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PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, SOLVABILITAS DAN 

AKTIVITAS TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA TAHUN 2016-2019 
 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, likuiditas, 

solvabilitas, dan aktivitas terhadap keptusan investasi. Populasi yang menjadi 

obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2016-2019. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 

ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling atau teknik pengambilan 

sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka sampel yang diperoleh 

sebanyak 70 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan 

pengujian hipotesis menggunakan uji-F secara simultan, uji-t secara parsial 

dengan taraf signifikansi 5% dan uji koefisien determinasi Adjusted R Square. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1)Profitabilitas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan investasi; 2)Likuiditas tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan investasi; 3) Solvabilitas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan investasi; dan 4) Aktivias tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investasi. Dan hasil secara simultan 

menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas 

berpengaruh terhadap keputusan investasi. 

 

Kata kunci: profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, aktivitas, keputusan investasi. 
 

Abstract 

This research aims to analysis the influence of profitability, liquidity, 

solvability,activity variable on investment decisions. The population that is the 

object of this research is a manufacturing company listed on the Indonesia Stock 

Exchange 2016-2019. The sampling methodh in this research is using purposive 

sampling technique or sampling methodh based on predetermined criteria, 70 

companies have been selected as samples. The analysis methodh as been carried 

out by using descriptive statistic, classic assumption test, multiple linear 

regression analysis, and hypothesis test using the F-test simultaneously, partial t-

test with a significance level of 5% and the coefficient of determination Adjusted 

R Square. The research showed that: 1) the profitability give a positive and 

significant influence to investment decision; 2) the liquidity doesn’t give 

significant influence to investment decision; 3) the solvability give a positive and 

significant influence to investment decision; and 4) the activity doesn’t give 

significant influence to investment decision. And the result simultaneously show 

that profitability, liquidity, solvability, and activity give affect to investment 

decisions. 

 

Keywords: profitability, liquidity, solvability, activity, investment decision 
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1. PENDAHULUAN 

Investasi dapat didefinisikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya 

lainnya yang dilakukan saat ini (present time) dengan harapan memperoleh 

manfaat (benefit) di kemudian hari (in future). Investasi sering kali dikaitkan 

dengan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan penanaman uang pada 

berbagai aktivitas yang terkait dengan penanaman uang pada berbagai aset dalam 

aset real (aset yang memiliki wujud) seperti tanah, emas, properti ataupun aset 

finansial (aset yang tidak terlihat, tetapi tetap memiliki nilai yang tinggi) seperti 

saham, obligasi ataupun reksadana. Menurut (Nur & Novitasari, 2017) 

berinvestasi berarti mengharapkan adanya kenaikan dari nilai uang seiring dengan 

berjalannya waktu, sehingga akan memberikan keuntungan. Sebelum perusahaan 

memutuskan untuk berinvestasi, perusahaan harus melakukan riset terlebih 

dahulu. Perusahaan perlu melakukan investasi agar dapat meraup keuntungan di 

masa yang akan datang. Keputusan investasi memiliki jangka waktu yang relatif 

panjang, maka dari itu keputusan yang diambil harus dipertimbangkan secara 

matang, karena memiliki risiko jangka panjang bagi perusahaan.  

Melakukan investasi pada suatu perusahaan merupakan hal yang sangat 

penting karena memiliki manfaat yang luas ketika berinvestasi. Suatu perusahaan 

dapat membeli saham milik perusahaan lain dengan tujuan menginvestasikan 

kelebihan kas perusahaan yang diharapkan dapat memperoleh dividen dan 

keuntungan dari hasil penjualan saham investee atau pihak tempat perusahaan 

menempatkan investasi. Masyarakat umum juga dapat melakukan investasi. 

