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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi (PER),
keputusan pendanaan (DER), secara parsial dan simultan terhadap nilai perusahaan
pada perusahaan manufaktur sektor komsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 20172019. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 tahun yaitu mulai tahun
2017-2019. Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Populasi
dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor komsumsi yang sudah dan
masih terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode2017- 2019. Dari populasi sebanyak 51
perusahaan manufaktur diperoleh 13 perusahaan manufaktur sebagai sampel dengan
periode pengamatan selama 3 tahun (2017-2019). Metode analisis yang digunakan
adalah analisis regresi linear berganda dengan aplikasi SPSS 22Berdasarkan hasil analisis
data disimpulkan bahwa Keputusan investasi yang diproksikan dengan PER (Price
Earnings Ratio) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini
ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,398 dan t-hitung sebesar 9,772 dengan
signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi
yangdiharapkan yaitu 5%, sehingga H1 diterima. Keputusan pendanaan yang diproksikan
dengan DER (Debt to Equity Ratio) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai
perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 1,686 dan t-hitung
sebesar 5,037dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan tingkat
signifikansi yang diharapkan yaitu 5%, sehingga H2 diterima.Berdasarkan hasil uji Fhitung diperoleh kesimpulan bahwa keputusan investasi (PER), keputusan pendanaan
(DER) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilaiperusahaan
(PBV). Hal ini ditunjukkan oleh nilai F-hitung sebesar 82,746 dengan signifikansi sebesar
0,000. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai adjusted R2 sebesar 0,773
menunjukkan bahwa nilai perusahaan (PBV) dipengaruhi keputusan investasi (PER),
keputusan pendanaan sebesar 77,3%
Kata Kunci: Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Nilai Perusahaan
PENDAHULUAN
Strategi
yang
dapat
dilakukan
perusahaan salah satu nya adalah
mencapai keuntungan yang maksimal
atau laba yang sebesar-besarnya dan
mengoptimalkan nilai perusahaan.
Dalam jangka pendek perusahaan
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bertujuan untuk memperoleh laba
secara maksimal dengan menggunakan
sumber daya yang ada, sementara
dalam jangka panjang tujuan utama
perusahaan adalah memaksimalkan
nilai perusahaan. Nilai perusahaan
didefenisikan sebagai nilai pasar alasan
nya karena nilai perusahaan dapat
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memberikan
kemakmuran
atau
keuntungan bagi pemegang saham.
Semakin tinggi harga saham maka
makin tinggi keuntungan pemegang
saham sehingga keadaan ini akan
diminati
oleh
investor
karena
denganpermintaan saham yang meni
ngkat menyebabkan nilai perusahaan
meningkat.
Wijaya
dan
Wibawa
(2010:3)
berpendapat bahwa optimalisasi nilai
perusahaan yang juga merupakan
tujuan perusahaan dapat dicapai
melalui pelaksanaan fungsi manajemen
keuangan yaitu keputusan investasi,
keputusan pendanaan, dan kebijakan
dividen. Ketiga keputusan tersebut
saling berkaitan dimana satu keputusan
keuangan
yang
diambil
akan
mempengaruhi keputusan keuangan
lainnya dan berdampak pada nilai
perusahaan.
Tiga
keputusan
manajemen keuangan menyangkut
penyelesaian atas keputusan penting
yang diambil perusahaan antara lain
keputusan
investasi,
keputusan
pendanaan, dan kebijakan dividen.
Kombinasi yang optimal atas ketiganya
akan memaksimalkan nilai perusahaan
yang selanjutnya akan meningkatkan
kemakmuran kekayaan pemegang
saham.
Keputusan investasi adalah kebijakan
manajemen dalam menggunakan dana
perusahaan yang ada pada sebuah aset
yang diharapkan akan memberikan
keuntungan dimasa yang akan datang.
Sehingga manajer yang berhasil
