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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the effect of Investment Decision (TAG), Financing Decision 
(DER), Profitability (ROA), and Institutional Ownership to Firm Value (Tobin’s Q). The population used 
in this study is manufacture company. The sample selection used purposive sampling method and 
sample in this research are 10 companies of food and beverages sector listed in Indonesian Stock 
Exchange period 2006-2016. 

The data used in this study is secondary data in the form of annual report and obtained from 
publication report on Indonesia Stock Exchange (BEI). The analysis of this research using multiple 
regression analysis with Eviews 9 program. 

Aftter doing the classical assumption test, the result of this study showed that Total Asset 
Growth (TAG) has a negative effect on the Firm Value, Debt to Equity Ratio (DER) has a negative 
effect on the Firm Value, Return on Assets (ROA) has a negative effect on the Firm Value, and 
Institutional Ownership has not effect on the Firm Value (Tobin’s Q). 

Keywords: Total Asset Growth (TAG), Debt to Equity Ratio (DER), Return on Assets (ROA), 
Institutional Ownership (KI), (Tobin’s Q) 

PENDAHULUAN 
Tujuan suatu perusahaan adalah mendapatkan nilai perusahaan yang tinggi, dengan cara 

memaksimumkan nilai perusahaan dinilai lebih tepat sebagai tujuan suatu perusahaan berarti 
meningkatkan nilai sekarang dari semua keuntungan yang akan diterima oleh pemegang saham di 
masa yang akan datang. Nilai perusahaan tercermin dari harga saham yang stabil, yang dalam jangka 
panjang mengalami kenaikan, semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi pula nilai perusahaan 
(Sudana, 2009). Memaksimalkan kemakmuran pemegang saham dapat diwujudkan dengan 
memaksimalkan nilai perusahaan (Atmaja, 2008). Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat 
mempengaruhi risiko yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan. Semakin besar suatu 
perusahaan, maka semakin banyak peluang calon investor untuk menginvestasikan dananya 
terhadap perusahaan yang bersangkutan. Dalam penelitian Christiawan & Tarigan (2007) Ada 
beberapa jenis konsep nilai untuk menilai suatu perusahaan, yaitu: 

1. Nilai Nominal 
Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran perseroan. Nilai 
nominal disebutkan secara terang di Dalam neraca perusahaan dan juga surat saham kolektif. 

2. Nilai Pasar 
Nilai pasar adalah harga yang terjadi dari proses tawar-menawar dipasar saham. Nilai ini 
ditentukan saham perusahaan dijual di pasar saham. 

3. Nilai Intrinsik 
Nilai intrinsik merupakan nilai yang paling abstrak karena mengacu pada nilai riil perusahaan. 
Nilai ini bukan hanya harga dari sekumpulan aset tetapi juga nilai perusahaan sebagai entitas 
bisnis yang memiliki kemampuan untuk memberikan keuntungan di masa yang akan datang. 
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4. Nilai Buku 
Nilai buku adalah nilai yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi yaitu secara sederhana 
dihitung dan membagi selisih antara total aktiva dan juga total hutang dengan jumlah saham 
yang beredar. 

5. Nilai Likuidasi 
Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban 
yang harus dipenuhi. Nilai ini dihitung dengan cara yang sama dengan menghitung nilai buku 
yaitu berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi. 

Berikut adalah data perkembangan perusahaan sektor makanan dan minuman yang tercatat di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) dan telah dilakukan pengolahan sesuai dengan tahun periode dan data yang 
dibutuhkan penulis: 

Data Perkembangan Nilai Perusahaan 

No Perusahaan Tahun 
Tobin’s 

Q 
ROA TAG 

1 PT. Siantar Top, Tbk. 

2006 0.588 0.031 -0.021 
2007 1.244 0.030 0.107 
2008 0.734 0.077 0.211 
2009 0.860 0.075 -0.125 
2010 1.088 0.066 0.183 
2011 1.443 0.046 0.440 
2012 1.375 0.060 0.925 
2013 0.709 0.023 3.017 
2014 0.690 0.017 0.468 
2015 0.657 0.021 0.229 

2016 0.683 0.019 0.021 

2 PT. Sekar Laut, Tbk. 

2006 10.722 0.049 0.004 
2007 0.462 0.031 0.928 
2008 0.524 0.021 0.100 
2009 0.205 0.065 -0.024 
2010 0.666 0.024 0.016 
2011 0.608 0.028 0.075 
2012 0.720 0.032 0.166 
2013 0.672 0.038 0.209 
2014 0.878 0.050 0.098 
2015 0.984 0.048 0.137 
2016 0.620 0.298 0.507 

3 PT. Indofood Sukses Makmur 
Tbk. 

2006 0.454 0.041 0.090 
2007 0.458 0.033 0.833 
2008 0.658 0.026 0.341 
2009 1.194 0.051 0.020 
2010 1.074 0.085 0.171 
2011 0.829 0.094 0.133 
2012 0.980 0.082 0.107 
2013 0.939 0.066 0.316 
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No Perusahaan Tahun 
Tobin’s 

