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ABSTRAK 

 

Fitri Purnamasari : Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan Dan Kebijakan 

Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2013-2015, Skripsi, Akuntansi, FE UN PGRI Kediri 2017.  

 

Kata Kunci : Nilai Perusahaaan, Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan 

Dividen.  

 

Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan 

sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu 

proses kegiatan selama beberapa tahun. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 

apa saja yang yang mempengaruhi nilai suatu perusahaan. penelitian ini dilakukan di Bursa 

Efek Indonesia. Nilai perusahaan merupkan variabel dependen dalam penelitian ini, 

sedangkan variabel independen adalah keputusan investasi, keputusan pendanaan dan 

kebijakan dividen.  

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi ringkasan 

kerja tercatatat di Indonesian Stock Exchange (IDX). Penelitian ini menggunakan populasi 

semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013-

2015 yang berjumlah 143 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling yang kemudian didapatkan 17 sampel perusahaan. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan tingkat kepercayaan 5% 

untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara variabel satu dengan 

variabel yang lain.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel keputusan investasi, keputusan pendanaan 

dan kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil uji 

F diketahui bahwa variabel keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen 

secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. hasil 

Adjusted R Square menunjukan sebesar 0,437 atau 43,7%  yang artinya bahwa variabel 

keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen secara bersama-sama 

(simultan) mampu mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel tersebut dalam 

menerangkan variabel dependen yaitu nilai perusahaan sebesar 43,7% sedangkan sisanya 

yaitu sebesar 56,3%  diterangkan faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.   

 

KATA KUNCI  : Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen
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I. LATAR BELAKANG 

 
Setiap perusahaan yang didirikan 

memiliki tujuan untuk memaksimalkan 

kemakmuran pemegang saham. 

Kemakmuran para pemegang saham 

biasanya dapat dilihat dari tingginya nilai 

perusahaan. Sesuai pendapat Sartono 

(2001) bahwa Semakin tinggi nilai 

perusahaan maka akan semakin besar 

kemakmuran yang akan diterima oleh 

pemegang saham. Jika perusahaan 

melakukan investasi yang memberikan 

nilai sekarang yang lebih besar dari 

investasi, maka nilai perusahaan akan 

meningkat.  

Optimalisasi nilai perusahaan dapat 

dicapai melalui pelaksanaan fungsi 

manajemen keuangan, dimana satu 

keputusan keuangan yang diambil akan 

mempengaruhi keputusan keuangan lainnya 

yang berdampak pada nilai perusahaan 

(Endarmawan,2014:2). Nilai perusahaan 

dapat dilihat dari harga sahamnya 

sedangkan harga saham terbentuk atas 

permintaan dan penawaran investor, 

sehingga harga saham tersebut dapat 

dijadikan proksi nilai perusahaan menurut 

(Fama,1998:214). Nilai perusahaan ini 

merupakan suatu hal yang penting bagi 

seorang manajer maupun bagi seorang  

investor. Bagi seorangmanajer nilai 

perusahaan merupakan suatu tolak ukur atas 

prestasi kerja yang telah dicapainya.  

Untuk mencapai tujuan meningkatkan 

nilai perusahaan maka dibutuhkanlah 

seorang manajer yang mampu untuk 

mengambil keputusan keuangan yang tepat. 

Salah satu keputusan keuangan yang harus 

diambil oleh seorang manajer adalah 

keputusan investasi. Sudana ( 2011: 6) 

menyatakan bahwa “ keputusan investasi 

berkaitan dengan proses pemilihan berbagai 

alternatif yang memiliki nilai yang 

menguntungkan dari berbagai cara investasi 

yang tersedia bagi perusahaan”. Keputusan 

investasi dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan karena komposisi investasi yang 

baik akan dapat menarik investor untuk 

berinvestasi pada perusahaan dan mampu 

menghasilkan return yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan biaya modal yang 

dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.  

Keputusan lain yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan adalah 

keputusan pendanaan. Menurut Sudana 

(2011: 6) “keputusan pendanaan 

berhubungan dengan pemilihan sumber 

dana yang digunakan untuk menggunakan 
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investasi yang sudah direncanakandengan 

berbagai alternatif sumber dana yang ada, 

sehingga mendapatkan suatu kombinasi 

pembelanjaan yang paling efektif, setelah 

memeperoleh dana manajemen keuangan 

akan  menginvestasikan dana yang di 

peroleh kedalam perusahaan. Husnan (1997) 

menyatakan keputusan pendanaan 

perusahaan menyangkut keputusan tentang 

bentuk dan komposisi pendanaan yang akan 

digunakan oleh perusahaan. Secara umum 

sumber dana perusahaan ada yang berasal 

dari dalam perusahaan (internal financing) 

seperti laba ditahan dan dari luar perusahaan 

(external financing) seperti hutang dan 

modal sendiri.  