menciptakan keputusan investasi yang
tepat, maka aset yang di investasikan
akan menghasilkan kinerja yang optimal
sehingga memberikan suatu sinyal
positifkepada investor yang nantinya
akan meningkatkan harga saham dan
nilai perusahaan. Penelitian yang
dilakukan oleh Ade Winda Septia pada
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tahun 2015 dan Anief Sustiana 2017
dengan
hasil
penelitian
nya
menunjukkan
bahwa
keputusan
investasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap nilai perusahaan,
maka apabila keputusan investasi naik
sebesar satu satuan, maka nilai
perusahaan juga akan naik.
Keputusan
pendanaan
membahas
mengenai sumber dana yang akan
digunakan untuk membiayai suatu
investasi yang sudah dianggap layak.
Penentuan keputusan pendanaan yang
optimal mengenai struktur modal
berhubungan
dengan
pencapaian
tujuan perusahaan. Dalam teori
keuangan tradisional dinyatakan bahwa
tujuan
perusahaan
adalah
memaksimumkan kemakmuran para
pemegang saham. Dengan keputusan
pendanaan
yang
optimal
akan
meningkatkan
nilai
perusahaan.
Purnamasari (2009:17) berpendapat
bahwa
setiap
perusahaan
akan
mengharapkan adanya struktur modal
yang
optimal
yang
dapat
memaksimalkan nilai perusahaan dan
meminimalkan biaya modal.
Untuk mengetahui keputusan keuangan
yang dibuat manajer keuangan sudah
baik dan benar ukurannya adalah nilai
perusahaan atau harga pasar saham
biasa. Jika nilai perusahaan meningkat
atau harga pasar saham biasa
meningkat, dapat dikatakan bahwa
keputusan-keputusan keuangan yang
dilakukan manajer keuangan sudah
tepat dan benar. Penelitian yang
dilakukan Anief Sustiana (2017) dan Luh
Putu Novita Sartini dan Ida Bagus Anom
Purbawangsa (2014) dengan hasil
penelitian nya menunjukkan bahwa
keputusan pendanaan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap nilai
perusahaan,
sehingga
apabila
keputusan pendanaan naik sebesar
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satuan, maka nilai perusahaan juga
akan naik. Dalam penelitian tersebut
dapat dilihat bahwa hubungan antara
keputusan investasi dan keputusan
pendanaan terhadap nilai perusahaan
menunjukan hasil yang berbeda- beda,
namun kebijakan dividen menunjukkan
hasil penelitian yang sama yaitu bahwa
kebijakan dividen terdapat pengaruh
terhadap nilai perusahaan. Sehingga
membuat penulis terdorong untuk
melaksanakan penelitian dengan tahun
yang berbeda agar dapat membuktikan
kebenaran dari peneliti terdahulu.
Dalam penelitian ini sampel yang
digunakan merupakan perusahaanperusahaan yang konsisten listing yang
ada dalam Bursa Efek Indonesia pada
perusahaan
manufaktur
sektor
komsumsi dalam kurun waktu 3 tahun.
Melihat betapa penting nya nilai
perusahaan bagi perusahaan dan
petingnya mengetahui faktor faktor
yang mempengaruhi nilai perusahaan
salah satunya adalah keputusan
investasi untuk menunjang kegiatan dan
aktivitas perusahaan dalam rangka
mencapai tingkat keuntungan yang
maksimal dan untuk memakmurkan
kepentingan pemegang saham.
Adanya kenyataan bahwa sector
komsumsi ini merupakan komponen
penting dalam pertumbuhan ekonomi
Indonesia dan kinerja manufaktur
komsumsijuga lebih tinggi dari dua
sektor lainnya yakni sektor aneka
industry dan industry dasar yang juga
menjadi
bagian
indeks
manufaktur.Dimana sector komsumsi
ini terbagi atas 5 sub sector yaitu 1.Sub
sector makanan dan minuman, 2.Rokok,
3.Farmasi, 4.kosmetik dan barang
keperluan RT, dan 5.Peralatan rumah
tangga.Hal ini menunjukan bahwa
prospek
perusahaan
manufaktur
komsumsimasih menjanjikan untuk
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tahun-tahun
ke
depan
karena
kebutuhan masyarakat tidak terlepas
dari produk-produk yang dihasilkan
perusahaan manufaktur sector barang
komsumsi. Alasan inilah mengapa
peneliti memilih sector komsumsi
sebagai objek penelitian serta adanya
perbedaan dari penelitian sebelumnya
mengenai pengaruh keputusan investasi
dan keputusan pendanaan terhadap
nilai perusahaan.Berdasarkan fenomena
