwa tingginya kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan ini peningkatan kemampuan 

perusahaan dalam membagikan deviden kepada para pemegang saham. Aktivitas 

ini akan menjadi sinyal positif bagi investor sehingga dapat meningkatkan harga 

saham di pasar. 

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramdhonah 

et al., (2019), dan  Lisa (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Dewantoro (2017) 

meyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

3.2.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan uji t yang telah dilakukan  di atas, maka diketahui nilai signifikan 

dari variabel ukuran perusahaan sebesar 0,09629 > ɑ 0,05 yang brarti ukuran 
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perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan  sehingga H3 di 

tolak.  

  Besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari besarnya ekuitas, penjualan 

ataupun total aktiva yang dmiliki perusahaan, investor akan lebih tertarik dengan 

ukuran perusahaan yang lebih besar dari pada ukuran perusahaan yang kecil 

(Mustanda, 2017).  Ukuran perusahaan dapat dikategorikan menjadi empat yaitu, 

ukuran perusahaan besar, ukuran perusahaan menengah dan ukuran perusahaan 

kecil. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan, 

ukuran perusahaan yang besar mempermudah peusahaan dalam memperoleh dana 

sehingga hal ini dapat menjadi daya terarik bagi investor untuk menanamkan dana 

di perusahaan tersebut.(A. A. Ngurah et al., 2016), sedangkan perusahaan yang 

ukurannya kecil akan sulit untuk mendapatkan dana.  

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Dwiastuti et al., (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi 

Rachmawati, (2015) yang meyatakan bahwa ukuran perusahaan telah berpegaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 

3.2.4 Pengaruh Keputusan Investasi, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan 

Secara Simultan terhadap Nilai Perusahaan 

Uji F yang dilakukan dalam penelitian ini telah menunjukkan bahwa nilai 

signifikan sebesar 0,000957 < ɑ 0,05 yang artinya bahwa variabel keputusan 

investasi, variabel profitabilitas, dan variabel ukuran perusahaan secara bersama-

sama (simultan) berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dengan menguji pengaruh keputusan 

investasi, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan, maka 

diambil kesimpulan sebagai berikut ini: Keputusan Investasi dengan nilai 

probabilitas sebesar 0,0436 < ɑ 0,05 maka dapat dimpulkan bahwa H1 diterima 
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yang artinya keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Profitabilitas dengan nilai probabilitas sebesar 0,0006 < ɑ 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang artinya profitabilitas berpengaruh 

positif dan signifikan terhdap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan dengan nilai 

probabilitas sebesar 0,09629 > ɑ 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H3 di tolak  

yang artinya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

4.2 Saran 

Adapun saran berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: Bagi peneliti selajutnya diharapkan dapat 

memberikan sampel penelitian diluar dari perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bagi peneliti selajutnya diharapkan melakukan 

penelitian dengan menggunakan variabel lain yang menjadi pengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 
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