Q 
ROA TAG 

2014 0.831 0.056 0.100 
2015 0.642 0.053 0.069 
2016 1.062 0.061 -0.105 

Sumber : Data Olahan Penulis (2018)  

Berdasarkan tabel diatas, PT. Siantar Top Tbk di tahun 2008 memiliki tingkat pengembalian 
aset atau ROA sebesar 0.077, tingkat pertumbuhan aset atau TAG sebesar 0.211, dan memiliki nilai 
Tobins Q sebesar 0.734. Sedangkan di tahun 2009, PT. Siantar Top Tbk. memiliki tingkat 
pengembalian aset atau ROA sebesar 0.075, tingkat pertumbuhan aset atau TAG sebesar -0.125, 
tetapi nilai Tobins Q naik menjadi 0.860. Masih diperusahaan yang sama, PT. Siantar Top Tbk. di 
tahun 2015 memiliki tingkat pengembalian aset atau ROA sebesar 0.021, tingkat pertumbuhan aset 
atau TAG sebesar 0.229, dan memiliki nilai Tobins Q sebesar 0.657. sedangkan di tahun 2016 
perusahaan tersebut memiliki tingkat pengembalian aset atau ROA turun menjadi sebesar 0.019, 
tingkat pertumbuhan aset atau TAG juga turun menjadi sebesar 0.021, tetapi nilai Tobins Q naik 
menjadi 1.062. Pada perusahaan lain yaitu perusahaan PT. Sekar Laut Tbk di tahun 2011 memiliki 
tingkat pengembaliat aset atau ROA sebesar 0.032, tingkat pertumbuhan aset atau TAG sebesar 
0.075, dan nilai Tobins Q sebesar 0.608.  

Di tahun 2012, tingkat pengembalian aset atau ROA menurun menjadi 0.032, tingkat 
pertumbuhan aset atau TAG naik menjadi 0.166 dan nilai Tobins Q naik menjadi sebesar 0.720. 
Tetapi di tahun 2013 tingkat pengembalian aset atau ROA meningkat menjadi 0.038, tingkat 
pertumbuhan aset atau TAG meningkat sebesar 0.209, sedangkan nilai Tobins Q menurun menjadi 
0.672. Pada perusahaan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. di tahun 2011 memiliki tingkat 
pengembalian aset atau ROA sebesar 0.094, tingkat pertumbuhan aset sebesar 0.133, dan memiliki 
nilai Tobins Q sebesar 0.829. Di tahun 2012, perusahaan tersebut mengalami penurunan tingkat 
pengembalian aset atau ROA sebesar 0.082, tingkat pertumbuhan aset atau TAG menurun menjadi 
sebesar 0.107. tetapi nilai Tobins Q mengalami kenaikan menjadi 0.980. Hal ini menunjukan bahwa 
adanya ketidaksesuaian antara konsep yang menyatakan bahwa tingginya profitabilitas perusahaan 
akan membuat nilai tobins q akan naik juga.  

Berdasarkan dari fenomena dan juga jurnal penelitian terdahulu menurut Leli Amnah dan 
Barbara Gunawan, maka peneliti akan melakukan penelitian nilai perusahaan dengan judul 
“Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Profitabilitas dan Kepemilikan 
Institusional Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan 
Minuman Di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2016”. 

LANDASAN TEORI 
Signaling Theory (Teori Sinyal) 

Teori signalling menjelaskan tentang hubungan antara pengeluaran investasi dan juga nilai 
perusahaan, dimana pengeluaran investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan 
perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan harga sebagai indikator nilai 
perusahaan (Hasnawati, 2005). Teori sinyal berakar dari teori akuntansi pragmatik yang memusatkan 
perhatiannya kepada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai informasi. Salah satu 
informasi yang dapat dijadikan sinyal adalah pengumuman yang dilakukan oleh suatu emiten. 
Pengumuman tersebut akan dapat mempengaruhi naik turunnya harga sekuritas perusahaan emiten 
yang melakukan pengumuman (Suwardjono,2005). 
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Teori Agency 

Teori agency merupakan teori yang menyatakan hubungan kontrak antara agen (manajemen 
suatu perusahaan) dan principal (pemilik usaha/investor). Agen melakukan tugas-tugas tertentu untuk 
principal, principal mempunyai kewajiban untuk memberikan imbalan pada pihak agen. Inti dari 
keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham atau 
biasanya disebut konflik kepentingan. 