yang telah diuraikan dan penelitianpenelitian terdahulu memberikan hasil
yang berbeda beda, maka peneliti
terdorong untuk melakukan pengujian
kembali terhdap nilai perusahaan
dengan judul”Pengaruh Keputusan
Investasi Dan Keputusan Pendanaan
Terhadap Nilai Perusahaan Pada
Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun
2017-2019” dalam penelitian ini
variabel yang digunakan adalah
keputusan investasi dan keputusan
pendanaan sebagai variable yang
mempengaruhi dan nilai perusahaan
sebagai variabel yang dipengaruhi
LANDASAN TEORI
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, yaitu sejak perusahaan tersebut
didirikan sampai dengan saat ini. Bagi
seorang manajer nilai perusahaan
merupakan suatu tolak ukur atau
prestasi kerja yang telah dicapainya. Jika
seorang manajer mampu untuk
meningkatkan nilai perusahaan maka
manajer tersebut telah menunjukkan
kinerja baik bagi perusahaan. Price to
Book Value (PBV) adalah rasio yang
menunjukkan apakah harga saham yang
diperdagangkan overvalued (di atas)
atau undervalued (di bawah) nilai buku
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saham tersebut. Menurut Fakhruddin
dan Hadianto (2001) dalampenelitian
Anief Sustiana menyatakan bahwa Price
to
Book
Valuemenggambarkan
seberapa besar pasar menghargai nilai
buku saham suatu perusahaan. Makin
tinggi rasio ini, berarti pasar percaya
akan prospek perusahaan tersebut. PBV
juga menunjukkan seberapa jauh suatu
perusahaan mampu menciptakan nilai
perusahaan yang relatif terhadap
jumlah modal yang diinvestasikan.
Keputusan
investasi
merupakan
keputusan
yang
menyangkut
pengalokasian dana yang berasal dari
dalam maupun dana yang berasal dari
luar perusahaan pada berbagai bentuk
investasi. Menurut Purnamasari dkk.
(2009) menyatakan bahwa keputusan
investasi dapat dikelompokkan kedalam
investasi jangka pendek seperti
investasi kedalam kas, surat-surat
berharga jangka pendek, piutang, dan
persediaan maupun investasi jangka
panjang dalam bentuk tanah, gedung,
kendaraan, mesin, peralatan produksi,
dan aktiva tetap lainnya. Keputusan
investasi yang dilakukan perusahaan
sangat
penting
artinya
bagi
kelangsungan hidup perusahaan yang
bersangkutan. Hal ini karena keputusan
investasi menyangkut dana yang
digunakan untuk investasi, jenis
investasi
yang
akan
dilakukan,
pengembalian investasi dan resiko
investasi yang mungkin timbul(Harjito
dan Martono, 2013:144). Prasetyo
(2011) menyatakan bahwa manajer
yang berhasil menciptakan keputusan
investasi yang tepat,maka aset yang
diinvestasikan
akan
menghasilkan
kinerja
yang
optimal
sehingga
memberikan suatu sinyal positif kepada
investor
yang
nantinya
akan
meningkatkan harga saham dan nilai
perusahaan. Dalam penelitian ini, proksi
yang
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digunakan untuk mengukur keputusan
investasi dalam penelian ini adalah PER
(Price Earning Ratio). Dalam rasio ini
dihitung berapa kali nilai earning yang
tercermin dalam harga suatu saham.
Istilah pembiayaan atau pendanaan
atau pembelanjaan dapat digunakan
untuk menunjukkan dari mana sumber
atau asal dana yang membiayai
perusahaan. Fungsi ini meliputi
penentuan
komposisi
sumber
pembiayaan perusahaan yang ada pada
sisi pastiva
neraca
perusahaan.
Pendekatan yang ditempuh yaitu untuk
mencapai hasil tertentu dengan biaya
minimum atau biaya tertentu untuk
mencapai hasil maksimum. Disamping
itu harus juga diperhatikan keselarasan
waktu dan jumlah antara cash inflow
yang diperkirakan dapat diperoleh dari
aktiva perusahaan dengan cash out flow
untuk pelunasan sumber dana. Melalui
pendekatan alokasi asset, pertama
tama yang harus diketahui adalah umur
asset yang akan didanai dengan
ketentuan bahwa umur dari sumber
pembiayaan nya harus lebih lama dari
lamanya dana tertanam pada asset yang
didanai agar pelunasan sumbernya
berasal dari asset yang didanai.
Terdapat
beberapa
teori
yang
berkenaan
dengan
keputusan
pendanaan atau struktur modal,
diantaranya yaitu:

1. Pecking Order Theory
Pecking order theory merupakan teori
yang memprioritaskan sumber- sumber
pendanaan dari dalam terlebih dahulu.
Menurut Wardani dkk (2016) pecking
order theory menyatakan bahwa: (1)
perusahaaan
menyukai
internal
financing (pendanaan dari hasil opersai
perusahaan berwujud laba ditahan)
dan(2) apabila pendanaan dari luar
(external financing) diperluakan, maka
perusahaan akan menerbitkan sekuritas
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yang paling aman terlebih dahulu, yaitu
dengan menerbitkan obligasi, kemudian
diikuti
oleh
sekuritas
yang
berkarakteristik opsi (seperti, obligasi
konversi), baru akhirnya apabila masih
belum mencukupi, saham di terbitkan.

2. Trade Off Theory
Trade Off Theory merupakan teori yang
menyukai sumber- sumber pendanaan
dari luar. Menurut Wardani dkk (2016)
Trade Off Theory dalamstruktur modal
pada intinya menyeimbangkan manfaat
dan pengorbanan yangtimbul akibat
penggunaan hutang. Sejauh manfaat
lebih besar, tambahan hutangmasih
diperkenankan.
3. Signalling Theory
Signalling theory menjelaskan bahwa
perusahaan yang meningkatkan hutang
dapat dipandang sebagai perusahaan
yang yakin dengan prospek perusahaan
di masa yang akan datang. Peningkatan
hutang juga dapat diartikan pihak luar
tentang kemampuan perusahaan untuk
membayar kewajibannya di masa yang
akan datang atau risiko bisnis yang
rendah, sehingga penambahan hutang
akan memberikan
sinyal positif
(Brigham dan Houston, 2011).
4. Agenccy Approach
Menurut agency approach penggunaan
hutang adalah salah satu cara untuk
mengurangi konflik keagenan yang
terjadi antara pemegang saham dengan
manajer. Konflik keagenan mungkin
terjadi ketika perusahaan memiliki lebih
banyak kas dari yang dibutuhkan untuk
mendukung operasi utama perusahaan.
Manajer
seringkali
menggunakan
kelebihan kas ini untuk mendanai
fasilitas- fasilitas untuk kepentingan
mereka sendiri. Bahkan tidak tertutup
kemungkinan para manajer melakukan
investasi walaupun investasi tersebut
tidak dapat memaksimalkan nilai
pemegang saham.
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Pendanaan dengan hutang diharapkan
dapat mengurangi keinginan manajer
untuk menggunakan free cash flow dan
memberikan dampak disiplin pada
manajer.
Keputusan
pendanaan
dalampenelitian ini diukur dengan Debt
to Equity Ratio (DER), yaitu total debt
dengan total equity. Total debt
merupakan total liabilities (baik utang
jangka pendek maupun jangka panjang),
sedangkan total equity merupakan total
modal sendiri
Penelitian Terdahulu
1) Luh Putu Novita Sartini dan Ida
Bagus Anom Purbawangsa (2014)
dengan
hasil
penelitian
nya
menunjukkan bahwa keputusan
investasi
tidak
berpengaruh
signifikan terhadap nilai perusahaan,
keputusan pendanaan berpengaruh
positif signifikan terhadap nilai
perusahaan, dan kebijakan deviden
berpengaruh
positif
signifikan
terhadap nilai perusahaan.
2) Gany Ibrahim Fenandar (2012)
dengan
hasil
penelitian
nya
menunjukkan bahwa keputusan
investasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap nilai perusahaan,
keputusan
pendanaan
tidak
berpengaruh
secara
signifikan
terhadap nilai perusahaan, dan
kebijakan
dividen
berpengaruh
positif signifikan terhadap nilai
perusahaan.
3) Anief Sustiana (2017) dengan hasil
penelitian nya menunjukkan bahwa
keputusan investasi berpengaruh
positif terhadap nilai perusahaan,
keputusan pendanaan berpengaruh
positif terhadap nilai perusahaan,
dan kebijakan dividen berpengaruh
positif terhadap nilai perusahaan.
4) Ade Winda Septia (2015) dengan
hasil penelitian nya menunjukkan
bahwa
keputusan
investasi
berpengaruh positif terhadap nilai
perusahaan, Keputusan pendanaan
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dan kebijakan dividen berpengaruh
positif terhadap nilai perusahaan.
5) Yunita Eka Prihapsari (2014) dengan
hasil penelitian menunjukkan bahwa
keputusan investasi berpengaruh
negatif terhadap nilai perusahaan,
keputusan
pendanaan
tidak
berpengaruh signifikan terhadap
nilai perusahaan, dan kebijakan
dividen
berpengaruh
signifikan
terhadap nilai perusahaan.
METODE PENELITIAN
Jenis data dalam penelitian ini adalah
data sekunder. Data yang digunakan
berupa laporan tahunan perusahaan
manufaktur sector komsumsi selama
periode 2017-2019 yang diperoleh dari
situs Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu
www.idx.co.id Metode pengumpulan
data dalam penelitian ini dilakukan
dengan studi dokumentasi, yaitu
dengan mempelajari, mengklarifikasi,
menganalisis data sekunder yang terkait
dengan lingkup penelitian. Metode
pengumpulan data penelitian ini
dilakukan melalui dua tahap yaitu:
1. Tahap pertama dilakukan dengan
studi pustaka yaitu pengumpulan
data pendukung berupa literature,
jurnal penelitian terdahulu dan
laporan- laporan yang dipublikasikan
berupa gambaran dari masalah yang
akan diteliti.
2. Tahap kedua, dilakukan melalui
pengumpulan data sekunder melalui
fasilitas internet dengan mengakses
situs resmi berisi laporan keuangan
tahunan yang dipublikasikan oleh
Bursa Efek Indonesia selama tahun
2017-2019.
Variabel dependen adalah variabel yang
dipengaruhi oleh variabel independen.
Variabel dependen dalam penelitian ini
adalah
Nilai
Perusahaan.Nilai
perusahaan diproksikan Price to Book
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Value (PBV). Price to Book Value adalah
rasio yang membandingkan harga pasar
saham dengan nilai buku perlembar
saham sama hal nya dengan Price to
Book Value dimana semakin besar nilai
PBV maka harga saham semakin mahal,
begitu sebaliknya. Variabel independen
adalah variabel bebas atau tidak terikat
oleh variabel lain.Menurut Burhan
(2009) “Variabel independen adalah
variabel yang menentukan arah atau
perubahan tertentu pada variabel
dependen22.” Variabel independen
dalam penelitian ini keputusan investasi
dan
keputusan
pendanaan.Dalam
penelitian ini keputusan investasi
diproksikan melalui PER (Price Earning
Ratio).PER menunjukkan perbandingan
antara harga pasar suatu saham dengan
laba per lembar saham (earnings per
share). Dalam penelitian ini keputusan
pendanaan diproksikan melalui DER
(Debt
to
Equity
Ratio).
DER
menunjukkan perbandingan antara
total hutang dengan total ekuitas.
Dengan kata lain rasio ini menunjukkan
bagaimana kemampuan perusahaan
dalam memenuhi dan mengelola
seluruh
kewajiban
nya
dengan
menggunakan modal sendiri supaya
resikonya berada dalam kisaran yang
dapat ditoleransi Dalam penelitian ini,
peneliti akan melakukan uji statistik
regresi dalam mempelajari hubungan
yang ada diantara variabel-variabel
tidak bebas jika variabel bebasnya
diketahui atau sebaliknya. Pada
prakteknya ada empat uji asumsi klasik
yang paling sering digunakan, yaitu :
1. Uji Normalitas
2. Uji multikolinearitas
3. Uji Heterokesdastisitas
4. Uji Autokorelasi
Model
persamaan
digunakan:
Y= a + b1X1+ b2X2 + e