Atmajaya (2003) mengatakan bahwa 

seorang manajer harus mampu untuk 

mengambil keputusan pendanaan dengan 

mempertimbangkan komposisi hutang dan 

modal sendiri yang akan digunakan oleh 

perusahaan. Dengan adanya komposisi yang 

optimal dari penggunaan hutang dan modal 

sendiri akan dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan. Mogdiliani dan Miller 

mengatakan bahawa penggunaan hutang 

(leverage) akan meningkatkan nilai 

perusahaan karena biaya bunga hutang 

adalah biaya yang mengurangi pembayaran 

pajak. Dengan adanya pengurangan maka 

biaya modal perusahaan juga akan 

berkurang yang nantinya dapat 

meningkatkan nilai perusahaan.  

Menurut Harmono (2009: 12)  Kebijakan 

dividen adalah persentase laba yang 

dibayarkan kepada para pemegang saham 

dalam bentuk dividen tunai. Dalam 

kebijakan dividen ditentukan jumlah alokasi 

laba yang akan dibagikan kepada para 

pemegang saham (dividen) dan alokasi laba 

yang akan ditahan oleh perusahaan. 

Semakin besar laba ditahan , maka semakin 

kecil laba yang akan dibagikan kepada para 

pemegang saham. perusahaan yang memilih 

kebijakan dividen tinggi tanpa arus kas 

untuk mendukungnya, pada akhirnya harus 

memotong investasi atau beralih ke pasar 

modal untuk mendapatkan pendanaan 

hutang atau ekuitas tambahan.  

Fenomena terhadap nilai perusahaan di 

alami oleh salah satu perusahaan sektor 

barang konsumsi yang terjadi pada PT. 

Davomas Abadi, Tbk. (selanjutnya disebut 

PT Davomas) adalah salah satu perusahaan 

yang bergerak dibidang konsumsi di 

Indonesia. PT Davomas merupakan 

produsen kakao butter dan kakao powder 

terkemuka di Indonesia dan terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 
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(BEI). Namun, PT Davomas terkena 

penghentian perdagangan saham (suspensi) 

dari BEI pada tahun 2009 akibat gagal bayar 

(default) atas obligasi (guaranteed senior 

secored notes) senilai 238 juta dollar AS 

pada tahun 2009 terjadi lagi pada tahun 

2012 (Tribunnews.com,2012). Fakta lainnya 

adalah nilai perusahaan yang tercermin 

dalam rasio Price Book Value (PBV) dan 

harga saham turun sejak tahun 2007. 

Penerbitan obligasi merupakan salah satu 

bentuk keputusan pendanaan perusahaan.  

Ketika terjadi gagal bayar atas obligasi, 

maka keputusan pendanaan perusahaan 

secara umum harus dievaluasi. Keputusan 

penurunan nilai perusahaan juga diduga 

ditentukan oleh ketepatan dalam keputusan 

investasi dan kebijakan dividen perusahaan.  

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan 

di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai keputusan investasi, 

keputusan pendanaan dan kebijakan dividen 

suatu  Perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, 

maka peneliti melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Keputusan Investasi, 

Keputusan Pendanaan, Dan Kebijakan 

Dividen Terhadap Nilai Perusahaan 

(Studi Empiris Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdafatar Di BEI 

Periode 2013-2015)”.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah :  

H1= Diduga keputusan investasi secara 

parsial berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2015. 

H2 =Diduga keputusan pendanaan secara 

parsial berpengaruh secara signifikan 

terhadap nilai perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2015.  

H3= Diduga kebijakan dividen secara 

parsial berpengaruh secara signifikan 

terhadap nilai perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2015.   

    H4 =  Diduga keputusan investasi, 

keputusan pendanaan, dan kebijakan 

dividen     secara simultan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2015. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif. Obyek penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa 

efek Indonesia tahun 2013-2015. Data objek 

penelitian diambil dari data sekunder berupa 
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laporan keuangan dan laporan tahunan yang 

tersedia di situs bursa efek Indonesia 

(www.idx.co.id) periode tahun penelitian yaitu 

dari tahun 2013-2015. Populasi yang 

digunakan adalah seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia. Tekhnik yang digunakan dalam 

pemilihan sampel adalah purposive sampling.  

