
PENGARUH KEPUTUSAN PENDANAAN DAN KEPUTUSAN 
INVESTASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) 
 

Skripsi 
 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan 
Mencapai derajat Sarjana S-1 

 
Program Studi Manajemen 

 
 

 
 
 

Diajukan oleh : 

SUMANTI 

2015211741 

 
 
 

KONSENTRASI BISNIS PERBANKAN DAN KEUANGAN MIKRO 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 
NOBEL INDONESIA 

MAKASSAR 

2019  



PET{GE SAHAN KOI}IISI PENGTTJI

PENGARTIH KE PTITU SAN PENDANAAN DAN KEPLTTTTSA N
INVESTA$I TERIIADAP NILAI PERIISAHAAN S{ANTIFAKTUR YANG

TERI}AFTAR DI B TRSA EFEK INDONESL{. (BED

Diajukan Oleh :

Nama : SUMANTI

NIM :2OL52LL14L

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji Tugas Akhir/Skripsi
STIE, Nobel Indonesia pada tanggal 04 April2019

Sekertaris

Anggota

(Dr. Ahmad Firman, SE., M.Si)

kan, .,i

,r' Ketua Jurusan

dan dinyatakan diterima untuk sy4rat-guna memperoleh gelar akadernik

SarjapaManajeriren - SM

.1 Nli

'!

Jrfiorrf rf .Brrsirrrss

Mengetahui

Indonesia Makassar

..'r w: 2. ..........1........1t.........

{--\- 6 l-* r

INur, S.E., M.Si)

Ketua STIE

S.E., M.M)

Wakil Ketua I
Bidang Akademik



    



ii      



iii      



iv     PERSEMBAHAN Terimakasih untuk doa, motivasi dan dukunganya selama ini dengan kerendahan hati dan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan Dengan bangga kupersembahkan hasil perjuanganku Kepada : 
� Kedua orang tuaku Baddaruddin dan Sitti Halima 
� Adikku satu-satunya Dasliyanti 
� Sepupuku Kurnia dan Fitri Niansari 
� Serta sahabat seperjuanganku yang selama ini sudah membantu dan mensuport saya               



v     MOTTO “Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan  selama ada komitmen bersama untuk menyelesaikannya.”  “Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai  pertanggung jawabannya mengenai orang yang dipimpinnya.“ (H.R. Bukhari Muslim)                



vi     KATA PENGANTAR    Assalamualaikum Wr. Wb. Segala Puji dan Syukur atas Kehadirat Allah SWT  adalah ungkapan pertama yang penulis dapat ucapkan atas terselesaikannya skripsi ini. Skripsi dengan judul "Pengaruh Keputusan Pendanaan dan Keputusan Investasi terhadap nilai perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi ini penulis susun dalam rangka penyelesaian studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menemui banyak kendala, oleh kerena itu melalui kesempatan ini, penulis ingin menghanturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Dr. H. Mashur Razak, S.E, M.M selaku Ketua STIE Nobel Indonesia Makassar yang telah memberikan persetujuan untuk mengadakan penelitian ini. 2. Bapak Dr. Ahmad Firman S.E, M.Si selaku Wakil Ketua Satu Bidang Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan bagi penulis. 3. Bapak Yuswari Nur S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat terlaksana. 



vii  4. Bapak Abdullah Abidin, S.E, M.Si selaku pembimbing yang telah membantu dan memberi masukan dalam penelitian ini. 5. Ibu Fitriani Latief, S.E., M. Pd selaku Ketua P3M yang telah memberikan arahan dan masukan bagi penulis. 6. Ibu Andi Ririn Oktaviani, S.E., M.M dan bapak H. Badaruddin, S.T., M.M penguji yang senantiasa membantu menyempurnakan penelitian ini. 7. Bapak/ Ibu Dosen STIE Nobel Makassar yang telah begitu tulus membekali penulis dengan ilmu dan pelajaran yang sangat berharga 8. Ayahanda tercinta Badaruddin dan lbunda tersayang Sitti Halima serta saudariku Dasliyanti. 9. Ulfa, Yuli, Tiwi, Utari, Shana, Nulia yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Keberadaan skripsi ini merupakan sebuah simbol keberhasilan tersendiri bagi penulis. Kendatipun terwujudnya dalam format yang sangat sederhana dan penuh keterbatasan, penulis tetap berharap agar hasil karya ini menjadi sebuah titipan Allah SWT yang melalui tangan penulis dapat memberikan faedah kepada kita semua. Akhimya tiada lain yang dapat penulis lakukan selain memohon maaf atas segala kehilafan dan keterbatasan yang ada, sekaligus menyerahkan kepada Allah SWT semoga segala sumbangsih yang begitu tulus dari semua pihak mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Makassar, 19 Maret 2019  



viii   Penulis    DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL  ..........................................................................................................  i HALAMAN PENGESAHAN  ............................................................................................  ii ABSTRAK  .........................................................................................................................  iii ABSTRACK  ......................................................................................................................  iv SURAT PERNYATAAN ...................................................................................................  v PERSEMBAHAN  ..............................................................................................................  vi MOTTO  .............................................................................................................................  vii KATA PENGANTAR  .......................................................................................................  viii DAFTRAR ISI  ...................................................................................................................  x BAB I PENDAHULUAN  ..................................................................................................  1 1.1 Latar Belakang .....................................................................................................  1 1.2 Rumusan Masalah  ...............................................................................................  6 1.3 Tujuan Penelitian  ................................................................................................  7 1.4 Manfaat Penelitian  ..............................................................................................  7 BAB II TINJAUAN PUSTAKA  ........................................................................................  9 2.1 Landasan Teori  ...................................................................................................  9 2.1.1 Nilai Perusahaan  .........................................................................................  9 2.1.2 Jenias-jenis Nilai Perusahaan  ......................................................................  10 2.1.3 Pengukuran Nilai Perusahaan  .....................................................................  11 2.2 Keputusan Pendanaan  .........................................................................................  13 2.3 Keputusan Investasi  ............................................................................................  15 2.3.1 Jenis-jenis Investasi  ....................................................................................  16 2.3.2 Ciri-ciri Investasi Sehat ...............................................................................  21 2.3.3 Manfaat Investasi  ........................................................................................  22 2.3.4 Keuntungan Investasi dari Sekarang  ...........................................................  24 2.3.5 Karakteristik Investasi  ................................................................................  26 2.4 Penelitian Terdahulu  ...........................................................................................  28 2.5 Kerangka Pemikiran  ...........................................................................................  31 2.6 Hipotesis  .............................................................................................................  32 BAB III METODE PENELITIAN .....................................................................................  33 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian  .............................................................................  33 



ix  3.2 Populasi Dan Sampel  ..........................................................................................  33 3.3 Jenis dan Sumber Data ........................................................................................  34 3.4 Metode Pengumpulan Data .................................................................................  34 3.5 Metode Analisi ....................................................................................................  34 3.6 Definisi Operasional  ...........................................................................................  37 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ...................................................  38 4.1 Hasil Penelitian  ...................................................................................................  38 4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan  .....................................................................  38 4.1.2 Gambaran Umum Objek Penelitian  ............................................................  43 4.2 Deskripsi Data Penelitian  ...................................................................................  57 4.3 Uji Asumsi Klasik  ..............................................................................................  65 4.3.1 Uji Normalitas  .............................................................................................  65 4.3.1 Uji Heteroskedastisitas ................................................................................  66 4.3.3 Hasil Anakisis Regresi Linear Berganda  ....................................................  67 4.3.5 Uji Hipotesis  ...............................................................................................  69 4.4 Pembahasan  ........................................................................................................  73 4.1.1 Pengaruh DER Terhadap Nilai Perusahaan  ................................................  73 4.1.2 Pengaruh PER Terhadap Nilai Perusahaan  .................................................  74 BAB V PENUTUP  .............................................................................................................  76 5.1 Kesimpulan  .........................................................................................................  76 5.2 Saran  ...................................................................................................................  76 DAFTAR PUSTAKA  ........................................................................................................  78 LAMPIRAN            



x       



1  BAB I PENDAHULUAN  1.1 Latar Belakang Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran Politik para pemegang saham. Pemegang saham, kreditor dan manajer adalah pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan dan perspektif berkenaan dengan perusahaan. Pemegang saham akan cenderung memaksimalkan nilai saham dan memaksa manajer untuk bertindak sesuai dengan kepentingan mereka melalui pengawasan yang mereka lakukan. Didirikannya sebuah perusahaan memiliki tujuan yang jelas. Ada pendapat yang menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah untuk mencapai keuntungan maksimal atau laba yang sebesar-besarnya. Pendapat lain mengatakan bahwa tujuan perusahaan adalah ingin memakmurkan pemilik perusahaan atau para pemilik saham. Sedangkan pendapat yang lain lagi menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya. Ketiga pendapat tersebut sebenarnya secara substansial tidak banyak berbeda. Hanya saja penekanan yang ingin dicapainya berbeda antara tujuan yang satu dengan yang lainnya. Pendapat yang menyatakan bahwa tujuan perusahaan adalah mencapai laba yang sebesar-besarnya atau mencapai laba maksimal mengandung konsep bahwa perusahaan harus melakukan kegiatannya secara efektif dan efisien. Efektif berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan efisien berkenaan dengan biaya yang 