Teori Struktur Modal 

Teori struktur modal adalah teori yang menjelaskan bahwa kebijakan pendanaan perusahaan 
dalam menentukan gabungan antara hutang dan ekuitas yang bertujuan untuk memaksimumkan nilai 
perusahaan. Setiap keputusan pendanaan mengharuskan manajer keuangan untuk dapat 
mempertimbangkan manfaat dan biaya dari sumber-sumber dana yang akan dipilih. Ada dua jenis 
dari struktur modal: 

1. Balancing Theories 
Yaitu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencari dana tambahan dengan 
cara mencari pinjaman baik dari perbankan maupun dengan cara menerbitkan obligasi 
(Fahmi, 2012) 

2. Pecking Order Theory 
Yaitu suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencari tambahan dana 
dengan cara menjual aset yang dimiliki oleh perusahaan seperti gedung tanah, peralatan 
dan aset-aset lainnya termasuk dengan menerbitkan dan menjual saham di pasar modal 
(Fahmi, 2012) 

Nilai Perusahaan 

Dalam mengambil keputusan keuangan, manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang 
harus dicapai. Keputusan keuangan yang tepat dapat memaksimumkan nilai perusahaan sehingga 
mampu meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan. Nilai perusahaan sendiri merupakan harga 
yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusaahaan tersebut dijual (Dewi & Wirajaya, 
2013). Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Tujuan utama perusahaan 
menurut theory of the firm adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan (value of 
the firm) (Salvatore, 2005). 

Di dalam beberapa literatur nilai perusahaan yang dihitung dengan metode berdasarkan harga 
saham dengan beberapa istilah yaitu: 

1. Tobin’s Q adalah nilai pasar dari suatu perusahaan ketika membandingkan nilai pasar suatu 
perusahaan yang terdaftar di pasar keuangan dengan nilai penggantian aset (asset 
replacement value) pada perusahaan. 

2. Price Book Value (PBV) adalah suatu perbandingan antara harga saham dengan nilai buku 
saham. 

3. Market to Book Ratio (MBR) adalah perbandingan antara harga pasar saham dengan nilai 
buku saham. 

4. Market to Book Assets Ratio merupakan suatu ekspektasi pasar tentang nilai dari peluang 
investasi dan pertumbuhan perusahaan yaitu perbandingan antara nilai pasar aset dengan 
nilai buku aset. 

5. Market Value to Equity merupakan nilai pasar ekuitas perusahaan menurut penilaian para 
pelaku pasar dimana nilai pasar ekuitas sama dengan jumlah saham beredar (ekuitas) dikali 
dengan harga per lembar ekuitas. 

6. Enterprise Value (EV) merupakan nilai kapitalisasi market yang dihitung sebagai nilai 
kapitalisasi pasar yang di tambah dengan total kewajiban ditambah minority interest dan 
saham preferen dikurangi total kas dan ekuivalen kas. 
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7. Price Earnings Ratio (PER) adalah harga yang bersedia dibayar oleh pembeli ketika 
perusahaan tersebut dijual dan dirumuskan sebagai PER = Price per Share / Earnings per 
Share 

 Pada penelitian ini proksi yang digunakan untuk nilai perusahaan adalah Tobin’s Q. Dengan 
menggunakan perhitungan Tobin’s Q dapat membantu perhitungan penelitian dengan menentukan 
kinerja dan juga sebagai alat ukur. Tobin’s q adalah indikator untuk mengukur kinerja perusahaan, 
khususnya tentang nilai perusahaan, yang menunjukan suatu proforma manajemen dalam 
mengelola aktiva perusahaan (Sudiyatno & Puspitasari, 2010). Rasio ini dinilai bisa memberikan 
informasi paling baik, karena dalam Tobin’s Q memasukkan semua unsur hutang dan modal saham 
perusahaan, tidak hanya saham biasa dan ekuitas perusahaan saja yang dimasukkan tetapi 
seluruh asset perusahaan (Permanasari, 2010). 
 
Keputusan Investasi 

Investasi adalah mengorbankan aset yang dimiliki sekarang untuk mendapatkan aset pada 
masa yang akan datang dengan jumlah yang lebih besar. Pada penelitian ini di proksikan 
menggunakan Total Asset Growth. Hasil dari keputusan investasi perusahaan dapat dilihat dari total 
assets growth, dimana keputusan investasi yang tepat akan menghasilkan kinerja yang optimal yang 
dapat meningkatkan pertumbuhan aset perusahaan. Total assets growth adalah rata-rata 
pertumbuhan kekayaan perusahaan. Bila kekayaan awal suatu perusahaan adalah tetap jumlahnya, 
maka pada tingkat pertumbuhan aset yang tinggi berarti besarnya kekayaan akhir perusahan tersebut 
semakin besar. Demikian pula sebaliknya. Pada tingkat pertumbuhan aset yang tinggi, bila besarnya 
kekayaan akhir tinggi berarti kekayaan awalnya rendah. Rasio ini juga dapat didefinisikan sebagai 
perubahan tahunan dari aset tetap (Gabriella dan Amanah 2017). 