Investasi yang dilakukan oleh masyarakat mampu memberikan dampak yang baik 

terhadap perusahaan. Perusahaan dapat melakukan ekspansi pada usahanya, 

menambah karyawan, terbukanya lapangan kerja oleh perusahaan untuk mencari 

sumber daya manusia yang unggul dan berkompeten. Dengan hal tersebut, 

perusahaan dapat berkembang dan tumbuh dengan baik dan mampu memberikan 

pajak yang lebih besar kepada pemerintah. Sehingga melakukan investasi ini 

memiliki manfaat yang sangat baik bagi masyarakat, perusahaan, dan juga bagi 

negara khususnya Indonesia. 
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Dampak yang ditimbulkan dari investasi sendiri sangatlah berpengaruh 

bagi perekonomian negara. Contohnya yaitu seperti teori ekonomi pembangunan 

yang masih digunakan yaitu teori tabungan dan investasi oleh Harrod-Domar 

bahwasannya pertumbuhan ekonomi ditentukan dari tinggi atau rendahnya 

tabungan dan investasi dari suatu negara tersebut (Kurniawan, 2016). 

Investor sering mengalami masalah dalam melakukan investasi, salah 

satunya dalam pengambilan keputusan investasi. Keputusan investasi merupakan 

kebijakan ataupun keputusan yang diambil investor untuk menanamkan modal 

pada satu aset atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa 

yang akan datang (Endiana, 2017). Dalam mengambil keputusan dalam investasi, 

pastinya terdapat risiko. Semakin besar risiko yang diambil perusahaan dalam 

pengambilan keputusan investasi, maka return yang akan didapat oleh perusahaan 

juga akan besar. Sehingga hubungan antara risiko dan return bersifat searah dan 

linear. Dalam perusahaan, manajer bertanggungjawab dalam melakukan 

pengambilan keputusan yang diberi kewenangan oleh pemilik modal atau 

pemegang saham. Keputusan-keputusan tersebut diantaranya adalah keputusan 

investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen. Keputusan investasi 

menjadi indikator penting bagi pemegang saham karena apabila dengan tidak 

adanya investasi baru pada perusahaan maka perusahaan tersebut tidak memiliki 

prospek positif. Keputusan investasi adalah suatu kebijakan atau keputusan yang 

diambil untuk menanamkan modal pada satu atau lebih aset untuk mendapatkan 

keuntungan di masa yang akan datang. Dengan demikian perlunya bagi pihak 

manajemen untuk mempertimbangkan faktor-faktor apa saja yang akan 

mempengaruhi keputusan investasi dalam memilih peluang investasi yang baik 

bagi perusahaan (Anjani, 2012). 

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan investasi, yaitu 

Profitabilitas, Likuiditas, Solvabilitas dan Aktivitas. Profitabilitas dapat dikatakan 

sebagai rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan itu sendiri dalam menghasilkan laba dengan menggunakan berbagai 

sumber yang dimiliki oleh perusahaan, menurut Sudana, 2011 dalam (Yunus, 

2017). Profitabilitas juga dikatakan sebagai alat yang digunakan perusahaan 
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dalam menganalisis kinerja manajemen. Investor-investor pada pasar modal 

sangatlah memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan serta 

meningkatkan laba. Posisi laba perusahaan digambarkan oleh tingkat profitabilitas 

perusahaan (Endiana, 2017). Menurut (Rahmiati & Huda, 2015), profitabilitas 

merupakan kemampuan entitas dalam memperoleh laba bersih dari aktivitas yang 

dilakukan pada periode akuntansi, Jika laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan 

tinggi, maka perusahaan dapat mengalokasikannya dengan melakukan investasi 

pada periode selanjutnya, yang berarti profitabilitas berkaitan erat dengan laba 

yang diperoleh perusahaan dan akan mempengaruhi ketersediaan laba ditahan 

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan investasi. 

Menurut Owalabi, 2012 dalam (Yunita & Yuniningsih, 2020) likuiditas 

dapat membuktikan apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak. Likuiditas 

merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya 

menggunakan aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Likuiditas yang tinggi 

dapat menunjukkan bahwasannya perusahaan mempunyai aset lancar lebih besar 

daripada hutang lancar, maka dari itu perusahaan memiliki kesempatan 

melakukan investasi yang tinggi. Kinerja perusahaan yang semakin baik dapat 

ditunjukkan melalui tingginya likuiditas yang dimiliki perusahaan, sehingga jika 

likuiditas perusahaan tinggi, maka dividen yang harus dibayarkan kepada investor 

juga semakin tinggi. Sehingga dalam menentukan keputusan investasi yang 

dilakukan oleh investor, tingkat likuiditas perusahaan sangatlah berpengaruh. 