2    seminimal mungkin untuk mencapai tujuan tersebut (Martono dan Harjito, 2010:2). Perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh pendapatan. Di sisi lain perusahaan menekan biaya sekecil mungkin sehingga konsep efisiensi tercapai. Jika pendapatan diperoleh secara maksimal dan biaya yang dikeluarkan seminimal mungkin, maka akan tercapai laba yang maksimal. Pendapat lain yang mengungkapkan bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memakmurkan pemilik perusahaan sangat erat hubungannya dengan kemampuan perusahaan memperoleh laba. Pemilik perusahaan adalah pihak yang menanamkan dananya di perusahaan (investor). Jika perusahaan yang mengeluarkan saham (emiten) telah go public, maka pemilik perusahaan adalah masyarakat luas yang memiliki saham perusahaan yang bersangkutan. Konsep tujuan perusahaan yang selanjutnya yakni memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat menunjukkan nilai aset yang dimiliki perusahaan seperti surat-surat berharga. Saham merupakan salah satu surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan. Tinggi rendahnya harga saham banyak dipengaruhi oleh kondisi emiten. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham adalah kemampuan perusahaan membayar dividen. Tujuan perusahaan untuk memperoleh laba maksimal dimaksudkan agar perusahaan dapat hidup terus. Didirikannya perusahaan tidak dibatasi untuk waktu tertentu, tetapi diharapkan hidup terus tanpa batas waktu. Oleh karena itu, kelangsungan hidup perusahaan akan terus dijaga dengan berusaha memperoleh laba sebesar-besarnya. Apabila perusahaan memperoleh laba yang tinggi dan 



3    kelangsungan hidup perusahaan terjaga diharapkan berimbas pada kesejahteraan masyarakat luas di luar perusahaan dan hal itu merupakan prestasi manajemen dalam mengelola perusahaannya (Martono dan Harjitto, 2010:3). Menurut Moeljadi (2006:13) Nilai perusahaan memiliki dua keputusan keuangan yaitu keputusan pendanaan (financing decision), keputusan pendanaan (invesment decision) Dengan mengoptimalkan kedua keputusan keuangan tersebut, diharapkan dapat memaksimumkan nilai perusahaan (memaksimumkan kesejateraan pemegang saham) yang tercermin melalui harga saham perusahaan yang beredar. Setiap keputusan keuangan yang diambil harus baik dan hati-hati karena akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya yang berdampak terhadap nilai perusahaan, jadi semakin tinggi nilai perusahaan maka semakin besar kesejateraan yang akan diterima oleh pemilik perusahaan dan pemegang saham. fenomena yang telah terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa nilai perusahaan yang diprediksi melalui nilai pasar mengalami perubahan meskipun tidak ada kebijakan keuangan yang dilakukan perusahaan. Demikian juga kegiatan pendanaan dan investasi tidak setiap saat dilakukan perusahaan yang diproksi dengan harga saham yang berubah setiap saat. Salah satu industri yang mencari sumber dana di pasar modal adalah industri manufaktur. Menurut Brealey, Myers, dan Marcus (2008:6), 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 



4    investor untuk menanamkan uang kas sebagai ganti bagian laba di masa depan, atau menjanjikan untuk melunasi kas investor itu plus tingkat bunga tetap. Keputusan pendanaan dan investasi (baik jangka panjang maupun jangka pendek) tentu saja saling terkait. Jumlah investasi menentukan jumlah pendanaan yang harus diperoleh, dan para investor yang berkontribusi mendanai saat ini mengharapkan pengembalian investasi di masa depan. Oleh sebab itu, investasi yang dilakukan perusahaan saat ini harus menghasilkan pengembalian di masa depan untuk dibayarkan kepada para investor (Brealey, Myers, dan Marcus, 2008:7). Keputusan investasi dimulai dengan identifikasi peluang investasi, yang sering disebut dengan proyek investasi modal. Manajer keuangan harus membantu perusahaan mengidentifikasi proyek-proyek yang menjanjikan dan memutuskan berapa banyak akan di investasikan dalam tiap proyek. Keputusan investasi juga disebut dengan keputusan penganggaran modal, karena sebagian besar perusahaan mempersiapkan anggaran tahunan yang terdiri dari investasi modal yang disahkan (Brealey, Myers, dan Marcus, 2008:4).  Tabel 1.1 Data Rasio Pada Perusahaan Manufaktur  No  Nama Perusahaan  Tahun  Data Rasio DER PER PBV   2016 0,87 22,28 2,54 



5     No  Nama Perusahaan  Tahun  Data Rasio DER PER PBV 1 Astra Internasional Tbk 2017 0,89 17,80 2,15 2018 0,98 14,63 1,19  2  Astra Otoparts Tbk 2016 0,39 26,13 0,96 2017 0,40 18,01 0,92 2018 0,45 12,83 0,65  3  Garuda Metalindo Tbk 2016 0,15 15,99 2,39 2017 0,65 20,99 3,32 2018 0,82 27,80 3,22  4  Indokordsa Tbk 2016 0,50 0,13 0,01 2017 0,40 11,42 1,16 2018 0,42 11,26 0,83  5   Goodyear Indonesia Tbk 2016 1,01 13,86 1,07 2017 1,31 4,78 0,97 2018 1,41 16,15 1,00  6  Gajah Tunggal Tbk 2016 2,20 13,86 0,65 2017 2,20 4,78 0,43 2018 2,53 16,15 0,41  7  Indomobil Sukses International Tbk 2016 2,82 13,86 0,59 2017 2,38 4,78 0,39 2018 2,90 16,15 0,62   2016 0,53 9,39 0,78 



6     No  Nama Perusahaan  Tahun  Data Rasio DER PER PBV 8 Nipress Tbk 2017 0,54 19,00 0,93 2018 0,55 144,07 0,61  9  Prima Alloy Steel Universal Tbk 2016 1,30 37,86 0,22 2017 1,28 7,49 0,21 2018 1,11 7,89 0,17  10  Selama Sempurna Tbk 2016 0,43 35,28 3,62 2017 0,34 40,46 4,10 2018 0,35 33,73 3,91      Sumber : www.idx.co.id  Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik melakukan penelitian lanjutan dengan judul penelitian “PENGARUH KEPUTUSAN PENDANAAN, DAN KEPUTUSAN INVESTASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”.   1.2 Rumusan Masalah  Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 



7    1. Apakah keputusan pendanaan, keputusan investasi secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 2. Apakah keputusan pendanaan, keputusan investasi secara Simultan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 3. Variabel manakah yang paling dominan dari keputusan pendanaan, keputusan investasi, terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui keputusan pendanaan, keputusan investasi secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 2. Untuk mengetahui keputusan pendanaan, keputusan investasi secara simultan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 3. Untuk mengetahui variabel manakah yang paling dominan dari keputusan pendanaan, keputusan investasi, terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.    



8    1.4 Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik, diantaranya: 1. Bagi Penulis Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan manajemen perbankan STIE Nobel Indonesia Makassar dan diharapkan penelitian ini menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi penulis. 2. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran maupun studi banding bagi mahasiswa maupun pihak yang melakukan penelitian yang sejenis. 3. Bagi Perusahaan Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan untuk meningkatkan nilai perusahaan.        



  9  BAB II TINJAUAN PUSTAKA  2.1 Landasan teori 2.1.1 Nilai Perusahaan Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang. Nilai perusahaan juga bisa diartikan sebagai sebuah situ-asi tertentu yang sudah diraih oleh perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun (Brigham dan Houston 2010:7). Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi, yang diinginkan para pemegang saham, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan kesejahteraan para pemegang saham juga akan meningkat. Oleh karena itu, tujuan utama manajemen adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui harga saham yang tinggi. Semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan (Brigham dan Houston 2010:7). Jika perusahaan buruk dalam pengambilan keputusan, maka hal ini akan menurunkan harga saham. Oleh karena itu, tujuan ma-najemen adalah mengambil keputusan yang dapat meningkatkan har-ga saham yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan (Brigham dan Houston 2010:8). Nilai perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor di antaranya adalah keputusan keuangan dan struktur kepemilikan. Keputusan keuangan terdiri dari 



10    keputusan investasi, pendanaan, dan kebijakan dividen. Pengambilan harus dilaksanakan demi kepentingan peme-gang saham, karena kesejahteraan para pemegang saham akan dijadikan sebagai penilaian investor terhadap perusahaan yang memiliki prospek yang baik di masa depan (Brigham dan Houston 2010:9). Nilai perusahaan merupakan uang yang tersedia untuk dikeluarkan oleh investor apabila perusahaan tersebut dijual (Brigham dan Houston 2010:10). Menurut Sartono (2010:487), nilai Perusahaan adalah nilai jual sebuah perusahaan sebagai suatu bisnis yang sedang beroperasi. Adanya kelebihan nilai jual diatas nilai likuidasi adalah nilai dari organisasi manajemen yang menjalankan perusahaan itu. Menurut Harmono (2009:233), nilai Perusahaan adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan.  2.1.2 Jenis-jenis Nilai Perusahaan  Terdapat lima jenis nilai perusahaan berdasarkan metode perhitungan yang digunakan, yaitu (Yulius dan Tarigan, 2007:3): 1. Nilai Nominal. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga ditulis secara jelas dalam surat saham kolektif. 



11    2. Nilai Pasar. Nilai pasar sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham.  3. Nilai Intrinsik. Nilai intrinsik merupakan konsep yang paling abstrak, karena mengacu kepada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari. 4. Nilai Buku. Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi. Secara sederhana dihitung dengan membagi selisih antar total aset dan total utang dengan jumlah saham yang beredar. 5. Nilai Likuidasi. Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai likuidasi dapat dihitung dengan cara yang sama dengan menghitung nilai buku, yaitu berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi.  2.1.3 Pengukuran Nilai Perusahaan  Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan harga saham menggunakan rasio yang disebut rasio penilaian. Menurut Sudana (2011:23), rasio Penilaian adalah suatu rasio yang terkait dengan penilaian kinerja saham perusahaan yang telah diperdagangkan di pasar modal (go public). 