Keputusan investasi dalam penelitian ini 

berfungsi sebagai variabel independen diberi 

symbol X1. Keputusan investasi didefinisikan 

sebagai kombinasi antara aktiva yang dimiliki 

(asset in place) dengan pilihan investasi dimasa 

yang akan datang. Dalam penelitian ini proksi 

yang digunakan untuk menghitung keputusan 

investasi adalah proksi TAG (Total Asset 

Growth). Dapat dirumuskana sebagai berikut :  

 

 

 

 

Sumber : Pujiati dan Widanar (2009) 

 

Keputusan pendanaan dalam penelitian ini 

berfungsi sebagai variabel independen diberi 

symbol X2.Keputusan pendanaan didefinisikan 

sebagai keputusan yang menyangkut komposisi 

pendanaan yang dipilih oleh perusahaan. 

Keputusan pendanaan dalam penelitian ini 

menggunakan proksi DER (Debt Equity Ratio), 

dimana dalam proksi ini menunjukan 

perbandingan antara pembiayaan dan 

pendanaan. Melalui hutang dengan pendanaan 

melalui ekuitas ( Brighma dan Hauston,2001). 

Rumus  Debt Equity Ratio adalah sebagai 

berikut : 

 

 

Sumber: Raharjo (2009:140) 

 

  Kebijakan dividen dalam penelitian 

berfungsi sebagai variabel independen yang 

diberi symbil X3. Kebijakan dividen 

merupakan kebijakan perusahaan yang 

berhubungan dengan penentuan presentase laba 

bersih perusahaan yang dibagikan sebagai 

dividen kepada pemilik saham. Proxy dari 

kebijakan dividen yang dipilih untuk penelitian 

ini adalah Dividend Payout Ratio (DPR), 

dengan alasan bahwa, DPR lebih dapat 

menggambarkan perilaku 

𝐷𝑃𝑅 =
DPS

EPS
 

Sumber: Sudana (2011) 

 Setelah diketahui nilai dari masing-masing 

rasio variabel, maka langkah selanjutnya 

adalah analisitif. Analisis  secara kuantitatif 

digunakan untuk mengetahui pengaruh 

keputusan investasi, keputusan pendanaan dan 

kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. 

Uji yang dilakukan adalah uji asumsi klasik, 

𝐷𝐸𝑅 =
Jumlah Seluruh Hutang

Jumlah Modal Sendiri
 

𝑇𝐴𝐺 =
Total Asset (t) −  Total Asset (t − 1)

Total Asset (t − 1)
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analisis regresi linear berganda, dan uji 

hipotesis.  

 

III.  HASIL DAN KESIMPULAN  

a. Uji asumsi klasik  

Tabel 3.1 

Kolmogorov-Smirnov Test 

Berdasarkan analisis di atas ini, hasil uji 

normalitas mengunakan kolmogorov- 

Smirnov Test (K-S), dsari taraf signifikan 

yang ditetapkan sebesar 0.05 atau 5% yaitu 

sebesar 0.055. hasil tersebut menunjukan 

bahwa data residual yang diolah telah 

terdistribusi normal. menujukan nilai Asymp 

Sig (2-tailed) lebih besar. 

b. Uji Multikolinieritas 

Tabel 3.2 

Hasil Uji Multikorealinieritas 

 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

KEPUTUSAN_INVESTA

SI 
,906 1,104 

KEPUTUSAN_PENDAN

AAN 
,923 1,083 

KEBIJAKAN_DIVIDEN 
,921 1,086 

a. Dependent Variable: nilai_perusahaan 

Sumber : Outpout SPSS Versi 23, data diolah 

Berdasarkan tabel hasil multikolinieritas, 

nilai tolerance hitung untuk ketiga variabel 

independen lebih dari besar dari nilai 

tolerance α sebesar 0,1 dan lebih kecil dari 

batas nilai VIF yaitu kurang 10 maka semua 

variabel independen tidak terjadi 

multikolinieritas dan layak untuk digunakan.  