Menurut Kaplan dan Zingales (1997) dalam (Nur & Novitasari, 2017) dikatakan 

bahwa likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas 

dalam memenuhi kebutuhan perusahaan baik jangka panjang maupun jangka 

pendek. Pengertian tersebut menunjukkan apakah dengan kas yang tersedia 

perusahaan mengalami kesulitan dalam mendanai investasinya apabila perusahaan 

mampu menghasilkan kas dalam membiayai investasi. Semakin tinggi likuiditas 

suatu perusahaan, semakin berkurang modalnya/hutangnya, karena dengan 

likuiditas yang tinggi, perusahaan memiliki dana tersedia yang dapat digunakan 

untuk membiayai kebutuhan perusahaan dengan modal sendiri, dalam 

pengambilan keputusan investasi biaya modal sendiri justru lebih diperhitungkan 
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daripada menanggung risiko. Sehingga dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah 

ukuran kecukupan sumber kas perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang 

berkaitan dengan kas dalam jangka pendek. 

Solvabilitas merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan pada saat 

perusahaan dihadapkan dengan kondisi dimana perusahaan akan melakukan 

pinjaman kepada kreditor atau tidak. Kemampuan perusahaan dalam melakukan 

pinjaman akan terlihat pada solvabilitas. Solvabilitas merupakan kemampuan dari 

perusahaan dalam rangka mengembalikan atau melunasi pinjaman jangka panjang 

atau pendek yang diberikan kreditor. Solvabilitas dapat digunakan untuk 

mendeskripsikan kondisi dan posisi perusahaan kepada pihak lain. Perusahaan 

dapat dikatakan baik jika modal yang dimiliki perusahaan lebih besar 

dibandingkan dengan utangnya. Sehingga dari hal tersebut menunjukkan 

perusahaan mempunyai kemampuan dalam mengembalikan pinjaman kepada 

kreditor. Apabila perusahaan memiliki tingkat solvabilitas yang tinggi, maka 

risiko kerugian perusahaan juga tinggi (Herdianti & Husaini, 2018).  

Aktivitas atau rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan oleh 

perusahaan guna mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya yang 

dimiliki oleh perusahaan atau menilai kemampuan perusahaan dalam 

melaksanakan aktivitas perusahaan sehari-hari (M. Panji, Wahyu Agung, & M. 

Krisna, 2018). Rasio ini juga digunakan perusahaan sebagai suatu ukuran untuk 

melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset secara efektif dan 

efisien. Tingkat aktivitas perusahaan menunjukkan seberapa efektif/efisien 

perusahaan mengelola sumber dayanya. Jika suatu perusahaan terlalu banyak 

memiliki aset, maka biaya modalnya akan tinggi, sehingga laba pun akan 

menurun. Sebaliknya, jika aktivitas terlalu rendah maka penjualan yang 

menguntungkan akan hilang, sehingga rasio ini menggambarkan perbandingan 

antara tingkat penjualan dan investasi. Hasil laba dan penjualan yang seimbang 

menjelaskan bagaimana manajemen berhasil mengelola asetnya. Hal ini 

berdampak baik pada perusahaan dan manajemen perlu menginformasikan kabar 

baik ini pada pembuatan laporan keuangan yang baik pula (Rinnaya, Andini, & 

Oemar, 2016). 
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti berencana untuk mengembangkan 

penelitian dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya 

terkait keputusan investasi. Atas dasar perbedaan-perbedaan dari hasil penelitian 

yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, 

solvabilitas dan aktivitas terhadap keputusan investasi. Berdasarkan latar belakang 

di atas, maka penelitian ini berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, 

Solvabilitas dan Aktivitas Terhadap Keputusan Investasi” 

 

2. METODE 

2.1.Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Sampel dalam penelitian 

ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indonesia yang memenuhi 

kriteria pengambilan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. 

Dalam penelitian ini, sampel dipilih dengan menggunakan purposive sampling, 

yaitu penelitian yang menggunakan sampel dengan kriteria yang telah ditentukan. 