Keputusan Pendanaan 

Keputusan pendanaan adalah merupakan suatu keputusan yang sangat penting bagi 
perusahaan, karena menyangkut perolehan sumber dana untuk kegiatan operasi perusahaan. 
Keputusan pendanaan di proksikan melalui Debt to Equity Ratio (DER). Debt to Equity Ratio (DER) 
adalah rasio yang menunjukan perbandingan antara pembiayaan dan pendanaan melalui hutang 
dengan pendanaan melalui ekuitas (Brigham dan Houston, 2011). Apabila Debt to Equity Ratio 

yang tinggi memperlihatkan nilai hutang yang besar, dengan hutang yang besar, dimana hutang itu 
dapat dijadikan modal untuk memutar kegiatan perusahaan untuk mendapatkan laba yang nantinya 
akan  meningkatkan nilai perusahaan. Inti dari keputusan pendanaan ini adalah bagaimana 
perusahaan menetapkan sumber dana yang maksimal untuk mendanai berbagai alternatif 
investasi, sehingga dapat mengoptimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya 
(Noerirawan, 2012). 

 
Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba atau 
keuntungan dalam suatu periode tertentu. Profitabilitas bagi perusahaan dapat digunakan sebagai 
evaluasi atas efektivitas pengelolaan perusahaan itu sendiri. Profitabilitas juga sebagai salah satu 
dasar penilaian kondisi suatu perusahaan dan dapat dihitung dengan rasio keuangan 
(Hermuningsih, 2012). Dalam penelitian ini proksi yang digunakan untuk menghitung profitabilitas 
adalah Return On Assets (ROA). ROA adalah rasio mengukur tingkat pengembalian atas total 
aktiva setelah bunga dan pajak. Semakin tinggi hasil pengembalian, maka semakin efektif dana 
yang digunakan oleh perusahaan Priswanti et al. (2018). Dalam ROA terlihat perkembangan aset 
perusahaan baik dalam laporan keuangan maupun dari bukti aset nyata yang dapat dilihat oleh 
investor, sehingga dapat membuat para investor tertarik untuk berinvestasi di dalam perusahaan 
tersebut. 
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Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi 
atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi 
lain (Tarjo, 2008). Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar dapat mengindikasikan 
kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka 
semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan dapat bertindak sebagai 
pencegahan terhadap pengeluaran yang dilakukan oleh manajemen. 
 
HIPOTESIS 

Pengaruh Keputusan Investasi Terhadap Nilai perusahaan 

Nilai perusahaan semata-mata ditentukan oleh keputusan investasi (Fama, 1978 dalam 
Fenandar dan Raharja, 2012). Setiap keputusan investasi dan pembiayaan tersebut akan 
mempengaruhi tingkat, penetapan waktu, dan risiko arus kas perusahaan, dan akhirnya harga saham 
perusahaan, sehingga manajer harus membuat keputusan investasi dan pembiayaan yang dirancang 
untuk memaksimalkan harga saham perusahaan (Lihan Rini Puspo Wijaya, 2010). Keputusan 
Investasi dalam penelitian ini diproksikan dalam bentuk Total Asset Growth (TAG). TAG merupakan 
pertumbuhan aset perusahan dari satu tahun tertentu ke tahun berikutnya. Semakin tinggi 
pertumbuhan aset perusahaan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan sehingga dapat menarik 
investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka terdapat 
hipotesis sebagai berikut: 

  
H0:   Keputusan investasi tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

Ha:    Keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

Pengaruh Keputusan Pendanaan Terhadap Nilai Perusahaan 

Keputusan pendanaan mencakup penentuan sumber dana eksternal dan internal. Sumber 
dana eksternal dapat diperoleh dari hutang dan ekuitas baru, sedangkan sumber dana internal 
diperoleh dari laba ditahan. Penentuan laba ditahan terkait dengan keputusan dividen, sehingga 
keputusan pendanaan dan keputusan dividen menjadi saling terkait (Kaaro, 2003 dalam Ustiani 
2015). Menurut Brealey, Myers, dan Marcus (2008) dalam Ningsih (2012), keputusan pendanaan 
merupakan tanggung jawab utama kedua manajer keuangan untuk menggalang dana yang 
dibutuhkan perusahaan untuk investasi dan operasinya. Ketika suatu perusahaan perlu 
mendapatkan dana, perusahaan itu bisa mengundang para investor untuk menanamkan uang kas 
sebagai ganti bagian laba di masa depan, atau menjanjikan untuk melunasi kas investor itu plus 
tingkat bunga tetap. Berdasarkan uraian diatas maka terdapat hipotesis sebagai berikut: 

  
H0: Keputusan pendanaan tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

Ha:   Keputusan pendanaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit atau keuntungan 
selama satu tahun yang dinyatakan dalm rasio laba operasi dengan penjualan dari data laporan 
laba rugi akhir tahun (Sujoko dan Soebiantoro, 2007). Dalam penelitian Nila Ustiani (2015) 
menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan dalam 
penelitian Putu Ayu Widiastari dan Gerianta Wirawan Yasa (2018) dan Winur Haryati (2014) 
menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, maka hipotesisnya 
adalah: 
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H0 :  Profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 
Ha :  Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan 

Kepemilikan institusional adalah proposi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki 
oleh lembaga, seperti asuransi, bank atau institusi lain (Tarjo, 2008). Menurut Faizal (2004), 
perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk 
memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien 
pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan 
terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. Kepemilikan institusional memiliki arti 
untuk pengawasan manajemen. Dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong 
peningkatan pengawasan pada manejemen. 