 

c. Uji autokorelasi  

Tabel 3.3 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square D-W 

1 ,686a ,471 ,437 1,760 

A. Predictors: (Constant), Kebijakan_Dividen, 

Keputusan_Pendanaan, Keputusan_Investasi 

B. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan 

 

 Berdasarkan hasil uji statistik Durbin-Watson 

menunjukan nilai DW sebesar 1,378. Nilai dw 

one-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 51 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 7,81585003 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,122 

Positive ,122 

Negative -,085 

Test Statistic ,122 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,055c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber : Outpout SPSS Versi 23, data diolah 
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tersebut akan dibandingkan dengan 

menggunakan signifikansi 5% dengan K=3 dan 

nilai n=48, nilai d=1,76  lebih besar dari nilai 

du= 1,67 dan kurang dari 4-1,67 (4-du) = 2,33  

atau 1,67 < 1,76< 2,33. Sehingga model regresi 

tersebut sudah bebas dari masalah autokorelasi.  

d. Metode Regresi Linear Berganda 

Tabel 3.4 

Hasil Analisis Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B 

Std. 

Error Beta 

(Constant) -5,841 3,127  
Keputusan_Inv

estasi 
-,209 ,066 -,353 

Keputusan_Pe

ndanaan 
9,382 2,006 ,516 

Kebijakan_Div

iden 
,160 ,042 ,426 

a. Dependent Variable: NILAI_PERUSAHAAN 

 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, maka didapat 

persamaan regresi  linear berganda sebagai 

berikut :  

Y =  -5,841 – 0,209 Keputusan Investasi + 

9,382 Keputusan Pendanaan +     0,160  

Kebijakan Dividen  

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna 

sebagai berikut :  

1. Konstanta = -5,841 

Nilai tersebut mengindikasikan bahwa 

jika variabel keputusan investasi, keputusan 

pendanaan, dan kebijakan dividen bernilai 

tetap maka variabel nilai perusahaan adalah 

sebesar -5,841.  

 

 

2. Koefisien X1 = – 0,209 

Nilai tersebut mengasumsikan bahwa jika 

variabel keputusan investasi mengalami 

peningkatan sebesar satu satuan, dengan 

asumsi variabel keputusan pendanaan dan 

kebijakan dividen tetap dan tidak berubah, 

maka akan mengakibatkan turunya nilai 

perusahaan sebesar 0,209. Dan sebaliknya 

jika keputusan investasi mengalami 

penurunan satu satuan dengan asumsi 

bahwa variabel keputusan pendanaan dan 

kebijakan dividen  tetap maka akan 

mengakibatkan naiknya nilai perusahaan 

sebesar 0,209.  

3. Koefisien X2 = 9,382 

Nilai tersebut mengasumsikan bahwa 

variabel keputusan pendanaan mengalami 

peningkatan satu satuan dengan asumsi 

bahwa variabel keputuan investasi dan 

kebijakan dividen konstan atau tetap maka 

akan mengakibatkan naiknya nilai 

perusahaan sebesar 9,382 dan sebaliknya 

jika variabel keputusan pendanaan 

mengalami penurunan satu satuan dengan 

asumsi bahwa variabel keputusan investasi 

dan kebijakan dividen konstan atau tetap 
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makan akan mengakibatkan turunnya nilai 

perusahaan sebesar 9,382.  

 

 

4. Koefisien X3 = 0,160   

 Nilai tersebut mengasumsikan bahwa 

variabel kebijakan dividen mengalami 

peningkatan satu satuan dengan asumsi 

bahwa variabel keputusan investasi dan 

keputusan pendanaan  konstan atau tetap 

maka akan mengakibatkan meningkatnya  

nilai perusahaan sebesar 0,160 dan 

sebaliknya jika variabel kebijakan dividen 

mengalami penurunan satu satuan dengan 

asumsi bahwa variabel keputusan investasi 

dan keputusan pendanaan konstan atau 

tetap maka akan mengakibatkan 

penurunan nilai perusahaan sebesar 0,160. 

e. Koefisien Determinasi  

Tabel 3.5 

Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Mod

el R 

R 

Squa

re 

Adjusted 

R Square 

Std. Error Of 

The 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,686a ,471 ,437 8,06143 1,760 

A. Predictors: (Constant), Kebijakan_Dividen, 

Keputusan_Pendanaan, Keputusan_Investasi 

B. Dependent Variable: Nilai_Perusahaan 

Sumber : Outpout SPSS Versi 23, data diolah  

 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.9 di 

atas, diperoleh nilai Adjusted  R² sebesar 0,437 

atau 43,7% dengan demikian menunjukan 

bahwa keputusan investasi, keputusan 

pendanaan dan kebijakan dividen secara 

bersama-sama (simultan) mampu menjelaskan 

nilai perusahaan sebesar 43,7%  dan sisanya 

56,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak 

dikaji dalam penelitian ini.  

f. Uji t  

Tabel 3.6 

Uji t 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardize
d Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients 

T Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) -5,841 3,127  -1,868 ,068 