Kriteria pemilihan sampel dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI per 31 Desember 2016-2019; 2) 

Perusahaan menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember 2016-2019; 3) 

Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan selama periode 

penelitian dengan mata uang Rupiah: 4) Perusahaan manufaktur yang mengalami 

laba secara berturut-turut selama periode penelitian. 

2.2. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh peneliti melalui perantara atau pihak ketiga atau yang didapat secara 

tidak langsung. Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan yang 

dapat diakses melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu 

www.idx.co.id dan melalui website resmi dari masing-masing perusahaan yang 

akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Metode pengumpulan data dalam 
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penelitian ini adalah metode dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan 

data sekunder yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia dan masing-masing 

perusahaan manufaktur. Penelitian ini menggunakan studi pustaka yaitu 

mengumpulkan data yang diperlukan melalui berbagai sumber baik jurnal, buku 

ataupun dari sumber literatur lainnya. Pengujian menggunakan aplikasi SPSS 

versi 25. 

2.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

2.3.1 Keputusan Investasi 

Keputusan investasi sebagai variabel dependen ialah suatu kebijakan atau 

keputusan yang diambil oleh manajer perusahaan atau investor untuk 

menanamkan modal pada satu atau lebih aset untuk mendapatkan keuntungan 

dimasa yang akan datang atau permasalahan bagaimana manajer keuangan harus 

mengalokasikan dana ke dalam bentuk–bentuk investasi yang akan dapat 

mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang (Hartono & Wahyuni, 

2017).  

Keputusan Investasi =
Total Asett−Total Asett−1

Total Asett−1
           (1) 

2.3.2 Profitabilitas 

Return On Asset (ROA) yang merupakan proksi dari variabel profitabilitas ialah 

salah satu rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam 

mengelola aset untuk menghasilkan keuntungan atau laba selama periode tertentu. 

ROA dapat diukur dengan membandingkan antara laba bersih dengan total aset. 

Menurut (Kusumawati, Trisnawati, & Achyani, 2018) Return On Asset dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 (𝑅𝑂𝐴) =
Laba Bersih

Total Aset
            (2) 

2.3.3 Likuiditas 

Likuiditas dapat diukur dengan Current Ratio yang mana rasio ini didapat dari 

pembagian antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Rasio ini mampu 

mengukur kemampuan entitas dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya. 

Menurut (Kusumawati et al., 2018) untuk menghitung current ratio dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut: 
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𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Aset Lancar

Liabilitas Jangka Pendek
                   (3) 

2.3.4 Solvabilitas 

Solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar 

kewajiban jangka panjang apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Rasio 

solvabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Debt to Equity Ratio 

(DER). Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio keuangan yang membandingkan 

antara total liabilitas dengan total ekuitas, dimana debt to equity ratio 

menunjukkan tingkat  penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi 

pinjaman. Menurut (Kusumawati et al., 2018) untuk menghitung DER dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Jumlah Liabilitas

Jumlah Ekuitas
            (4) 

2.3.5 Aktivitas 

Aktivitas merupakan rasio yang menilai efisiensi dan efektivitas perusahaan 

dalam memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan guna meningkatkan 

keuntungan perusahaan. Aktivitas dapat menggambarkan kegiatan yang dilakukan 

oleh perusahaan dalam menjalankan opoerasinya. Rasio yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah days sales outstanding.  

𝐷𝑎𝑦𝑠 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 =
Piutang

Sediaan/360
            (5) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KEPUTUSAN INVESTASI 214 -.16 .94 .0888 .13469 

PROFITABILITAS 214 .00 .27 .0666 .04969 

LIKUIDITAS 214 .65 8.32 2.3988 1.52083 

SOLVABILITAS 214 .08 2.80 .7894 .53735 

AKTIVITAS 214 15.76 2014.38 396.7606 266.88097 

Valid N (listwise) 214     

 

Pada tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian 

ini sebanyak 214, dimana data tersebut menunjukkan nilai minimal, maksimal, 

mean dan standar deviasi yang berbeda-beda dari masing-masing variabel. 
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Variabel keputusan investasi (KI) memiliki nilai minimum sebesar -0,16, nilai 

maximum sebesar 0,94, nilai rata-rata (mean) sebesar 0,0888 dan standar deviasi 

sebesar 0,13469. Variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai minimum sebesar 