12    Rasio penilaian memberikan informasi seberapa besar masyarakat menghargai perusahaan, sehingga masyarakat tertarik untuk membeli saham dengan harga yang lebih tinggi dibanding nilai bukunya. Berikut ini metode yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan yaitu : Price to Book Value (PBV) Price to Book Value (PBV) adalah rasio yang menunjukkan apakah harga saham yang diperdagangkan overvalued (di atas) atau undervalued (di bawah) nilai buku saham tersebut (Fakhruddin dan Hadianto, 2001). Price to Book Value (PBV) menggambarkan 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 di investasikan. Untuk perusahaan-perusahaan yang berjalan dengan baik, umumnya rasio ini mencapai diatas satu, yang menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya. Semakin besar rasio PBV semakin tinggi perusahaan dinilai oleh para pemodal relatif dibandingkan dengan dana yang telah ditanamkan di perusahaan. Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur Price to Book Value (PBV) adalah sebagai berikut:   Market Price Per Share Book Value per Share PBV = 



13     EMV diperoleh dari hasil perkalian harga saham penutupan pada akhir tahun (closing price) dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun sedangkan EBV diperoleh dari selisih total asset perusahaan dengan total kewajibannya. 2.2 Keputusan pendanaan Keputusan pendanaan dapat diartikan sebagai keputusan yang menyangkut struktur keuangan (financial structure). Struktur keuangan perusahaan merupakan komposisi dari keputusan pendanaan yang meliputi hutang jangka pendek, hutang jangka panjang dan modal sendiri. Struktur keuangan perusahaan sering kali berubah akibat investasi yang akan dilakukan perusahaan. Oleh karena itu besar kecilnya investasi yang akan dilakukan perusahaan akan berpengaruh pada komposisi (struktur) pendanaan perusahaan. Keputusan pendanaan menurut Suad Husnan dan Pudjiastuti (2006:277) adalah menyangkut keputusan tentang bentuk dan komposisi pendanaan yang akan di pergunakan oleh perusahaan. Keputusan ini merupakan kepuusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisi perpaduan antar sumber-sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk menadai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaan. Ketersediaan dana yang akan digunakan untuk mendanai berbagai alternatif investasi ini dapat dilihat dari struktur modal perusahaan dengan cara mengamati neraca pada sisi pasiva. Harmono (2011:137) Keputusan pendanaan oleh manajemen akan berpengaruh pada penilaian perusahaan yang terefleksi di harga saham. Oleh 



14    karena itu, salah satu tugas manajemen keuangan adalah menentukan kebijakan pendanaan yang dapat memaksimalkan harga saham yang merupakan cerminan dari suatu nilai perusahaan. Keputusan pendanaan adalah keputusan keuangan tentang asal dana untuk membeli aktiva. Ada dua macam sumber dana : (1) dana pinjaman, seperti utang bank dan obligasi (2) modal sendiri, seperti laba ditahan dan saham. Dana pinjaman dan saham, merupakan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan, sedangkan laba ditahan merupakan sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan” (Sudana, 2011:3). Sudana (2011:6) menyatakan bahwa, keputusan pendanaan berkaitan dengan proses pemilihan sumber dana yang dipakai untuk membelanjai investasi yang direncanakan dengan berbagai alternatif sumber dana yang tersedia, sehingga diperoleh suatu kombinasi pembelanjaan yang paling efektif. Mulyadi (2006:236) yang dikutip Pudjiati dan Widanar (2009), berpendapat bahwa keputusan pendanaan akan menyangkut penentuan kombinasi berbagai sumber dana yang pada dasarnya akan dibagi menjadi dua: a. Pendanaan ekstern yang akan mengarah pada pengambilan keputusan mengenai struktur modal, yakni menentukan proporsi antara hutang jangka panjang dan modal sendiri. Hal ini akan nampak pada debt to equity ratio perusahaan tersebut. b. Pendanaan intern yang diaplikasikan menurut penentuan kebijakan deviden yang digambarkan melalui dividend payout ratio. 



15    Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur Debit to Equity Ratio (DER) adalah sebagai berikut : Keputusan pendanaan berkaitan dengan pemilihan sumber dana baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan sangat mempengaruhi nilai perusahaan. Keputusan pendanaan dalam penelitian ini dikonfirmasikan melalui 
Debit to Equity Ratio (DER) Rasio ini menunjukan perbandingan antara pembiayaan dan pendanaan mealui hutang dengan pendanaan melalui ekuitas. Rumus DER menurut (Brigham dan Houston, 2000):    2.3 Keputusan investasi Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Menurut jones (2004:3) Investasi dapat di definisikan sebagai komitmen untuk menunda satu aset atau lebih, yang dilakukan selama beberapa periode mendatang. Gitman dan Joehnk (2005:3) mendefinisikan investasi ialah suatu sarana dimana dana dapat ditempatkan dengan harapan hal tersebut akan menghasilkan pendapatan positif dan/atau menjaga atau meningkatkan lainya. Bodie, Kane, dan Marcus (2007:2) Investasi adalah komitmen atas sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini, dengan tujuan menuai manfaat di masa depan. Jugiyanto (2003:5) mendefinisikan investasi sebagai Total Hutang Total Ekuitas DER = 



16    penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode waktu yang tertentu. Keputusan investasi berhubungan langsung dengan perusahaan, dalam artian bahwa keputusan investasi erat kaitannya dengan kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Sudana (2011:6) menyatakan bahwa “keputusan investasi berkaitan dengan proses pemilihan satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai menguntungkan dari sejumlah alternatif investasi yang tersedia bagi perusahaan”. Keputusan investasi dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena dengan komposisi investasi yang baik akan dapat menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.  2.3.1 Jenis-jenis Investasi Investasi dapat diklasifkasikan menjadi 4 (empat) golongan, yakni sebagai berikut : 1) Investasi yang tidak menghasilkan laba (non proft investemen) Timbul karena adanya peraturan pemerintah atau syarat kontrak yang telah disetujui" Contoh: pemasangan instalasi pembersih air limbah. 2) Investasi yang tidak dapat diukur labanya (non measurable proft investment) 1. Tujuan investasi untuk menaikkan laba, tetapi laba yang diharapkan akan diperoleh perusahaan dengan adanya inv ini sulit untuk dihitung secara teliti 2. Pedoman yang biasanya dipakai adalah : % tertentu dari hasil penjualan, % tertentu dari laba bersih investasi yang sama yang dilakukan oleh 



17    perusahaan pesaing. Contoh investasi ini: pengeluaran biaya promosi, biaya penelitian dan pengembangan, dan biaya program pelatihan dan pendidikan karyawan. 3) Investasi dalam penggantian ekuipmen (replasement investment) 1. Informasi penting yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan penggantian mesin adalah informasi akuntansi diferensial yang berupa aktiva diferensial dan biaya diferensial. 2. Penggantian dapat dilakukan, jika biaya diferensial yang berupa penghematan biaya yang diperoleh dari penggantian suatu mesin dan ekuipmen berjumlah pantas bila dibandingkan dengan aktiva di erensial. 4) Investasi dalam perluasan usaha (epansion investment) 1. Yakni merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas produksiatau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. 2. Untuk menambah kapasitas akan diperlukan aktiva diferensial berupa tambahan investasi dan akan menghasilkan pendapatan diferensial. Sedangkan menurut Senduk bahwa produk-produk investasi yang tersedia di pasaran antara lain: a. Bank tabungan di bank engan menyimpan uang di tabungan, maka akan mendapatkan suku bunga tertentu yang besarnya mengikuti kebijakan bank bersangkutan produk tabungan biasanya memperbolehkan kita mengambil uang kapanpun yang kita inginkan. b. Deposito di bank Produk deposito hampir sama dengan produk tabungan. Bedanya, dalam deposito tidak dapat mengambil uang kapanpun yang 



18    diinginkan, kecuali apabila uang tersebut sudah menginap di bank selama  jangka waktu tertentu (tersedia pilihan antara satu, tiga, enam, dua belas, sampai dua puluh empat bulan, tetapi ada juga yang harian) Suku bungad eposito biasanya lebih tinggi daripada suku bunga tabungan. Selama deposito kita belum jatuh tempo, uang tersebut tidak akan terpengaruh pada naik turunnya suku bunga di  bank. c. Saham adalah kepemilikan atas sebuah perusahaan tersebut. Dengan membeli saham,  berarti membeli sebagian perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tersebut mengalami keuntungan, maka pemegang saham biasanya akan mendapatkan sebagian keuntungan yang disebut deviden. Saham juga bisa dijual kepada pihak lain, baik dengan harga yang lebih tinggi yang selisih harganya disebut capital gain maupun lebih rendah daripada kita membelinya yang selisih harganya disebut capital loss. Jadi, keuntungan yang bisa didapat dari saham ada dua yaitu deviden dan capital gain. d. Properti Investasi dalam properti berarti investasi dalam bentuk tanah atau rumah. Keuntungan yang bisa didapat dari properti ada dua yaitu  a) Menyewakan properti tersebut ke pihak lain sehingga mendapatkan uang sewa. b) Menjual properti tersebut dengan harga yang lebih tinggi. e. Barang-barang koleksi Contoh barang-barang koleksi adalah perangko, lukisan, barang antik, dan lain-lain. Keuntungan yang didapat dari 