 
H0 : Kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif terhadap nilai   perusahaan 
Ha : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

Kerangka Pemikiran 

 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh antara keputusan investasi, 

keputusan pendanaan, profitabilitas, dan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Objek 
yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) pada tahun 2006-2016. 

Metode yang digunakan dalam mengimpun data adalah metode pustaka dan dokumentasi. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi 
populasi adalah sektor perusahaan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  Metode 
pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dimana sampel dipilih 
berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel dalam 
penelitian ini yaitu:  

1. Perusahaan sektor konsumsi yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode penelitian 
yaitu tahun 2006-2016 

2. Menerbitkan laporan keuangan annual report secara lengkap selama periode 2006-2016 
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3. Ketersediaan dan kelengkapan data selama penelitian. Apabila dalam proses penelitian 
terdapat perusahaan yang tidak dapat dihitung rasionya, maka akan dikeluarkan 

Variabel dan Operasional Variabel 
 

Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Formulasi 
Skala 
ukur 

1 Nilai 
Perusahaan (Y) 

 
Tobin’s Q adalah nilai 

pasar dari suatu 
perusahaan ketika 

Membandingkan nilai 
pasar suatu perusahaan 

yang 
terdaftar di pasar 

keuangan dengan nilai 
penggantian aset (asset 
replacement value) pada 
perusahaan (Smithers & 

Wright, 2000) 
 

           
        

  
 Rasio 

2 
Keputusan 
Investasi  

(X1) 

 
Keputusan investasi 

merupakan suatu 
keputusan untuk 

mengeluarkan dana pada 
saat 

sekarang untuk 
menghasilkan keuntungan 

di masa 
yang akan datang. Hasil 

keputusan investasi 
perusahaan 

dapat dilihat dari 
pertumbuhan aset/Total 

Asset Growth (TAG) 
perusahaan (Setiani, 

2013) 

     
         

                
       

 

Rasio 
 

3 Keputusan 
Pendanaan (X2) 

 
Keputusan pendanaan 
adalah keputusan yang 
menyangkut komposisi 
pendanaan yang dipilih 

oleh perusahaan 
(Hasnawati, 2005 dalam 

Rakhimsyah dan 
Gunawan, 2011) 

 

     
          

            
        

 

Rasio 
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No Variabel Definisi Formulasi 
Skala 
ukur 

4 Profitabilitas 
(X3) 

Profitabilitas merupakan 
ukuran untuk menilai 

kemampuan perusahaan 
dalam memperoleh 

keuntungan (Kasmir, 2010 
dalam Safitri 2015) 

 

     
          

           
 
 

Rasio 

5 
Kepemilikan 
institusional 

(X4) 

Kepemilikan institusional 
merupakan proporsi 

kepemilikan saham oleh 
institusi dalam hal ini 

institusi pendiri 
perusahaan, bukan 

institusi pemegang saham 
publik yang diukur dengan 
prosentase jumlah saham 
yang dimiliki oleh investor 

institusi intern. 
Pengukuran ini mengacu 
dari penelitian Sudarma 

(2003), 

   
                         

                    
       Rasio 

Sumber: Diolah Oleh Penulis 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan uji yang dilakukan guna mengetahui gambaran atau deskriptif 
suatu sampel dilihat dari Mean atau rata-ratanya, Median atau nilai tengah, Maksimum atau nilai 
tertinggi dan Minimum atau nilai terendah. 

Statistik Deskriptif 

 TOBINSQ GROWTH DER ROA KI 
 Mean  0.944533  0.365589  1.196244  0.065213  1.569470 
 Median  0.828580  0.133470  1.042610  0.049700  1.000000 
 Maximum  4.685980  10.10681  8.430760  0.671340  3.619300 
 Minimum  0.125900 -0.845600  0.001170 -0.068700  0.002290 
 Std. Dev.  0.645567  1.194693  0.997291  0.089257  1.212824 
 Observations  79  79  79  79  79 

Sumber : hasil olahan data (2018) 

 

Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan pada hasil regresi persamaan dalam penelitian ini. Uji normalitas 
dilakukan untuk mengetahui apakah residual data yang diperoleh dalam penelitian ini terdistribusi 
normal atau tidak, karena data yang terdistribusi normal merupakan salah satu syarat untuk 
melakukan teknik analisis regresi berganda. Hasil uji normalitas disajikan dalam gambar sebagai 
berikut : 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2006 2016
Observations 79