0,00, nilai maximum sebesar 0,27, nilai rata-rata (mean) sebesar 0,0666 dengan 

standar deviasi sebesar 0,04969. Variabel likuiditas (CR) memiliki nilai minimum 

sebesar 0,65, nilai maximum sebesar 8,32, nilai rata-rata (mean) sebesar 2,3988 

dengan standar deviasi sebesar 1,52083. Variabel solvabilitas (DER) memiliki 

nilai minimum sebesar -0,08, nilai maximum sebesar 2,80, nilai rata-rata (mean) 

sebesar 0,7894 dengan standar deviasi sebesar 0,53735. Variabel aktivitas (DSO) 

memiliki nilai minimum sebesar 15,76, nilai maximum sebesar 2014,38, nilai 

rata-rata (mean) sebesar 396,7606 dan standar deviasi sebesar 266,88097. 

3.2 Uji Asumsi Klasik  

3.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Central Limit 

Theorem (CLT) yaitu apabila jumlah observasi cukup besar (n>30). Dalam 

penelitian ini terdapat 214 sampel yang berarti N > 30. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa data dapat dikatakan terdistribusi normal dan disebut sebagai data besar. 

3.2.2. Uji Multikolinearitas 

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas 

Model Tolerance VIF Keterangan 

PROFITABILITAS .790 1.265 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

LIKUIDITAS .506 1.977 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

SOLVABILITAS .544 1.839 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

AKTIVITAS .985 1.015 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

 

Dengan melihat tabel di atas, masing-masing variabel yaitu profitabilitas (return 

on asset), likuiditas (current ratio), solvabilitas (debt to equity ratio), dan aktivitas 

(day sales outstanding) menunjukkan bahwasannya nilai tolerance lebih dari 0,10 

dan nilai VIF kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut 

tidak terjadi multikolinearitas. 
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3.2.3. Uji Autokorelasi 

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi 

Model R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .235a .055 .037 .13215 1.870 

 

Dari tabel 3 di atas menunjukkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi, dimana 

hasil uji durbin-watson memiliki nilai 1,870. Dimana dU < d < 4-dU = 1,8031 < 

1,870 < 2,197. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. 

3.2.4. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel 
Unstandardized 

Residual 
Keterangan 

PROFITABILITAS .079 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

LIKUIDITAS .091 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

SOLVABILITAS .596 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

AKTIVITAS .191 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

 

Dari hasil uji heteroskedastisitas melalui uji spearman rho, nilai signifikansi dari 

masing-masing variabel lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel diatas tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. 

3.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Model B T Sig. Keterangan 

(Constant) 0,021 0,531 0,596  

PROFITABILITAS 0,555 2,710 0,007 Berpengaruh 

LIKUIDITAS -0,004 -0,507 0,612 Tidak Berpengaruh 

SOLVABILITAS 0,047 2,047 0,042 Berpengaruh 

AKTIVITAS 1,048E-5 0,307 0,759 Tidak Berpengaruh 

  

Persamaan Regresi Linear Berganda: 

KI =0,021 + 0,555ROA – 0,004CR + 0,047DER + 1,048DSO + e          (6) 

3.4 Uji Hipotesis 

3.4.1 Uji T 

Tabel 6. Hasil Uji T 

Model B T Sig. Keterangan 

(Constant) 0,021 0,531 0,596  

PROFITABILITAS 0,555 2,710 0,007 Berpengaruh 

LIKUIDITAS -0,004 -0,507 0,612 Tidak Berpengaruh 
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SOLVABILITAS 0,047 2,047 0,042 Berpengaruh 

AKTIVITAS 1,048E-5 0,307 0,759 Tidak Berpengaruh 

 

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa variabel profitabilitas (ROA) dan 

solvabilitas (DER) memiliki nilai signifikansi 0,007 dan 0,042 atau lebih  kecil 

dari 0,05 sehingga secara parsial berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. 