Keputusan_

Investasi 
-,209 ,066 -,353 -3,169 ,003 

Keputusan_

Pendanaan 
9,382 2,006 ,516 4,676 ,000 

Kebijakan_

Dividen 
,160 ,042 ,426 3,849 ,000 

 

1. Keputusan investasi  

Keputusan investasi melalui TAG 

diperoleh nilai signifikan variabel keputusan 

investasi adalah 0,03. Hal ini menunjukan 

bahwa nilai signifikan uji t variabel keputusan 

investasi lebih kecil dari 0,05 yang berarti H0 

ditolak dan Ha diterima, jadi dapat disimpulkan 

bahwa keputusan investasi secara parsial 

berpengaruh signfikan terhadap nilai 

perusahaan.  

2. Keputusan pendanaan  

Keputusan pendanaan melalui DER 

diperoleh nilai signifikan variabel keputusan 
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pendanaan adalah 0,00. Hal ini menunjukan 

bahwa nilai signifikan uji t variabel keputusan 

pendanaan lebih kecil dari 0,05 yang berarti H0 

ditolak dan Ha diterima, jadi dapat disimpulkan 

bahwa keputusan pendanaan Secara Parsial 

Berpengaruh Signifikan Terhadap Nilai 

Perusahaan.  

3. Kebijakan dividen  

Kebijakan dividen melalui DPR diperoleh 

nilai signifikan variabel kebijakan dividen 

adalah 0.00. Hal ini menunjukan bahwa nilai 

signifikan uji t variabel kebijakan dividen lebih 

kecil dari 0,05 yang berarti H0 ditolak dan Ha 

diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan dividen secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan.  

g. Uji F simultan  

Tabel 4.11 

Hasil Uji F (Simultan) 

ANOVAa 

Model Mean Square F Sig. 

1 Regression 
907,104 13,958 ,000b 

Residual 64,987   

Total    

A. Dependent variable: nilai_perusahaan 

a. Predictors: (constant),  

Kebijakan_dividen,keputusan_pendanaan,  

Keputusan_investasi 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan uji F 

dalam tabel 4.11 diperoleh nilai signifikan 

adalah 0,00. Nilai tersebut berada di bawah 

nilai 0,05 hal ini menunjukan bahwa nulai 

signifikan uji F variabel keputusan investasi, 

keputusan pendanaan dan kebijakan dividen< 

0,05 yang berarti H0 ditolak dan Ha diterima 

jadi dapat disimpulkan bahwa variabel bebas 

keputusan investasi, keputusan pendanaan dan 

kebijakan dividen secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

IV. Kesimpulan  

1. Keputusan Investasi secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2013-

2015.  

2. Keputusan Pendanaan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2013-

2015.  

3. Kebijakan Dividen secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2013-

2015.  

4. Keputusan investasi, keputusan 

pendanaan, dan kebijakan dividen  

secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2015.  
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Hal ini ditunjukan dari uji F dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,00 (nilai 

signifikansi <0,05).  

Nilai Adjusted R Square nilai 

perusahaan dapat dijelaskan oleh ketiga 

variabel independen yaitu keputusan 

investasi, keputusan pendanaan dan 

kebijakan dividen sebesar  43,7%. Hal ini 

menunjukan bahwa masih terdapat 

pengaruh dari faktor lain yang tidak 

dimasukan dalam penelitian ini sebesar 

56,3%.  

Berdasarkan hasil penelitian dan 

kesimpulan diatas, maka saran dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagi Investor  

Bagi investor, hasil penelitian 

ini dapat memberikan informasi 

yang bermanfaat dalam menilai 

suatu perusahaan. Diharapkan juga 

investor selalu memperhatikan 

perhitungan dalam menilai suatu 

perusahaan yang akan dijadikan 

untukmemberikan investasi baik 

dalam keputusan investasi, 

keputusan pendanaan maupun 

kebijakan dividen suatu perusahaan.  

2. Bagi Emiten  

Perusahaan dituntut untuk lebih 

meningkatkan kinerjanya dan lebih 

memperhatikan apa saja yang 

mempengaruhi suatu nilai 

perusahaan agar lebih baik 

kedepannya selain tiga variabel 

yaitu keputusan investasi, 

keputusan pendanaan dan kebijakan 

dividen.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya 

diharapkan memperbanyak sampel 

dan variabel atau penggunaan 

variabel lain seperti proksi lain 

dalam keputusan investasi seperti 

Market To Book Asset Ratio, Price 

Earning Ratio, agar hasil penelitian 

selanjutnya lebih akurat. 
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