Mean      -0.043009
Median  -0.104801
Maximum  0.871399
Minimum -0.947099
Std. Dev.   0.448029
Skewness   0.192992
Kurtosis   2.422351

Jarque-Bera  1.588764
Probability  0.451860

 

Gambar Uji Normalitas 

Sumber  : Hasil Olahan Data (2018) 

Berdasarkan pada gambar diatas menunjukan bahwa residual hasil regresi telah terdistribusi secara 
normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probability Jarque-Bera yang lebih besar dari 0.05 atau 5% yaitu 
1.588764. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa sampel telah terdistribusi normal. 

Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi linier antar variabel 
independen. Salah satu syarat dalam uji asumsi klasik adalah bahwa data yang diperoleh tidak boleh 
ada unsur multikolinieritas. Untuk mengetahui masalah didalam multikolinieritas adalah dengan cara 
menggunakan correlation matrix seperti tabel dibawah ini : 

Uji Multikolinearitas 

 TOBINSQ GROWTH DER ROA KI 
TOBINSQ  1.000000 -0.188254 -0.078939  0.624357 -0.241133 
GROWTH -0.188254  1.000000  0.004380 -0.025975 -0.146511 

DER -0.078939  0.004380  1.000000  0.279215 -0.097406 
ROA  0.624357 -0.025975  0.279215  1.000000 -0.159761 

KI -0.241133 -0.146511 -0.097406 -0.159761  1.000000 
Sumber : Hasil Olahan Data (2018) 

Jika hasil analisa correlation matrix antar variabel yang memiliki korelasi sebesar 0.85, maka 
model tersebut mengandung unsur multikolinearitas (Gujarati, 2007). Hasil pada tabel diatas 
menunjukan bahwa tidak unsur terdapat multikolinieritas. Pengaruh antar variabel Tobins Q terhadap 
ROA memiliki korelasi terkuat yaitu sebesar 0.624357. Sedangkan pengaruh antar variabel Tobins Q 
terhadap KI memiliki korelasi yang lemah yaitu sebesar -0.241133. 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul kesalahan dan residual dari 
persamaan regresi yang dianalisis tidak memiliki varian yang konstan dari suatu observasi. Hasil uji 
heteroskedastisitas dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut : 
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Uji Heteroskedastisitas 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
GROWTH -0.021166 0.021884 -0.967207 0.3366 

DER -0.006998 0.027014 -0.259053 0.7963 
ROA 0.524586 0.304680 1.721763 0.0893 

KI 0.015392 0.021862 0.704069 0.4836 
C 0.154210 0.058395 2.640835 0.0101 

Sumber : Hasil Olah Data (2018) 

Berdasarkan hasil pada tabel diatas menunjukan bahwa pada persamaan memiliki probabilitas 
koefisien masing-masing variabel diatas 0.05, sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
tidak terdapat unsur heteroskedastisitas. 

Uji Autokorelasi 

Autokorelasi menunjukan bahwa adanya kolerasi antara error periode sebelumnya dimana 
pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan 
melihat Durbin- Watson Stat sebagai cara untuk mendeteksi adanya korelasi. Berikut hasil uji 
Autokorelasi: 

Uji Autokorelasi 

Durbin Watson Statistic  

Durbin-Watson stat 1.781644 

Sumber : Hasil Olahan Data (2018) 

  

Gambar Uji Durbin-Watson 

Berdasarkan tabel diatas, uji autokorelasi ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0.05 
jumlah variabel independen (k = 4) dan jumlah data (n = 79) dan mendapatkan hasil d sebesar 
1.781644, sedangkan dalam DW tabel yang dilihat dalam buku Gujarati (2007) dengan k = 4 dan n = 
79 menghasilkan dL (DW batas bawah) sebesar 1.530 dan untuk dU (DW batas atas) sebesar 1.742, 
hasil dari 4-dU sebesar 2.257 dan hasil dari 4-dL sebesar 2.469. Maka dari hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi. 