regresi

yang
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Keterangan
Y
= Nilai Perusahaan
a
= Konstanta
b1b2 = Koefisien regresi dari variabel
independen
X1
= Keputusan Investasi
X2
= Keputusan Pendanaan
E
= error of term (variabel yang
tidak diteliti)
Hasil dan Pembahasan
Tahap pengujian regresi pada penelitian
ini adalah dengan menggunakan teknik
analisis Regresi Linear Berganda
(Multiple Linier Regression). Pengujian
analisis ini bertujuan untuk menguji
ketergantungan variabel terikat dengan
variabel bebas. Berikut ini adalah hasil
analisis regresi linear berganda adalah
sebagai berikut :
Tabel
Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficientsa

Model

Unstandardiz Standardiz
ed
ed
Coefficients Coefficient
s
T
B

1(Constant) -,757

Std.
Erro r
,533

dianggap nol atau konstan, maka nilai
perusahaan adalah sebesar -0,757
2. Koefisien
Variabel
Keputusan
Investasi (X1) mempunyai pengaruh
yang
positif
terhadap
Nilai
Perusahaan dengan koefisien regresi
sebesar 0,398 yang artinya apabila
Keputusan Investasi meningkat
sebesar 1 satuan, maka Keputusan
Investasi akan meningkat sebesar
0,398 satuan dengan asumsi bahwa
variabel Keputusan Pendanaan (X2)
dianggap nol atau konstan.
3. Koefisien
Variabel
Keputusan
Pendanaan
(X2)
mempunyai
pengaruh positif terhadap Nilai
Perusahaan , dengan koefisien
regresi sebesar 1,686 yang artinya
apabila
Keputusan
Pendanaan
meningkat sebesar 1 satuan, maka
Nilai Perusahaan akan meningkat
sebesar 1,686 satuan dengan asumsi
bahwa pada variabel Keputusan
Investasi (X1) dianggap nol atau
konstan.
Uji t (Uji Parsial)
Coefficientsa

Sig
.

Bet a

PER

,398

,041

- ,164
1,42
1
,759 9,772 ,000

DER

1,686

,335

,391 5,037 ,000

a. Dependent Variable: PBV
Y = −0, 757 + 0, 398X1 + 1, 686X2 + e

1. Konstanta
Nilai konstanta sebesar -0,757 yang
berarti bahwa jika variabel bebas yang
terdiri dari variabel Keputusan Investasi
(X1), Keputusan Pendanaan (X2)
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Model

Unstandardiz Standardiz
ed
ed
Coefficients Coefficient
s
T

B

1 (Constant) -,757

Std.
Erro r

,533

Sig
.

Bet a

PER

,398

,041

1,42
1
,759 9,772

DER

1,686

,335

,391 5,037

,164

,000

,000

a. Dependent Variable: PBV
Variabel PER (X1) memiliki nilai t hitung
sebesar
9,772
dengan
tingkat
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probabilitas (sig) sebesar 0,000, dimana
nilai tersebut lebih kecil dari tingkat
signifikansi 0,05. Apabila dibandingkan
dengan t tabel, nilai t hitung pada
PERlebih besar dari nilai t tabel sebesar
(9,772 >2,0261). Dari penjelasan
tersebut, dapat disimpulkan bahwa PER
memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap Nilai Perusahaan.Variabel DER
(X2) memiliki nilai t hitung sebesar
5,037 dengan tingkat probabilitas (sig)
sebesar 0,000, dimana nilai tersebut
lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05.
Apabila dibandingkan dengan t tabel,
nilai t hitung pada PERlebih besar dari
nilai t tabel sebesar (5,037>2,0261).
Dari penjelasan tersebut, dapat
disimpulkan bahwa PER memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap
Nilai Perusahaan.
Uji Koefisien Determinasi (R Square)
Model Summaryb
Model

