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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

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). (Tandelilin, 2010) 

menyatakan bahwa, 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 

seperti tanah, emas, properti ataupun aset finansial seperti saham, obligasi 

ataupun reksadana. 

Perusahaan pastinya akan melakukan riset terlebih dahulu sebelum 

memutuskan untuk melakukan investasi. 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 (Gustian, 2017).  

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. 

Masyarakat pada umumnya juga dapat melakukan investasi. Investasi yang 
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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. 

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 
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hubungan antara risiko dan return bersifat searah dan linear (Tandelilin, 

2010). 

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 (Sudana, 

2011;21) dalam (Yunus, 2017). Profitabilitas juga dikatakan sebagai alat yang 

digunakan perusahaan 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). 

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 

(Owolabi, 2012) dalam  (Yunita & Yuniningsih, 2020). 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 
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keputusan investasi yang dilakukan oleh investor, tingkat likuiditas 

perusahaan sangatlah berpengaruh. 

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. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti berencana untuk 

mengembangkan penelitian dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan 
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para peneliti sebelumnya terkait keputusan investasi. Objek penelitian 

menjadi perbedaan dalam penelitian ini dari penelitian-penelitian 

sebelumnya. Objek penelitian dari penelitian ini adalah  perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2019. 

Hal ini dikarenakan perusahaan manufaktur memiliki jumlah perusahaan 

yang cukup besar, sebanyak lebih kurang 181 perusahaan dengan bidang 

usaha yang berbeda-beda. Sehingga perusahaan manufaktur cukup mewakili 

keberadaan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, 

Solvabilitas dan Aktivitas Terhadap Keputusan Investasi Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019”. 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh dari profitabilitas 

(return on assets), likuiditas (current ratio), solvabilitas (debt to equity ratio), 

dan aktivitas (day sales outstanding) terhadap keputusan investasi pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap keputusan investasi pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2016-2019? 
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2. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap keputusan investasi pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2016-2019? 

3. Bagaimana pengaruh solvabilitas terhadap keputusan investasi pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2016-2019? 

4. Bagaimana pengaruh aktivitas terhadap keputusan investasi pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2016-2019? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap keputusan investasi pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2016-2019? 

2. Mengetahui pengaruh likuiditas terhadap keputusan investasi pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2016-2019? 

3. Mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap keputusan investasi pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2016-2019? 

4. Mengetahui pengaruh aktivitas terhadap keputusan investasi pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2016-2019? 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah informasi, pengetahuan, serta 

wawasan mengenai keputusan investasi yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan. 

2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan perusahaan untuk 

meningkatkan kesejahteraan perusahaan kedepannya. 

3. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi dan juga menilai 

kinerja perusahaan. 

4. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai referensi dalam menulis ataupun mengembangkan penelitian 

mengenai hal-hal yang mempengaruhi keputusan investasi. 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Bagian awal skripsi terdiri 

dari halaman sampul depan atau judul, pengesahan, pernyataan keaslian 

skripsi, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar 

gambar. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.  
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memaparkan mengenai landasan teori, kerangka 

pemikiran dan pengembangan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini memaparkan mengenai jenis  penelitian, populasi dan 

sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel serta metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan mengenai hasil dari pengumpulan data, 

pengujian data dengan alat analisis yang diperlukan serta 

pembahasan dari analisis data. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data yang 

telah dilakukan, keterbatasan dalam penelitian dan implikasi hasil 

penelitian. 

Bagian akhir skripsi berupa daftar pustaka dan daftar lampiran. 

 