Variabel likuiditas (CR) dan aktivitas (DSO) memiliki nilai signifikansi 0,612 dan 

0,759 atau lebih dari 0,05 sehingga secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

keputusan investasi. 

3.4.2 Uji F 

Tabel 7. Hasil Uji F 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .214 4 .054 3.067 .018b 

Residual 3.650 209 .017   

Total 3.864 213    

 

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa nilai signifikansi uji F sebesar 0,018 yang 

artinya variabel profitabilitas (ROA), likuiditas (CR), solvabilitas (DER) dan 

aktivitas (DSO) secara simultan berpengaruh terhadap keputusan investasi. 

3.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Model R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .235a .055 .037 .13215 1.870 

 

Dengan melihat hasil uji koefisien determinasi di atas diketahui adjusted R Square 

sebesar 0,037 atau 3,7% yang artinya bahwa 3,7% besarnya variasi keputusan 

investasi dapat dijelaskan oleh variabel profitabilitas (ROA), likuiditas (CR), 

solvabilitas (DER), aktivitas (DSO) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Sedangkan sisanya sebesar 96,3% (100%-

3,7%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. 

3.5 Pembahasan 

3.5.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Keputusan Investasi 

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur tingkat laba yang diperoleh 

perusahaan dari pemanfaatan total aset. Berdasarkan hasil penelitian yang 
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ditunjukkan pada tabel 6, menyatakan bahwa variabel profitabilitas (ROA) 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,007 atau lebih kecil dari 0,05, artinya H1 

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh 

terhadap keputusan investasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2016-2019. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Hartono & Wahyuni, 2017), (Dewi, Kempramareni, & Yuliastuti, 2020), 

(Endiana, 2017), (Karwanti, 2017), (Ramadhan, Rikumahu, & Gustyana, 2017) 

yang menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan 

investasi. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai ROA maka menunjukkan bahwa aset 

perusahaan digunakan dengan optimal sehingga semakin tinggi pula kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Ketika laba perusahaan naik, maka 

nilai profitabilitas dan harga sahamnya juga akan naik. 

3.5.2 Pengaruh Likuiditas Terhadap Keputusan Investasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 6, menyatakan bahwa 

variabel likuiditas (CR) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,004 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,612 atau lebih besar dari 0,05, artinya H2 ditolak. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

keputusan investasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016-2019. Menurut (Hartono & Wahyuni, 2017) likuiditas 

merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dalam memenuhi 

kebutuhan perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Pengertian 

tersebut menunjukkan apakah dengan kas yang tersedia perusahaan mengalami 

kesulitan untuk mendanai investasinya atau tidak. Perusahaan dikatakan tidak 

mengalami kesulitan dalam mendanai investasinya apabila perusahaan mampu 

menghasilkan kas dalam membiayai investasi. semakin besar likuiditas 

perusahaan struktur modalnya atau hutangnya akan semakin berkurang, karena 

dengan likuiditas yang tinggi, perusahaan memiliki dana tersedia yang dapat 

digunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan perusahaan dengan modal 
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sendiri, dalam pengambilan keputusan investasi biaya modal sendiri justru 

diperhitungkan daripada menanggung risiko. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh 

(Ardiana, 2021), (Karwanti, 2017), (Yunita & Yuniningsih, 2020), dan 

(Ramadhan et al., 2017) bahwasannya penelitian yang mereka lakukan, likuiditas 

tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi. Likuiditas tidak memberikan 

pengaruh terhadap keputusan investasi. Hal ini disebabkan karena perusahaan 

melakukan investasi jangka panjang membutuhkan dana yang besar, sehingga 

dalam melakukan investasi perusahaan menggunakan aktiva tetap yang 

dimilikinya dibandingkan dengan menggunakan aktiva lancarnya. 