Hasil Analisis Linier Berganda 

Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Terdiri dari 18 
perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman dengan data penelitian selama 11 (sebelas) 
tahun, setiap tahunnya data yang digunakan merupakan data tahunan. Sehingga 110 data, namun 
dilakukan outlier pada data penelitian maka data yang digunakan sebanyak 79 data. Dari data 
tersebut maka hasil yang diperoleh sebagai berikut: 

Tidak ada Auto korelasi Daerah Keragu-

raguan 
Daerah Keragu-raguan 

Autokorelasi 

Positif  

Autokorelasi 

Negatif 

 

01.571 1.780 
2.43 2.20 1.811 
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Hasil Regresi Persamaan 

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Kesimpulan 

TAG -0.124316 0.039349 -3.159341 0.0023 Signifikan 

DER -0.177283 0.048448 -3.659222 0.0005 Signifikan 

ROA 4.642232 0.586752 7.911738 0.0000 Signifikan 

KI -0.078673 0.058909 -1.335504 0.1858 Tidak 
Signifikan 

C 1.065806 0.177610 6.000814 0.0000 Signifikan  

R-Squared 0.553509 Adjusted R-Squared 0.529375 

F-Statistic 22.93424 Durbin-Watson Stat. 1.781644 
Prob(F-
statistic) 0.000000 

Dependen Variabel: Tobins Q 

Sumber : Hasil Olah Data (2018) 

Pengaruh Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan 
 
Keputusan investasi (TAG) berdasarkan tabel diatas sebesar 0.0023 yaitu lebih kecil dari pada 

nilai signifikasi 0.05, yang berarti Keputusan Investasi signifikan terhadap Nilai Perusahaan (Tobins 
Q). Lalu memiliki nilai koefisien -0.124316 menunjukan bahwa TAG mempunyai pengaruh negatif 
signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa keputusan investasi diwakilkan oleh 
TAG berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 

Teori sinyal yang menjelaskan bahwa dimana pengeluaran investasi memberikan sinyal positif 
tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan harga 
sebagai indikator nilai perusahaan tetapi dalam penelitian ini keputusan investasi menyebabkan 
penurunan dari nilai perusahaan. Hal ini disebabkan bahwa sinyal yang diberikan oleh perusahaan 
tetap menarik investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut, tetapi hasil dimasa 
mendatang terjadi penurunan pertumbuhan aset perusahaan. 

Pengaruh Keputusan Pendanaan Terhadap Nilai Perusahaan 
 
Keputusan Pendanaan (DER) berdasarkan tabel diatas sebesar 0.0005 yaitu lebih kecil dari 

nilai signifikansi 0.05, yang berarti Keputusan Pendanaan signifikan terhadap Nilai Perusahaan 
(Tobins Q). Lalu memiliki nilai koefisien -0.177283 menunjukan bahwa DER mempunyai pengaruh 
negatif signifikan terhadap Nilai perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa keputusan pendanaan yang 
diwakilkan dengan DER mempunyai pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.  

Hasil ini menunjukan bahwa perusahaan manufaktur pada sektor makanan dan minuman 
periode 2006-2016 mengalami pengaruh negatif dikarenakan DER yang tinggi. Terlalu tinggi tingkat 
DER dapat membuat risiko yang tinggi pula bagi perusahaan. DER menunjukan perbandingan antara 
pembiayaan dan pendanaan melalui hutang dengan pendanaan melalui ekuitas. Semakin tinggi DER 
berarti menyebabkan risiko yang tinggi pula sehingga dapat membuat investor kurang tertarik 
berinvestasi dan permintaan saham pun akan melemah pula, sehingga membuat nilai perusahaan 
juga menurun. 
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Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan 

Profitabilitas (ROA) berdasarkan tabel diatas sebesar 0.0000 yaitu lebih kecil dari nilai 
signifikansi 0.05, yang berarti mempunyai pengaruh signifikan terhadap Nilai perusahaan (Tobins Q). 
Lalu nilai koefisien 4.642232 menunjukan bahwa ROA mempunyai pengaruh positif signifikan 
terhadap Nilai Perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa profitabilitas yang diwakilkan oleh ROA 
mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Hasil ini menunjukan bahwa perusahaan manufaktur pada sektor makanan dan minuman 
periode 2006-2016 selalu menjaga tingkat profitabilitasnya yang dapat dilihat dari kemampuan 
perusahaan mengelola asetnya untuk menghasilkan laba, sehingga tujuan utama perusahaan dapat 
tercapai yaitu menghasilkan keuntungan. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan arti profitabilitas 
dimana perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan profit atau keuntungan selama satu 
tahun. Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka semakin baik untuk perusahaan. 

Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisa dalam penelitian ini menunjukan bahwa variabel keputusan 
investasi (TAG) tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Tobins Q). Hasil ini menunjukan 
bahwa pertumbuhan perusahaan mengalami penurunan, dikarenakan hasil yang didapat dalam 
penelitian ini memiliki pengaruh negatif. Dalam Teori sinyal yang menjelaskan bahwa dimana 
pengeluaran investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan 
datang, sehingga dapat meningkatkan harga sebagai indikator nilai perusahaan tetapi dalam 
penelitian ini keputusan investasi menyebabkan penurunan dari nilai perusahaan. Hal ini disebabkan 
bahwa sinyal yang diberikan oleh perusahaan tetap menarik investor untuk menanamkan modalnya di 
perusahaan tersebut, tetapi hasil dimasa mendatang terjadi penurunan pertumbuhan aset 
perusahaan. 