1

R

,886
a

Adjusted R Std. Error
R
Square
ofthe
Square
Estimate
,78
5

,773 1,15053
0

a. Predictors: (Constant), DER, PER
b. Dependent Variable: PBV
Sumber : Data Sekunder yang telah
diolah (2021)
Nilai R Square merupakan kemampuan
nilai variabel independen dalam
menjelaskan data. Melihat hasil
pengolahan data dengan menggunakan
regresi linear berganda, maka dapat
dilihat nilai R Square sebesar 0,773
sehingga dapat diketahui bahwa
kemampuan variabel independen dalam
menjelaskan variabel dependen adalah
sangat kuat sebesar 0,773 atau 77.3%
dan selebihnya 22,7% dijelaskan oleh
variabel lain yang tidak dimasukkan ke
dalam model penelitian ini.
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ANOVAa
Model

Sum of
Squar Df
es

1 Regression 173,518
Residual
Total

47,654
221,172

Mean
Square

F

Sig.

2 86,759 65,54 ,000
2
b
36 1,324
38

a. Dependent Variable: PBV
b. Predictors: (Constant), DER, PER
Berdasarkan Tabel 4.9 di atas diperoleh
bahwa nilai Fhitung (65,542) > Ftabel
(4,11) dengan taraf signifikan sebesar
0,000 lebih kecil dari alpha 5% (0,05).
Hal ini mengindikasikan bahwa hasil
penelitian menerima H2 yaitu secara
bersamasama keputusan investasi dan
keputusan pendanaan terhadap nilai
perusahaan. Ini memberi arti bahwa
keputusan investasi dan keputusan
pendanaan menentukan tingkat tingkat
nilai perusahaan pada perusahaan
manufaktur sektor komsumsi yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Periode 2017-2019.
Pengaruh
Keputusan
Investasi
Terhadap Nilai Perusahaan
Dari hasil penelitian dapat diketahui
bahwa nilai maximum dari nilai
perusahaan yang di ukur dengan PBV
sebesar 9,156 tahun 2019 yaitu
perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk
salah satu nya dipengaruhi oleh nilai
keputusaninvestasi
dimana
nilai
maximum dari keputusan investasi
adalah 19.870 tahun 2019 yaitu PT
Unilever Indonesia Tbk, Hal ini
disebabkan oleh bahwa PT Unilever
tahun 2019 mengalami peningkatan
asset dari tahun 2017 sampai 2019.
Pada tahun 2017 nilai keputusan
investasi dari PT Unilever Indonesia Tbk
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adalah15.452 sedangkan pada tahun
2018 keputusan investasi sebesar 19.76
dimana ada kenaikan nilai keputusan
investasi pada tahun 2018 dari tahun
sebelum nya hal ini disebabkan oleh ada
nya peningkatan asset sebesar 3,3% dari
Rp 18,9 trilliun menjadi Rp 19,5 trilliun
peningkatan
ini
berasal
dari
peningkatan asset lancar dan asset tidak
lancar, asset lancar naik sebesar 4,8%
dari Rp7,9 triliun menjadi Rp8,3 triliun
ditahun 2018 hal tersebut terutama
disebabkan
oleh
peningkatan
persediaan
dan
piutang
usaha,
persediaan pada tahun 2018 adalah
sebesar Rp2,7 triliun atau meningkat
sebesar 11,1% yang disebabkan oleh
peningkatan barang jadi, dan asset
tetap yang dimiliki oleh perseroan pada
tahun 2018 adalah 10,6 triliun yang
mengalami kenaikan sebesar 2,0%
dibanding tahun lalu sebesar 10,4
triliun. Kenaikan ini berasal dari
penambahan mesin dan peralatan di
pabrik dalam rangka peningkatan
kapasitas produksi. Sedangkan pada
2019 keputusan investasi 19, 870
peningkatan dari tahun sebelum nya
yang disebabkkan oleh adanya kenaikan
aset pada tahun 2019, perseroan
mencatat jumlah aset sebesar Rp20,6
triliun
meningkat
sebesar
1,6%
dibandingkan tahun 2018. Peningkatan
berasal dari peningkatan aset lancar dan
aset tidak lancar. Aset lancar perseroan
naik sebesar 3,3% dari Rp8,2 triliun
menjadi Rp8,5 triliun di tahun 2019 hal
tersebut disebabkan oleh peningkatan
kas, setara kas dan piutang usaha. Pada
tahun 2019, aset tidak lancar perseroan
adalah sebesar Rp12,1 triliun atau
meningkat 0,4%. Peningkatan terutama
disebabkan oleh peningkatan dari aset
tetap dimana aset tetap yang dimiliki
oleh perseroan pada tahun 2019 adalah
sebesar Rp 10,7 triliun dan mengalami
kenaikan sebesar 0,8% dibanding tahun
sebelum nya sebesar Rp10,6 triliun.
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Kenaikan ini terutama berasal dari
penambahan aset dalam penyelesaian
di pabrik dalam rangka peningkatan