3.5.3 Pengaruh Solvabilitas Terhadap Keputusan Investasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 6, menyatakan bahwa 

variabel solvabilitas (DER) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,047 dan 

nilai signifikansi sebesar 0,042 atau lebih kecil dari 0,05, artinya H3 diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap 

keputusan investasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016-2019. Menurut (Hartono & Wahyuni, 2017) Rasio 

solvabilitas atau leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa 

besar aktiva yang dimiliki perusahaan berasal dari hutang atau modal, sehingga 

dengan rasio ini dapat diketahui posisi perusahaan dan kewajibannya yang bersifat 

tetap kepada pihak lain, serta keseimbangan nilai aktiva tetap dengan modal yang 

ada. Solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang 

apabila sekiranya perusahaan dilikuidasi. Suatu perusahaan yang solvable berarti 

bahwa perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk 

membayar semua hutang-hutangnya begitu pula sebaliknya. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ardiana, 

2021), (Hartono & Wahyuni, 2017), (Herdianti & Husaini, 2018) yang 

menyatakan bahwa solvabilitas (DER) berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

investasi. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Kanigara, 2018) solvabilitas atau 

leverage berpengaruh positif terhadap keputusan investasi tetapi tidak signifikan. 



 

14 

 

Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yunita & 

Yuniningsih, 2020) dan (Ramadhan et al., 2017) yang menggunakan (DAR) yang 

menyatakan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif 

terhadap keputusan investasi. Hal ini disebabkan oleh tingkat suku bunga yang 

lebih besar dari return investasi, sehingga tingkat keputusan investasi perusahaan 

mengalami penurunan. 

3.5.4 Pengaruh Aktivitas Terhadap Keputusan Investasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 6, menyatakan bahwa 

variabel aktivitas (DSO) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1.048E-5 dan 

nilai signifikansi sebesar 0,759 atau lebih besar dari 0,05, artinya H4 tidak 

diterima atau ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktivitas tidak 

berpengaruh terhadap keputusan investasi pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Day Sales Outstanding 

merupakan  perkiraan dari hari  yang  dibutuhkan  konsumen  untuk melakukan 

pelunasan  dari  transaksi  yang  dilakukan  dengan  perusahaan  dengan  cara 

pembayaran. Piutang  adalah  salah  satu  aset  investasi  dalam  perusahaan  yang  

mengurangi  sedikit  dari  modal perusahaan. Piutang biasanya muncul 

dikarenakan perusahan melakukan transaksi secar kredit dengan pelanggan  yang  

digunakan  untuk  meningkatkan  volume  penjulananya. Dalam  teori pecking  

order preferensi  perusahaan  dalam  melakukan  pendanaan  adalah  dengan  

menggunakan  pendanaan  internal yang  di  dapat  dari  penjualan.  Semakin  

cepat  perputaran    piutang  maka  profitabilitas  akan  ikut  naik dikarenakan  

cepat  mendapat  keuntungan  dari  aktivitas  penjualan.  Jika  terjadi  yang  

sebaliknya  maka profitabilitas  akan  turun  

Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Ardiana, 2021), (Hartono & Wahyuni, 2017) yang mana aktivitas 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Hasil penelitian ini berbeda 

dikarenakan terdapat perbedaan tahun penelitian. 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hal-hal yang mempe mempengaruhi 

keputusan investasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016-2019, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan investasi. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai signifikansi variabel profitabilitas (ROA) 0,007 < 0,05 sehingga 

H1 diterima.  

b. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai signifikansi variabel likuiditas (CR) 0,612 > 0,05, sehingga H2 

tidak diterima atau ditolak.  

c. Solvabilitas berpengaruh terhadap keputusan investasi. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai signifikansi variabel solvabilitas (DER) 0,042 < 0,05 sehingga 

H3 diterima. 

d. Aktivitas tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai signifikansi variabel aktivitas (DSO) 0,759 > 0,05, sehingga H4 

tidak diterima atau ditolak. 

4.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diajukan saran sebagai 

berikut: 

a. Penelitian berikutnya diharapkan dapat meneliti data perusahaan lain dengan 

ruang lingkup yang lebih luas. 

b. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambahkan periode tahun 

perusahaan, sehingga jumlah sampel yang digunakan lebih banyak dan 

beragam untuk menunjang hasil penelitian yang lebih relevan dan maksimal.  

c. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memilih proksi yang lebih dianjurkan 

untuk mengukur variabel yang diteliti. 

d. Penelitian berikutnya diharapkan dapat dilengkapi dengan variabel-variabel 

independen lain untuk mengetahui pengaruhnya lebih lanjut. 
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