Hasil dari variabel kedua keputusan pendanaan (DER) dalam penelitian ini tidak berpegaruh 
positif terhadap nilai perusahaan (Tobins Q). Dalam teori struktur modal menjelaskan bahwa 
kebijakan pendanaan perusahaan dalam menentukan gabungan antara hutang dan ekuitas yang 
bertujuan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Setiap keputusan pendanaan mengharuskan 
manajer keuangan untuk dapat mempertimbangkan manfaat dan biaya dari sumber-sumber dana 
yang akan dipilih. Namun dalam hasil penelitian ini keputusan pendanaan berpengaruh negatif, 
sehingga semakin banyak hutang dan ekuitas maka nilai perusahaan semakin menurun karena 
semakin banyak risiko yang didapat oleh perusahaan. 

Hasil dari variabel ketiga profitabilitas (ROA) dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap 
nilai perusahaan (Tobins Q). Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi kemampuan perusahaan 
untuk menghasilkan keuntungan dan akan membuat nilai perusahaan tinggi. Hal ini menjadi daya tarik 
para investor untuk memiliki saham di perusahaan tersebut (Rinnaya, 2016). 

Hasil dari variabel keempat kepemilikan institusional (KI) dalam penelitian ini tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Tobins Q). Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian 
sebelumnya yang mengatakan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh positif terhadap 
nilai perusahaan. Hasil tersebut menunjukan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi tidak menjadi 
suatu pertimbangan yang kuat oleh investor dalam memilih saham untuk diinvestasikan. 
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Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil regresi linear berganda, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Keputusan Investasi yang diukur dengan menggunakan Total Asset Growth (TAG) tidak 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Tobins Q. Hal ini menunjukan 
bahwa perusahaan dengan pertumbuhan aset yang tinggi belum dapat memastikan nilai 
perusahaan yang tinggi pula. Disebabkan bahwa sinyal yang diberikan oleh perusahaan tetap 
menarik investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut, tetapi hasil dimasa 
mendatang terjadi penurunan pertumbuhan aset perusahaan. 

2. Keputusan Pendanaan yang diukur dengan menggunakan Debt Equity Ratio (DER) tidak 
berpengaruh positif terhadap niai perusahaan yang diukur dengan Tobins Q. Hal ini menunjukan 
bahwa perusahaan dengan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi belum tentu menghasilkan 
nilai perusahaan yang tinggi karena sesuai dengan penelitian ini tingginya tingkat hutang 
menyebabkan risiko yang tinggi pula sehingga nilai perusahaan menurun. 

3. Profitabilitas yang diukur dengan menggunakan Return on Asset (ROA) berpengaruh positif 
signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Tobins Q. Hal ini menunjukan bahwa 
perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi banyak diminati oleh para investor karena 
dianggap memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang tinggi. 

4. Kepemilikan Institusional dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Tobins 
Q). Hal ini menunjukan bahwa besarnya kepemilikan institusional belum tentu membuat nilai 
perusahaan baik untuk diinvestasikan. 

Dari semua hasil penelitian ini terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis, yaitu: 

1. Hasil penelitian ini menunjukan Total Asset Growth mempunyai pengaruh negatif signifikan 
terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu bagi perusahaan, disarankan penelitian ini dapat 
menjadikan TAG sebagai pertimbangan dan evaluasi. Karena TAG merupakan variabel yang 
mempunyai pengaruh signifikan negatif. Semakin besar tingkat pertumbuhan aset maka akan 
menurunkan nilai perusahaan. Sehingga perusahaan harus memastikan bahwa pertumbuhan aset 
perusahaan dapat menjadi keuntungan bagi perusahaan dan menjadikan investor tertarik dapat 
mempercayai untuk mendapat keuntungan dimasa yang akan datang.  

2. Hasil penelitian ini menunjukan Debt to Equity Ratio mempunyai pengaruh negatif signifikan 
terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu bagi perusahaan, disarankan penelitian ini dapat 
menjadikan DER sebagai pertimbangan dan evaluasi. Karena DER merupakan variabel yang 
mempunyai pengaruh signifikan negatif. Semakin besar tingkat hutang maka semakin tinggi pula 
risiko yang ada diperusahaan yang menyebabkan investor kurang tertarik untuk berinvestasi di 
perusahaan tersebut. 

3. Hasil penelitian ini menunjukan Return on Asset mempunyai pengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan. Oleh karena itu bagi perusahaan, disarankan penelitian ini dapat menjadikan ROA 
pertimbangan dan evaluasi. Karena perusahaan harus menjaga stabilitas tingkat pengembalian 
yang didapat agar perusahaan tersebut tetap diminati oleh investor. 

Untuk penelitian selanjutnya menggunakan faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan 
seperti kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, struktur modal, dan lain-lain. Untuk penelitian 
selanjutnya diharapkan meneliti objek lain untuk menambah atau meneliti periode pengamatan. 
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