19    berinvestasi pada barang-barang koleksi adalah dengan menjual koleksi tersebut kepada pihak lain.  f. Emas adalah barang berharga yang paling diterima di seluruh dunia setelah mata uang asing dari negara-negara G-7 (sebutan bagi tujuh negara yang memiliki perekonomian yang kuat, yaitu Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, Italia, Kanada, dan Perancis). Harga emas akan mengikuti kenaikan nilai mata uang dari negara-negara G-7. Semakin tinggi kenaikan nilai mata uang asing tersebut, semakin tinggi pula harga emas. Selain itu harga emas biasanya  juga berbanding searah dengan inflasi. Semakin tinggi inflasi, biasanya akan semakin tinggi  pula kenaikan harga emas. Seringkali kenaikan harga emas melampaui kenaikan inflasi itu sendiri. g. Mata uang asing Segala macam mata uang asing biasanya dapat dijadikan alat investasi. Investasi dalam mata uang asing lebih beresiko dibandingkan dengan investasi dalam saham, karena nilai mata uang asing di Indonesia menganut sistem mengambang bebas (free float) yaitu benar- benar tergantung pada permintaan dan penawaran di pasaran. Di Indonesia mengambang  bebas membuat nilai mata uang rupiah sangat fluktuatif. h. Obligasi atau sertifikat obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan, baik untuk menambah modal perusahaan atau membiayai suatu proyek  pemerintah. Karena sifatnya yang hampir sama dengan deposito, maka agar lebih menarik investor 



20    suku bunga obligasi biasanya sedikit lebih tinggi dibanding suku bunga deposito. Selain itu seperti saham kepemilikan obligasi dapat juga dijual kepada pihak lain baik denganharga yang lebih tinggi maupun lebih rendah daripada ketika membelinya. Terdapat pengelompokan jenis-jenis investasi: a. Deposito berjangka, Simpanan dalam mata uang Rupiah, dengan tingkat suku bunga relatif lebih tinggi dibandingkan jenis simpanan lainnya. Tersedia dalam jangka waktu 1,3,6,12 dan 24 buan. b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan bagian dari upaya BI untuk meredam dan menstabilkan likuiditas yang ada di pasar.  c. Saham, Surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberikan  berbagai hak menurut ketentuan anggaran dasar (shares, stock). d. Obligasi, Surat utang yang berjangka waktu lebih dari satu tahun dan bersuku bunga tertentu, yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat, guna pembiayaan perusahaan atau oleh pemerintah untuk keperluan anggaran  belanjanya (debenture bond). e. Sekuritas pasar uang, Sekuritas pasar uang merupakan surat-surat berharga  jangka pendek yang diperjualbelikan di pasar uang. f. Sertifikat hutang obligasi, merupakan bukti kepemilikan piutang kepada pihak lain.Sertifikat ini dapat diperjualbelikan pada tingkat diskonto 



21    tertentu. Sertifikat hutang obligasi ini merupakan bentuk investasi jangka panjang. g. Tanah/bangunan, Investasi ini tergolong investasi dalam bentuk property, investasi ini biasanya untuk jangka waktu panjang karena mengharapkan adanya kenaikan dari nilai tanah/bangunan yang telah dibelinya. h. Reksa dana, Wadah investasi yang berisi dana dari sejumlah investor dimana uang didalamnya diinvestasikan ke dalam berbagai produk investasi oleh sebuah Perusahaan Manajemen Investasi (Mutual Fund).  2.3.2 Ciri-ciri Investasi Sehat Tidak hanya fisik saja, tapi investasi juga harus sehat, Investasi yang sehat sebenarnya bisa dilihat dari dasar hukumnya. Apapun jenisnya, investasi yang sehat akan memiliki badan hukum legal. Jika suatu investasi sehat, maka investor akan mendapat keuntungan finansial yang berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan. Tetapi, apabila investasinya tidak sehat, maka bisa jadi banyak kerugian yang bakal ditanggung investor. Tidak mau memilih investasi yang gak sehat serta merugikan, kalau begitu pilihlah investasi yang memiliki ciri-ciri seperti ini: 1) Dasar hukum kuat 2) Potensi menghasilkan uang tinggi 3) Mudah dipahami mekanismenya 4) Banyak dipilih oleh investor 



22    5) Dipercaya masyarakat 6) Memiliki testimoni dari nasabah  2.3.3 Manfaat investasi 1) Potensi penghasilan jangka panjan Secara historis, investasi yang memiliki beberapa risiko modal entah itu risiko default pada obligasi korporasi, atau risiko penurunan harga sahamtelah memberi banyak manfaat pada para investor. Tentu saja tidak ada jaminan mengenai hal ini. Jadi, walaupun uang tunai memang lebih aman dibandingkan saham, pada jangka panjang saham bisa menghasilkan potensi pertumbuhan yang signifikan. Plus, setiap volatilitas di pasar saham kadang-kadang dapat merupakan peluang bagi manajer investasi yang ingin membeli saham murah. 2) Mengungguli inflasi Agar tabungan Anda bisa tumbuh secara nyata dari waktu ke waktu, tabungan tersebut perlu mendapatkan tingkat pengembalian setelah pajak yang lebih besar daripada tingkat inflasi. Dengan suku bunga rendah seperti saat ini, menemukan rekening tabungan yang memberikan pengembalian di atas tingkat inflasi bisa sangat sulit sehingga sangat layak bagi Anda mempertimbangkan investasi yang memiliki potensi untuk mengalahkan inflasi.   



23    3) Memberikan penghasilan tetap Jika Anda mendekati atau berada di masa pensiun, Anda akan mencari penghasilan tetap untuk biaya hidup sehari-hari. Berbagai investasi termasuk, ekuitas, obligasi dan properti dapat memberikan tingkat penghasilan yang tetap dan menarik, yang seringkali lebih tinggi dari tingkat inflasi. 4) Bisa menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan Portofolio investasi dapat dirancang untuk mencapai tujuan yang berbeda saat Anda menjalani hidup. Misalnya, sikap Anda terhadap risiko dapat berubah saat Anda menjadi lebih tua, dan dengan perencanaan yang matang, sangat mungkin bagi Anda untuk menyesuaikan portofolio Anda agar bisa sesuai dengan perubahan tujuan Anda. Jika Anda memiliki jangka waktu yang panjang untuk investasi, Anda mungkin ingin berinvestasi pada jenis investasi yang potensi pertumbuhan atau berinvestasi di sektor yang lebih berisiko seperti ekuitas swasta di mana tabungan Anda bisa mempengaruhi fluktuasi pasar jangka pendek. Jika Anda mendekati pensiun, Anda mungkin lebih ingin berinvestasi pada investasi yang lebih berfokus pada pendapatan. 5) Anda bisa berinvestasi sesuai dengan keadaan keuangan Anda Keadaan keuangan Anda akan berubah dari waktu ke waktu, tetapi Anda dapat mengubah cara Anda berinvestasi sesuai dengan hal tersebut. Jika Anda punya uang, Anda bisa langsung berinvestasi karena semakin cepat Anda memulai, semakin lama investasi Anda akan berkembang. Atau, 



24    investasi dengan jumlah yang rutin setiap bulannya dapat membantu mengatasi fluktuasi kinerja pasar modal. Hal ini bisa sangat bermanfaat dalam pasar yang bergejolak. 2.3.4 Keuntungan Investasi dari Sekarang Saat ini banyak orang yang melakukan beragam investasi untuk mengembangkan dana yang mereka miliki. Banyak sekali jenis investasi yang bisa dijalankan, mulai dari yang tidak berisiko hingga yang memiliki risiko tinggi. Prinsip dari sebuah investasi adalah ketika menghasilkan keuntungan yang tinggi maka risiko yang didapat juga pasti tinggi. Begitupun sebaliknya, ketika menjalankan investasi dengan keuntungan yang tidak terlalu besar maka risiko yang dihadapi juga sangat rendah.Meskipun banyak sekali risiko yang bisa terjadi ke depannya, namun banyak hal yang menjadi alasan mengapa seseorang melakukan investasi, salah satunya keuntungan. Berikut 6 keuntungan berinvestasi yaitu: 1) Mendapatkan Keuntungan Hal pertama yang menjadi alasan mengapa banyak orang ingin menjalankan investasi adalah keuntungan yang didapat. Bahkan dapat dikatakan alasan ini menjadi landasan utama mengapa banyak orang melakukan investasi. Anda hanya perlu menyetorkan uang sebagai modal investasi sebuah perusahaan dan Anda akan mendapatkan keuntungan pada saat perusahaan mendapat profit.  



25    2) Mengembangkan Kekayaan Keuntungan lainnya mengapa banyak orang yang memilih investasi adalah dikarenakan dapat mengembangkan uang yang dimiliki dalam jumlah yang lebih banyak tanpa membuat Anda harus bekerja keras. Yang perlu dilakukan adalah menyisihkan keuntungan yang didapat serta memilih jenis investasi yang tepat untuk dijalankan. 3) Kebutuhan Masa Depan Hal lainnya adalah berkaitan dengan masa depan. Investasi dapat dijadikan sebagai jaminan masa depan. Kondisi dari masa depan tidak bisa diprediksi, sehingga Anda harus memiliki sesuatu yang dapat membantu Anda ke depannya. Misalnya saja ketika berinvestasi saham saat ini, beberapa tahun ke depannya Anda bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat. Saham yang dimiliki bisa meningkat dan dapat dijual dengan harga yang tinggi. Anda juga bisa mencoba bisnis properti yang lebih mudah dijalankannya. Setiap tahun, harga properti terus meningkat dan dapat digunakan sebagai aset kekayaan yang dapat dijual beberapa tahun ke depannya. Dengan begitu masa depan Anda bisa terjamin untuk tercukupi. 4) Keperluan Bisnis Bagi yang memiliki bisnis, investasi sangat penting untuk kepentingan bisnis Anda baik dalam skala yang kecil maupun besar. Prinsip dasar yang digunakan pada investasi sama dengan bisnis seperti dalam menganalisis resiko, menangkap peluang, dan lainnya. 