kapasitas produksi. Dari perbandingan
nilai keputusan investasi di atas dapat
dilihat bahwa peningkatan aset pada
tahun 2019 yang di dari tahun sebelum
nya menyebabkan nilai keputusan
investasi mengalami peningkatan dan
juga yang akan mempengaruhi nilai
perusahaan.
Dalam penelitian ini variabel keputusan
investasi
(X1)
memiliki
nilai
t=9,772dengan tingkat signifikan 0,000
lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05
(5%). Hal ini menunjukkan bahwa H1
diterima. Artinya, keputusan investasi
memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap nilai perusahaan yaitu
pengambilan keputusan investasi yang
dilakukan oleh manajer yang dilakukan
secara tepat maka akan meningkatkan
nilai perusahaan contoh keputusan
investasi yang dilakukan oleh manajer
adalah kebijakan manajer dalam
mengalokasikan dana yang ada yang di
investasikan baik terhadap aktiva tetap
dan aktiva lancar dimana dari investasi
ini akan memberikan keuntungan di
masa yang akan datang. Hasil ini sesuai
dengan hipotesis yang telah dibuat,
dimana semakin besar Keputusan
Investasi maka semakin tinggi nilai
perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai
dengan hasil penelitian yang dilakukan
Rakhimsyah dan Gunawan (2011),
Wijaya dan Wibawa (2010) dan
Hasnawati (2005). Hal ini juga sesuai
dengan
Fisherians
Theory
yang
menyatakan
bahwa
pengeluaran
investasi memberikan sinyal positif
tentang pertumbuhan perusahaan
dimasa yang akan datang, sehingga
meningkatkan harga saham sebagai
indikator nilai perusahaan. Price
Earnings Ratio (PER) yang tinggi
menunjukkan investasi perusahaan
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yang bagus dan prospek pertumbuhan
perusahaan yang bagus sehingga para
investor akan tertarik. Permintaan
saham yang tinggi akan membuat para
investor menghargai nilai saham lebih
besar dari pada nilai yang tercatat pada
neraca perusahaan, sehingga PBV
perusahaan tinggi dan nilai perusahaan
pun tinggi.Dengan demikian maka
keputusan investasi memiliki pengaruh
positif terhadap nilai perusahaan.
Pengaruh
Keputusan
Pendanaan
Terhadap Nilai Perusahaan
Keputusan
pendanaan
membahas
mengenai sumber dana yang akan
digunakan untuk membiayai suatu
investasi yang sudah dianggap layak.
Penentuan keputusan pendanaan yang
optimal mengenai struktur modal
berhubungan
dengan
pencapaian
tujuan perusahaan. Dalam teori
keuangan tradisional dinyatakan bahwa
tujuan
perusahaan
adalah
memaksimumkan kemakmuran para
pemegang saham. Dengan keputusan
pendanaan
yang
optimal
akan
meningkatkan nilai perusahaan. Dari
hasil data penelitian dapat diketahui
nilai perusahaan maximum dan nilai
keputusan pendanaan maximum yang
dimiliki perusahaan PT Unilever
Indonesia Tbk yaitu sebesar 19.870 dan
2,345 menunjukkan hubungan yang
positif yang disebabkan oleh adanya
kenaikan DER dimana perseroan
membukukan jumlah liabilitas di akhir
tahun 2019 sebesar Rp 15,4 triliun yang
terdiri dari 85% lianlitas jangka pendek
dan 15% liabilitas jangka panjang.
Jumlah liabilitas mengalami kenaikan
sebesar Rp2,4 triliun dibanding tahun
2018. Pada tahun 2019 liabilitas jangka
pendek perseroan adalah sebesar
Rp13,1 triliun yang mengalami kenaikan
sebesar 15,9% yang disebabkan oleh
kenaikan pinjaman bank ditahun
sebelum nya sehingga hal ini akan
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meningkatkan
hutang
perseroan.
Sedangkan pada tahun 2019, ekuitas
perseroan mencatat sebesar Rp5,3
triliun. Nilai ekuitas turun sebesar Rp
2,1 triliun terutama disebabkan oleh
ekuitas
di
2018
mengandung
keuntungan atas transaksi non- reguler
yang berupa penjualan aset kategori
Spread ditahun 2018, Oleh karena itu
nilai keputusan pendanaan pada tahun
2019 mengalami peningkatan karena
ada nya peningkatan pinjaman bank
yang dilakukan oleh PT Unilever
Indonesia Tbk.Dalam penelitian ini
variabel keputusan pendanaan (X2)
memiliki nilai t=,5,037 dengan tingkat
signifikan 0,000 lebih kecil dari taraf
signifikansi 0,05 (5%). Hal ini
meunjukkan bahwa H2 diterima.
Artinya, keputusan pendanaan memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap
nilai perusahaan yaitu bahwa keputusan
pendanaan
yang
optimal
yang
menyangkut sumber dana yang akan
digunakan untuk membiayai suatu
investasi dalam suatu perusahaan.
Dengan peningkatan hutang yang
dilakukan oleh perusahaan akan
memberikan sinyal positif
yang
dipandang sebagai perusahaan yang
yakin dengan prospek perusahaan
dimasa yang akan datang. Peningkatan
hutang juga dapat diartikan pihak luar
tentang kemampuan perusahaan untuk
membayar kewajiban nya di masa yang
akan datang atau resiko bisnis yang
rendah oleh karena itu keputusan
pendanaan yang optimal akan dapat
meningkatkan nilai perusahaan. Hasil ini
sesuai dengan hipotesis yang telah
dibuat,
dimana
semakin
besar
keputusan pendanaan maka semakin
tinggi nilai perusahaan.
Berdasarkan hasil analisis data di atas,
dapat diketahui bahwa keputusan
pendanaan
berpengaruh
positif
signifikan
terhadap
nilai
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perusahaan.Peningkatan
hutang
diartikan oleh pihak luar tentang
kemampuan
perusahaan
untuk
membayar kewajiban dimasa yang akan
datang atau adanya risiko bisnis yang
rendah, hal tersebut akan direspon
secara positif oleh pasar (Brigham, dan
Houston,2011).Peningkatan pendanaan
melalui hutang merupakan salah suatu
alternatif untuk mengurangi biaya
keagenan. Hutang dapat mengendalikan
manajer untuk mengurangi tindakan
perquisites dan kinerja perusahaan
menjadi lebih efisien sehingga penilaian
investor terhadap perusahaan akan
meningkat(Arieska
dan
Gunawan,
2011).
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data tentang
pengaruh
keputusan
investasi,
keputusan pendanaan secara parsial
maupun secara simultan terhadap nilai
perusahaan
pada
perusahaan
manufaktur sektor komsumsi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode
2017-2019,
diperoleh
kesimpulan sebagai berukut :
Keputusan investasi yang diproksikan
dengan PER (Price Earnings Ratio)
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap nilai perusahaan pada
perusahaan
manufaktur
sektor
komsumsi di Bursa Efek Indonesia
periode 2017-2019. Hal ini ditunjukkan
dengan koefisien regresi sebesar 0,398
dan t-hitung sebesar 9,772 dengan
signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil
dibandingkan dengantingkat signifikansi
yang diharapkan yaitu 5%, sehingga H1
diterima.Keputusan pendanaan yang
diproksikan dengan DER (Debt to Equity
Ratio)
berpengaruh
positif
dan
signifikan terhadap nilai perusahaan
pada perusahaanmanufaktur sektor
komsumsi di Bursa Efek Indonesia
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periode 2017-2019. Halini ditunjukkan
dengan koefisien regresi sebesar 1,686
dan t- hitung sebesar 5,037dengan
signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil
dibandingkan
dengan
tingkat
signifikansi yang diharapkan yaitu 5%,
sehingga H2 diterima.Berdasarkan hasil
uji F-hitung diperoleh kesimpulan
bahwa keputusan investasi (PER),
keputusan pendanaan (DER) secara
simultan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap nilai perusahaan
(PBV) pada perusahaan manufaktur
sektor komsumsi di Bursa Efek
Indonesia periode 2017-2019. Hal ini
ditunjukkan oleh nilai F-hitung sebesar
82,746
dengan
signifikansisebesar
0,000, lebih kecil dibandingkan dengan
tingkat signifikansi yang diharapkan
yaitu 5%. Hasil uji koefisien determinasi
diperoleh nilai adjusted R2 sebesar
0,773 menunjukkan bahwa nilai
perusahaan
(PBV)
dipengaruhi
keputusan investasi (PER), keputusan
pendanaan sebesar 77,3% sedangkan
sisanya sebesar 22,7% dijelaskan oleh
faktor lain selain faktor yang diajukan
dalam penelitian ini.
Saran
Diharapkan hasil penelitian ini dapat
memberikan
informasi
mengenai
faktor- faktor yang mempengaruhi nilai
perusahaan yaitu keputusan investasi
dan keputusan pendanaan dimana
kebijakan
manajemen
dalam
pengambilan keputusan keuangan yang
dilakukan oleh manajemen perusahaan
secara
tepat
akan
memberikan
kontribusi positif bagi perusahaan
yaitumeningkatkannilaiperusahaan.
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