26    Dengan adanya investasi, tidak hanya dapat membantu Anda untuk mengembangkan modal dan bisnis saja, namun juga dapat untuk menjadi pengusaha yang sukses. 5) Penghasilan Tambahan Keuntungan lainnya adalah investasi yang dijalankan dapat digunakan sebagai penghasilan tambahan setelah pemasukan utama Anda. Misalnya saja jika berinvestasi properti rumah, Anda bisa menyewakan pada orang lain. Biaya dari sewa tersebut dapat menjadi penghasilan tambahan Anda. 6) Tabungan Pensiun Hal lainnya yang menjadi alasan mengapa banyak orang menjalankan investasi adalah investasi dapat dijadikan sebagai tabungan di hari tua. Untuk menyiapkan tabungan pensiun, Anda dapat menyiapkannya meskipun di usia yang masih sangat muda. Hal ini agar Anda bisa menghadapi masa pensiun dengan lebih matang. Anda bisa memilih investasi jangka panjang sedari dini, sehingga keuntungannya akan bisa dirasakan nanti ketika sudah memasuki masa pensiun.  2.3.5 Karakteristik Investasi Karakteristik investasi jangka panjang ada tiga, yaitu : 1. Bahwa investasi jangka panjang dapat menyangkut aktiva yang dapat dan tidak dapat di susutkan seperti mesin atau tanah. 



27    2. Hasil yang diharapkan (expected return) dapat diperoleh dari suatu investasi meliputi  jangka waktu yang panjang sehinggga nilai waktu uang (time value of money) sangat  penting diperhitungkan. 3. Bagaimana menetukan rate of return minimal untuk menghitung nilai waktu uang Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur Price Earning Ratio (PER) Price earning ratio (PER) menunjukkan berapa banyak jumlah uang yang rela dikeluarkan oleh para investor untuk membayar setiap dolar laba yang dilaporkan (Brigham dan Houston, 2006:110).  Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar perbandingan antara harga saham perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh oleh para pemegang saham. Kegunaan price earning ratio adalah untuk melihat bagaimana pasar menghargai kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh earning per share nya. Price earning ratio menunjukkan hubungan antara pasar saham biasa dengan earning per share. 
Price Earning Ratio (PER) berfungsi untuk mengukur perubahan kemampuan laba yang diharapkan di masa yang akan datang. Semakin besar PER, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tumbuh sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur Price earning ratio (PER) adalah sebagai berikut:  



28             2.4 Penelitian Terdahulu No Peneliti Variabel Penelitian Alat Analisis Kesimpulan 1 Septia, Ade Winda (2015) Profitabilitas, Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen,Nilai perusahaan Regresi Linear Berganda Hasil penelitian ini menunjukkan Profitabilitas berpengaruh positif, keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, Keputusan pendanaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan Kebijakan Dividen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 2 Nurhayati, Mafizatun (2013) Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Kebijakan dividen, Nilai Perusahaan Regresi Linear Berganda Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen dan nilai perusahaan sedangkan kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Market Price Per Share Earning per Share PER = 



29    No Peneliti Variabel Penelitian Alat Analisis Kesimpulan 3 Afzal dan Rohman (2012) Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Deviden, Nilai Perusahaan Regresi Linear Berganda Variabel keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa semakin tinggiVariabel keputusan pendanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.Variabel kebijakan dividen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.Hasil uji simultan (uji F), menunjukkan bahwa keputusan investasi, keputusan pendanaan dankebijakan dividen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 4 Mardiati, Ahmad dan Putri (2012) Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang, Profitabilitas, Nilai perusahaan Regresi Linear Berganda Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dividen secara parsial memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap nilai perusahaaan, kebijakan hutang bepengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap 



30    No Peneliti Variabel Penelitian Alat Analisis Kesimpulan nilai perusahaan, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 5 Wijaya dan Wibawa (2010) Keputusan Investasi , Keputusan pendanaan, Kebijakan Deviden, Nilai Perusahaan Regresi Linear Berganda Linear Berganda Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan investasi, Keputusan pendanaan dan kebijakan dividen secara parsial dan simultan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.    



31    2.5 Kerangka Pemikiran Optimalisasi nilai perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, dimana satu keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan berdampak pada nilai perusahaan Manajemen keuangan menyangkut penyelesaian atas keputusan penting yang diambil perusahaan, antara lain keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen.Berdasarkan teori yang sudah dikemukakan diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:                   Keputusan Pendanaan(x₁) Keputusan Investasi (x₂) NILAI PERUSAHAAN METODE ANALISIS KESIMPULAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI 



32    Gambar 2.6 Kerangka Pikir Keputusan investasi yang dilakukan perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan begitu pula keputusan pendanaan. Dalam kerangka pemikiran tersebut menggambarkan tindakan yang dilakukan perusahaan akan merespon pasar dan meningkatkan nilai perusahaan. 2.6 Hipotesis Berdasarkan deskripsi teoritis dan kerangka berfikir di atas maka di ajukan hipotesis sebagai berikut: 1. Keputusan Pendanaan dan Keputusan Investasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 2. Keputusan Pendanaan dan Keputusan Investasi secara simultan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 3. Variabel yang paling dominan berpengaruh positif signifikan yaitu keputusan investasi.       



  33  BAB III METODE PENELITIAN  3.1 Tempat dan waktu penelitian  3.1.1 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan yang termasuk dalam kelompok manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi No.126 Makassar, peneliti juga mengakses situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) 3.1.2 Waktu Penelitian Adapun waktu yang dimanfaatkan dalam melakukan penelitian dan mengumpulkan data yang diperlukan adalah kurang lebih dua bulan lamanya mulai dari bulan Desember 2018 sampai dengan Februari 2019 3.2. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2018, yaitu sebanyak 10 perusahaan. Sampel penelitian ini diperoleh dengan metode purposive sampling. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Perusahaan yang termasuk dalam kelompok industri manufaktur yang terdaftar di BEI dan mempublikasikan laporan keuangan berturut-turut dari tahun 2016-2018. 2. Perusahaan manufaktur yang selama tahun 2016-2018 yang memiliki dividend payout ratio 



34    3. Tersedia laporan keuangan perusahaan secara lengkap selama tahun 2016- 2018, baik secara fisik maupun melalui website 3.3. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data penelitian diambil dari laporan tahunan perusahaan yang telah diaudit dan dipublikasikan. Data diperoleh antara lain dari: 1. Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id 2. ICMD (Indonesian Capital Market Directory) 3.4. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan : 1. Metode studi pustaka yaitu dengan mengkaji berbagai literatur pustaka seperti jurnal, makalah, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 2. Metode dokumentasi yaitu dengan cara mencatat atau mendokumentasikan data yang tercantum pada Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 3.5. Metode Analisis Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah keputusan investasi, keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Untuk itu akan digunakan teknik analisis regresi linear berganda. Sebelum analisis ini dilaksanakan, terlebih dahulu perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk menghasilkan nilai parameter model penduga yang sah. Nilai tersebut akan 



35    terpenuhi jika hasil uji asumsi klasiknya memenuhi asumsi normalitas, serta tidak terjadi heteroskedastisitas Model persamaan regresi yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  PBV =b0 + β1 DER + β1 PER + e  Keterangan :  y = Price Book Value (PBV) b0 = Konstanta  X1 = Debt to Equity Ratio (DER) X2 = Price Earning Ratio (PER) β1, β1, β1 = Koefisien Regresi  e = Kesalahan Pengganggu 1. Koefisien Determinasi (R2) Pada intinya, koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila hasil R² mendekati 1 maka hasil tersebut mengindikasikan korelasi yang kuat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Namun jika hasil R² mendekati 0 berarti terdapat korelasi yang lemah antara variabel bebas dengan variabel terikat (Ghozali, 2009). 



36    2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) Pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel indepenen (bebas) mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat). Kriteria hipotesis :  Ho ; β = 0 ;    tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen (keputusan investasi, keputusan pendanaan) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (nilai perusahaan). Ha ; β > 0 ;    ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen (keputusan investasi, keputusan pendanaan) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (nilai perusahaan). Kriteria Pengujian :  a) Jika nilai F hitung > F tabel, Ho ditolak dan Ha diterima hal ini berarti bahwa terdapat hubungan yang signfikan antara variabel keputusan investasi, keputusan pendanaan dengan nilai perusahaan. b) Jika nilai F hitung < F tabel, Ho diterima dan Ha ditolak hal ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel keputusan investasi, keputusan pendanaan dengan nilai perusahaan. 3. Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria hipotesis : Ho : bi = 0, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel  



37    independen (keputusan investasi, keputusan pendanaan) secara individu terhadap variabel dependen (nilai perusahaan). Ha : bi ≠ 0, berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen  (keputusan investasi, keputusan pendanaan) secara individu terhadap variabel dependen (nilai perusahaan). Kriteria pengujian: a) Jika nilai t hitung > t tabel, Ho ditolak dan Ha diterima hal ini berarti bahwa ada hubungan antara variabel independen (keputusan investasi, keputusan pendanaan) dengan variabel dependen (nilai perusahaan). b) Jika nilai t hitung < t tabel, Ho diterima dan Ha ditolak hal ini berarti bahwa tidak ada hubungan antara variabel independen (keputusan investasi, keputusan pendanaan) dengan variabel dependen (nilai perusahaan).  3.6 Definisi Operasional  Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Sesuai dengan judul penelitian, maka terdapat beberapa variabel dalam penelitian ini, yaitu :  1. Nilai perusahaan (Y) 
Price to Book Value (PBV) atau Harga nilai buku ini menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham pada suatu perusahaan.  



38    2. Keputusan pendanaan (X1) 
Debit to Equity Ratio (DER) atau Rasio debit terhadap ekuitas ini menunjukan perbandingan antara pembiayaan dan pendanaan melalui hutang dengan pendanaan melalui ekuitas. 3. Keputusan investasi (X2) 
Price Earning Ratio (PER) atau Rasio penghasilan harga berfungsi untuk mengukur perubahan kemampuan laba yang diharapkan di masa yang akan datang.                 



  39  BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  4.1 Hasil Penelitian  4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan  Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagimana mestinya. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:    



40    Tabel 4.1 Sejarah singkat bursa efek  indoesia DESEMBER 1912 Bursa efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda. 1914-1918 Bursa efek di Batavia ditutup selama perang dunia I. 1925-1942 Bursa efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan bursa efek di Semarang dan Surabaya. Awal 1939 Karena isu politik (perang dunia II) bursa efek di Semarang dan Surabaya ditutup. 1942-1952 Bursa efek di Jakarta ditutup kembali selama perang dunia II. 1956 Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa efek semakin tidak aktif. 1956-1977 Perdagangan di bursa efek vakum. 10 Agustus 1977 Bursa efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go public PT. Semen Cibinong sebagai emiten pertama. 1977-1987 Perdagangan di bursa efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibanding instrumen pasar modal. 1987 Ditandai dengan hadirnya paket Desember 1987 (PAKDES 87) yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia. 1988-1990 Paket deregulasi dibidang perbankan dan pasar modal diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa terlihat meningkat. 2 Juni 1988 Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer. Desember 1988 Pemerintah mengeluarkan paket Desember 88 (PAKDES 88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal. 16 Juni 1989 Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya. 13 Juli 1992 Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan Pengawasan Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ. 



41    22 Mei 1995 Sistem Otomatis perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem computer JATS (Jakarta Automated Trading Systems). 10 November 1995 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Undang-Undang ini mulai diberlakukan mulai januari 1996. 1995 Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya. 2000 Sistem perdagangan tanpa warkat (scripless trading) mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia. 2002 BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (remote trading). 2007 Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). 2009 Peluncuran perdana sistem perdagangan baru PT. Bursa Efek Indonesia: JATS-NextG. 2011 Adapun dalam hal kapitalisasi pasar, per 30 Desember 2011 kapitalisasi pasar BEI telah mencapai Rp3.537 triliun. 2014 Perubahan satuan lot yang baru mulai diberlakukan, dari sebelumnya 500 lembar saham per lot menjadi 100 lembar saja dalam tiap 1 lotnya. 2017 Adapun harga saham antara Rp Rp 200-Rp 5.000 maka batas naik-turunnya 25 persen dalam sehari. Dan terakhir untuk yang di atas Rp 5.000 maka bisa naik dan turun 20 persen. 2018 IHSG mencatat sejarah baru poin tertingginya yang berada di level 6.689,29 yang merupakan poin tertinggi yang dicapai selama bursa saham di Indonesia didirikan. Sumber: www.idx.co.id (Diakses tahun 2019) 1) Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia a) Visi Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia. b) Misi 



42    Menyediakan infrastruktur untuk mendukung terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien serta mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). 2) Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia Struktur organisasi merupakan elemen penting untuk menjalankan aktivitas perusahaan yang menggambarkan hubungan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka seluruh aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Struktur organisasi pada Bursa Efek Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini:             



43    Tabel 4.2 Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia                     Dewan Komisaris Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Umum Sumber Daya Manusia Akuntansi Keuangan Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Operasional Teknologi Informasi Manajemen Risiko Project Management Office- Teknologi Informasi Pengembangan Calon Emiten Pengembangan Investor Pengembangan Wilayah Riset dan Pengembangan Pengawasan Transaksi Kepatuhan Anggota Bursa Pengaturan dan Pemantauan Anggota Bursa Pendukung Perdagangan Operasional Perdagangan Privatisasi, Start-up,SME, dan foreign Listing Manajemen Informasi dan Pengembangan Emiten Penilaian Perusahaan3 Penilaian Perusahaan2 Penilaian Perusahaan1 Direktur Teknologi Informasi danManajemen Risiko Direktur Pengembangan Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan Direktur Perdagangan dan Peraturan Anggota Bursa Direktur Penilaian Perusahaan Direktur Keuangan dan Manajemen Sumber Daya Manusia Strategic Management Office Proyek Khusus Hukum Sekretaris Perusahaan Komunikasi Perusahaan Satuan Pemeriksa Internal Direktur Utama 



44     Penelitian ini dilakukan pada 10 perusahaan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam data penelitian ini diperoleh dari kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2018,Perusahaan tersebut antara lain: PT. Astra Internasional Tbk, PT Astra Otoparts Tbk,PT. Garuda Metalindo Tbk, PT Indokordsa Tbk, PT.Goodyear Indonesia Tbk, PT Gajah Tunggal Tbk, PT.Indomobil Sukses International Tbk, PT.Nipress Tbk, PT Prima Alloy Steel Universal Tbk, PT Selama Sempurna Tbk. 4.1.2   Gambaran Umum Objek Penelitian Penelitian ini dilakukan pada 10 perusahaan manufaktur sub sector komponen dan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam data penelitian ini diperoleh dari kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2018, perusahaan tersebut antara lain: Astra International Tbk, Astra Otoparts Tbk, Garuda Metalindo Tbk, Gadura Metalindo Tbk, Indokordsa Tbk, Goodyear Indonesia, Gajah Tunggal Tbk, Indomobil Sukses Internasional Tbk, Nipress Tbk, Prima Alloy Steel Universal Tbk dan Selama Sempurna Tbk. 1. Perusahaan Astra Internasional Tbk PT Astra International Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Pada tahun 1990, telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk, dalam rangka penawaran umum perdana saham Perseroan 



45    kepada masyarakat, yang dilanjutkan dengan pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan ticker ASII. Nilai kapitalisasi pasar Astra pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp336,0 triliun. Pada akhir tahun 2018, kegiatan operasional bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia dikelola melalui 226 anak perusahaan, ventura bersama dan entitas asosiasi, dengan didukung oleh 226.140 karyawan. Sebagai salah satu grup usaha terbesar nasional saat ini, Astra telah membangun reputasi yang kuat melalui penawaran rangkaian produk dan layanan berkualitas, dengan memperhatikan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan tata kelola lingkungan yang baik. Visi 1. menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dengan penekanan pada pertumbuhan yang berkelanjutan dengan pembangunan kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia, struktur keuangan yang solid, kepuasaan pelanggan dan efesiensi. 2. menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan. Misi Sejahtera bersama dengan memberikan nilai terbaik kepada stakeholder kami. 2 . Perusahaan Astra Otoparts Tbk PT Astra Otoparts Tbk (Astra Otoparts) adalah perusahaan komponen otomotif terkemuka Indonesia yang memproduksi dan mendistribusikan 



46    suku cadang kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Sejarah Astra Otoparts bermula dari didirikannya PT Alfa Delta Motor pada tahun 1976, yang bergerak di perdagangan otomotif, perakitan mesin dan konstruksi. PT Alfa Delta Motor dimiliki oleh William Soeryadjaja dan PT Djaya Pirusa. Setelah mengalami berbagai perubahan dan pergantian nama perusahaan, akhirnya pada tahun 1997 berganti nama menjadi PT Astra Otoparts dan pada tahun 1998 mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) dengan kode transaksi: AUTO. Sejak saat itu PT Astra Otoparts menjadi perusahaan publik dengan nama PT Astra Otoparts Tbk. Saat ini perusahaan telah bertransformasi menjadi perusahaan industri komponen otomotif terbesar di Indonesia yang didukung oleh enam unit bisnis dan 33 anak perusahaan dengan 34.566 orang karyawan Selama lima tahun terakhir Astra Otoparts telah membukukan kinerja keuangan yang solid, diantaranya ditandai dengan penjualan yang terus meningkat, walaupun kondisi ekonomi dan industri otomotif tidak selalu menggembirakan. Keuntungan bersih Astra Otoparts selama tiga tahun terakhir berada di atas 1 triliun rupiah mengindikasikan kinerja yang konsisten dan berkelanjutan. Dengan profil keuangan yang sehat dan portofolio bisnis yang beragam, Astra Otoparts akan terus bertumbuh menjadi pemasok komponen otomotif kelas dunia. Visi  



47    Menjadi supplier otomotif terbaik kelas dunia, sebagai mitra usaha pertama pilihan di indonesia. Misi 1) Mengembangkan industri komponen otomotif yang handal dan kompetitif, serta ingin menjadi mitra yang terbaik untuk para pemain industri otomotif di indonesia dan regional. 2) Menjadi usaha di bidang otomotif yang bertanggung jawab kepada masyarakat luas, serta memberikan kontribusi yang baik bagi para stakeholders. 3. Perusahaan Garuda Metalindo Tbk  Garuda Metalindo beroperasi selama lebih dari 35 tahun sejak tahun 1966, Garuda Metalindo berawal dari sebuah workshop home 

industrysederhana yang memproduksi suku cadang untuk becak di Indonesia. Pada tahun 1982 , semua operasional resmi dijalankan sebagai PT Garuda Metalindo dan Perseroan mulai memproduksi berbagai fastener untuk kebutuhan industri umum.    Melihat kebutuhan akan komponen lokal, Garuda Metalindo melakukan diversifikasi produksi dengan memproduksi komponen otomotif untuk kendaraan roda dua dan roda empat. Tahun 1989, Garuda Metalindo mulai memproduksi mur dan baut untuk produsen perakitaan sepeda motor dan dilanjut untuk produsen perakitan mobil pada tahun 1992.     Pada tahun 2015, Perseroan mencapai tonggak sejarah penting dengan mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia sebagai PT Garuda Metalindo Tbk 



48    (IDX: BOLT). Di tahun 2017, Perseroan mengakuisisi perusahaan pengolah kawat baja dan baja batangan, PT Mega Pratama Ferindo (MPF), untuk memperkuat posisinya dengan mengintegrasi proses upstream. Visi PT Garuda Metalindo Tbk bertekad menjadi mitra terpercaya di industri otomotif global Misi 1. Memproduksi mur, baut dan komponen otomotif unggulan lainnya sesuai kebutuhan klien. 2. Membina sumber daya manusia, mengembangkan sistem manajemen dan teknologi produksi. 3. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan harmonis. 4. Perusahaan Indo Kordsa Tbk  Didirikan untuk pertama kali pada bulan Juli 1981 dengan nama Branta Mulia (BRAM), PT. Indo Kordsa Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia ban, serat nylon, polyester, rayon serta benang nylon untuk ban. Perusahaan ini kemudian mempunyai rencana untuk "go public" dengan mencatatkan saham-ny untuk pertama kali pada bulan Juli 1990 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan juga menjadi pemegang saham mayoritas di dua perusahaan lain yakni Thai Branta Mulia Co. Ltd. dan PT. Branta Mulia Teijin Indonesia.  



49    Visi Menjadi Kordsa yang tangkas dalam bisnis bernilai tinggi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan Misi Menyediakan solusi bahan penguat bernilai tinggi yang menduni 5. Perusahaan Goodyear Indonesia Tbk  PT. Goodyear Indonesia, Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di industri pembuatan ban kelas dunia. Perusahaan Goodyear pusat berdiri pada tanggal 29 Agustus 1898 di Akron, Ohio, USA, atas prakasa dari seorang pemuda bernama Frank Sieberling. Selain memproduksi ban-ban yang berkualitas, perusahaan Goodyear juga mengelola jaringan pipa minyak, empat perkebunan karet dan mengelola 1900 lebih pengecer/penjual ban serta pusat-pusat pelayanan dan fasilitas jalur distribusi di seluruh dunia.   Produk-produknya dibuat oleh 72 pabrik di seluruh dunia yang 33 pabrik di antaranya berada di kawasan Amerika Serikat dan 39 pabrik selebihnya tersebar di 27 negara lain, termasuk Indonesia. Perusahaan Goodyear di Indonesia merupakan pengembangan usaha dari perusahaan Goodyear pusat. Diawali dengan dibukanya perkebunan karet di Sumatera Utara pada tahun 1926, kemudian setelah satu tahun berlangsung, dibuka perkebunan yang kedua dengan luas 10.000 hektar. Perluasan usaha dilakukan pada tahun 1930 dengan membentuk sebuah kelompok untuk melakukan penelitian guna mendirikan pabrik ban pertama di Indonesia.  



50     Pada akhirnya berdirilah pabrik ban pertama di Indonesia pada tahun 1935 dengan nama PT. Goodyear Indonesia, Tbk Kantor pusat dan pabrik berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Perusahaan menawarkan 15% dari total saham kepada masyarakat yang terdaftar di bursa saham Jakarta dan Surabaya. PT. Goodyear Indonesia, Tbk merupakan perintis 41 produsen ban yang memproduksi jenis ban berkualitas tinggi dan merupakan perusahaan ban pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat ISO-9002. Visi Visi PT.Goodyear Indonesia Tbk adalah untuk memiliki asosiasi yang bertanggung jawab. Misi Misi PT.Goodyear Indonesia,Tbk adalah menjadi produsen penghasil ban yang bisa memenuhi kualitas Dunia. 6. Perusahaan Gajah Tunggal Tbk  PT Gajah Tunggal Tbk. (IDX: GJTL) adalah salah satu perusahaan pembuat ban di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada 1951dengan memproduksi dan mendistribusikan ban luar dan ban dalam sepeda. Selanjutnya perusahaan ini berkembang memperluas produksi dengan membuat variasi produk melalui produksi ban sepeda motor tahun 1971, diikuti oleh ban bias untuk mobil penumpang dan niaga pada tahun 1981. Awal tahun 90-an, Perusahaan mulai memproduksi ban radial untuk mobil penumpang dan truk. 



51     Pada saat ini Gajah Tunggal mengoperasikan 5 pabrik ban dan ban dalam untuk memproduksi ban radial, ban bias dan ban sepeda motor, serta 2 pabrik yang memproduksi kain ban dan SBR (Styrene Butadiene Rubber) yang terkait dengan fasilitas produksi ban. Kelima pabrik ban dan pabrik kain ban ini berlokasi di Tangerang, sekitar 30 kilometer disebelah barat Jakarta. Sedangkan pabrik SBR berlokasi di komplek Industri Kimia di Merak, Banten, sekitar 90 km disebelah barat Jakarta. Visi Menjadi Good Corporate Citizen dengan posisi keuangan yang kuat, pemimpin pasar di Indonesia, dan menjadi perusahaan produsen ban yang berkualitas dengan reputasi global. Misi Menjadi produsen yang memimpin dan terpercaya sebuah portfolio produk ban yang optimal, dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang unggul di saat yang sama terus meningkatkan ekuitas merek produk kami, melaksanakan tanggung jawab sosial kami, dan memberikan profitabilitas/ hasil investasi kepada para pemegang saham serta nilai tambah untuk semua stakeholder perusahaan. 7. Perusahaan Indomobil Sukses Internasional Tbk  PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (Perseroan) merupakan suatu kelompok usaha terpadu yang memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang otomotif yang terkemuka di Indonesia. Perseroan didirikan pada tahun 1976 dengan nama PT. Indomobil Investment 



52    Corporation dan pada tahun 1997 dilakukan penggabungan usaha (merger) dengan PT. Indomulti Inti Industri Tbk.  Sejak saat itulah status Perseroan berubah menjadi perusahaan terbuka dengan nama PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk, dengan kantor pusatnya di Wisma Indomobil I, lantai 6, Jl. MT. Haryono Kav 8, Jakarta Timur - 13330.  Bidang usaha utama Perseroan dan anak perusahaan meliputi: pemegang lisensi merek, distributor penjualan kendaraan, layanan purna jual, jasa pembiayaan kendaraan bermotor, distributor suku cadang dengan merek “IndoParts”, perakitan kendaraan bermotor, produsen komponen otomotif serta kelompok usaha pendukung lainnya.  Semua produk dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan dengan standar kualitas yang dijamin oleh perusahaan prinsipal serta didukung oleh layanan purna jual yang prima melalui jaringanjaringan 3S (Sales, Service, dan Spareparts) yang tersebar di seluruh Indonesia.  Perseroan mengelola merk-merk terkenal dengan reputasi internasional yang meliputi Audi, Foton, Great Wall, Hino, Kalmar, Liugong, Manitou, Nissan, Renault, Renault Trucks, Suzuki, Volkswagen, Volvo, Volvo Trucks, dan Mack Trucks.  Produk-produk yang ditawarkan meliputi jenis kendaraan bermotor roda dua, kendaraan bermotor roda empat, bus, truk, forklift, dan alat berat lainnya. Melalui sinergi dari 4.224 karyawan tetap yang tersebar di seluruh 



53    anak perusahaan di Indonesia telah mampu menopang Perseroan menjadi salah satu perusahaan di bidang Otomotif yang terkemuka. Visi Menjadi perusahaan otomotif terhandal dan terpercaya di dalam negeri Misi 1. Mengembangkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara berkesinambungan untuk meningkatkan profesionalisme bagi kepuasan pelanggan. 2. Memberikan konstribusi dan berupaya sepenuhnya bagi pengembangan usaha Indomobil. 3. Memberikan komitmen dan nilai terbaik bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. 8.  Perusahaan Nipress Tbk Didirikanya pada tahun 1970 oleh Mr Robertus Trandino, PT Nipress adalah perusahaan sebuah perusahaan produksi aki yang beroperasi di Jl Raya Bogor, Jakarta km 31. PT Nipres sebelumnya bekerja sama dengan NIPPONDENCHI KOGYO.CO. Tahun 1974, PT Nipress mengubah status kepemilikan perusahaan dari perusahaan milik asing menjadi perusahaan domestik. Di tahun 1990, PT Nipress mendapat penghargaan “International Trophy Grand Prix” di Madrid, Spanyol. Di tahun yang sama, penghargaan “Adi Cipta Nugraha” diberikan sebagai wujud prestasi produk mereka yang menjadi produk 



54    terbaik di tshun itu. Penghargaan “International Trophy for Quality” untuk kualitas aki yang bermutu diberikan di tahun ini juga di Paris, Prancis. Pada tahun itu, Presiden direktur PT Nipress adalah Mr. Ferry Tandino. Di tahun 1991, PT Nipress mengubah status kepemilikan perusahan menjadi perusahaan terbuka. Saham perusahaan ini diperjualbelikan di Bursa Efek Jakarta (BEI) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Tahun 1995, pabrik PT Nipress Tbk dipindahkan ke Jl Raya Narogong Km 26, Cileungsi-Bogor, Jawa barat. Tahun 1997, seiring dengan krisis moneter, perusahaan itu juga tak luput dari krisis finansial. Dua tahun berikutnya, tahun 1999, PT Nipress Tbk menerapkan DIN EN ISO 9001:1994. Tahun 2001, Penerapan 5S, ikut sebagai peserta program 
KAIZEN dan penerapan DIN EN ISO 9001:2000. Tahun 2006, PT Nipress mendapat sertifikat ISO TS 14969 sebagai bukti produk aki yang dipasarkan telah memenuhi syarat aki yang telah diijinkan. VISI Menjadi Perusahaan Accu no 1 terbesar di indonesia MISI Memberikan optimalisasi kepadaa seluruh pihak: 1. Stakeholder 2. Shareholder 3. Employee   



55    9.   Perusahaan Prima Alloy Steel Universal Tbk   Perseroan didirikan pada tanggal 20 Pebruari 1984 berlokasi di Jl. Muncul No. 1 Gedangan - Sidoarjo, Jawa Timur. Perseroan bergerak dalam bidang industri velg kendaraan bermotor roda empat yang terbuat dari bahan aluminium alloy yang umumnya dikenal sebagai velg racing atau aluminium alloy wheels. Perseroan mulai produksi komersial tahun 1986 dengan kapasitas awal 6.000 unit perbulan. Perseroan telah memenuhi standard kualitas internasional serta mendapatkan sertifikat JWL-VIA (Japan Wheel License – Japan Vehicle Inspection Assosiation) sejak 1987. Sehingga pada tahun 1987 Perseroan telah berhasil menembus pasar ekspor ke beberapa negara. Pada tahun 1990, Perseroan melakukan penawaran saham perdana dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, yang kemudian diikuti dengan meningkatkan kapasitas produksi serta memperbanyak varian produk. Pada tahun 1996, Perseroan menerima penghargaan Primaniyarta dari Presiden Republik Indonesia karena berhasil mendukung program pemerintah untuk meningkatkan ekspor produk non migas. Pada tahun 1998 Perseroan memperoleh setifikat ISO 9001:1994 dan terakhir telah diperbaharui menjadi ISO 9001:2008 pada tahun 2010. Pada tahun 2010, Perseroan juga memperoleh Sertifikat TÜV (Techniscer Uberwachungs- Verein) Jerman dengan sertifikat nomor 49 02 0341007 dan SEMA (Speciality Equipment Market Association) USA. Pada tahun 2013 



56    Perseroan memperoleh sertifikat SNI untuk kategori pelek mobil yang diterbitkan oleh B4T-LSPr (Balai Besar Bahan dan Barang Teknik- Lembaga Sertifikat Produk). Perseroan berdiri di atas tanah dengan luas 60.000 m² dan luas bangunan 45.000 m² yang pada tahun 2002 telah menjadi Kawasan Berikat. Jam operasional Perseroan adalah 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Saat ini, Perseroan memiliki kapasitas produksi 100.000 unit per bulan, mulai ukuran diameter 13 inch sampai dengan 24 inch dengan varian produk antara lain: full painted, front copy, dan milling. Produk Perseroan telah diekspor ke seluruh dunia dengan merk dagang Panther®, PCW®, Devino®, Akuza® , Incubus®, Ballistic®, Menzari®, dan Viscera®. VISI  Menjadi produsen velg kelas dunia MISI 1. Memproduksi velg sesuai selera pasar internasional 2. Memiliki jaringan distribusi yang solid di seluruh dunia 3. Memiliki Sumber Daya Manusia yang kompeten 4. Berorientasi ramah lingkungan 5. Mendukung dan berpartisipasi dalam program ekspor non-migas pemerintah. 10.  Selama Sempurna Tbk PT Selamat Sempurna Tbk. (SMSM) merupakan perusahaan utama dari ADR Group (Divisi Otomotif) dan saat ini merupakan salah satu produsen 



57    filter dan radiator terbesar di wilayah. Perusahaan memproduksi filter, radiator, oil coolers, condensers, brake pipe, fuel pipes, fuel tanks, exhaust systems, and press parts.. Merk dagang Sakura Filter telah terdaftar lebih dari 90 negara. SMSM telah terdaftar sebagai perusahaan publik sejak tahun 1996, dan sekarang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Saat ini. SMSM memiliki saham sebesar 70% di PT Panata Jaya Mandiri, dan juga memiliki saham 15% di PT POSCO IJPC, sebuah perusahaan patungan (Joint Venture) dengan Posco dan Daewoo International Corporation, Korea. SMSM memiliki saham 33% di PT Tokyo Radiator Selamat Sempurna, sebuah perusahaan patungan (Joint Venture) dengan Tokyo Radiator Manufacturing Co.Ltd, Jepang.; memiliki saham 51% di PT Hydraxle Perkasa dan memiliki saham 99,99% di PT Prapat Tunggal Cipta dan PT Selamat Sempana Perkasa. Sejak 2009-2016, SMSM mendapatkan Penghargaan Primaniyarta dari pemerintah Republik Indonesia dengan kategori pembangun merk global, karena berhasil mengembangkan dan menembus merek di pasar global. Sejak tahun 2006, Perusahaan telah diakui oleh pemerintah sebagai wajib pajak patuh. Visi Menjadi perusahaan kelas dunia dalam industry komponen otomotif  



58     Misi Peningkatan berkesinambungan dalam memenuhi semua persyaratan melalui kecemerlangan proses transformasi terbaik 4.2 Deskripsi Data Penelitian Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh Keputusan Pendanaan, Keputusan Investasi terhadap Nilai Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari laporan keuangan yang bersumber dari 
Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan www.idx.co.id. Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018 yang berjumlah 10 perusahaan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan kriteria tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini sebagai berikut: 1. Perusahaan yang termasuk dalam kelompok industri manufaktur yang sudah dan masih terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta mempublikasikan laporan keuangan selama periode 2016-2018. 2. Perusahaan manufaktur yang memiliki data rasio selama periode 2016-2018 3. Perusahaan manufaktur yang mempunyai data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 



59    Berdasarkan kriteria di atas, terdapat 10 perusahaan yang memenuhi kriteria dari total 135 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Daftar perusahaan tersebut ditunjukkan pada tabel: Tabel 4.2 Data Rasio DER pada Perusahaan Manufaktur  No  Nama Perusahaan Tahun 2016 2017 2018 1 Astra Internasional Tbk 0,87 0,89 0,98 2 Astra Otoparts Tbk 0,39 0,40 0,45 3 Garuda Metalindo Tbk 0,15 0,65 0,82 4 Indokordsa Tbk 0,50 0,40 0,42 5 Goodyear Indonesia Tbk 1,01 1,31 1,41 6 Gajah Tunggal Tbk 2,20 2,20 2,53 7 Indomobil Sukses Internasional Tbk 2,82 2,38 2,90 8 Nipress Tbk 0,53 0,54 0,55 9 Prima Alloy Steel Universal Tbk 1,30 1,28 1,11 10 Selama Sempurna Tbk 0,43 0,34 0,35 Sumber : www.idx.co.id  



60    Berdasarkan pada tabel 4.2 diatas, Besar Debit to Equity Ration (DER) pada perusahaan Astra Internasional Tbk, terlihat pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,87 sampai pada tahun 2018 sebesar 0,98.  Besar Debit to Equity Ration (DER) pada perusahaan Astra Otoparts Tbk, pada tahun 2016 sebesar  0,39  mengalami kenaikan  sampai pada tahun 2018 sebesar 0,45 Besar rasio Debit to Equity Ration (DER) pada perusahaan Garuda Metalindo tbk, pada tahun 2016 sebesar 0,15 mengalami kenaikan sampai pada tahun  2018  sebesar  0,82. Besar rasio Debit to Equity Ration (DER) pada perusahaan Indokordsa tbk, pada tahun 2016 sebesar 0,50 mengalami kenaikan sedangkan pada tahun 2017  mengalami penurunan sebesar 0,40 dan di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,42. Besar rasio Debit to Equity Ration (DER) pada perusahaan Goodyear Indonesia tbk, pada tahun 2016 sebesar 1,01  dan mengalami kenaikan sampai tahun 2018 sebesar  1,41. Besar rasio Debit to Equity Ration (DER) pada perusahaan Gajah Tunggal tbk, pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 2,20 dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 2,53. Besar rasio Debit to Equity Ration (DER) pada perusahaan Indomobil Sukses Internasional Tbk, pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 2,82 dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 2,38 dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 2,90. 



61    Besar rasio Debit to Equity Ratio (DER) pada perusahaan Nipress Tbk, pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,53  sampai pada tahun 2018 sebesar 0,55. Besar rasio Debit to Equity Ratio (DER) pada perusahaan Prima Alloy Steel Universal Tbk, pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 1,30 dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sampai tahun 2018 sebesar 1,11. Besar rasio Debit to Equity Ratio (DER) pada perusahaan Selama Sempurna Tbk, pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,43 dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,34 dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,35. Tabel 4.3 Data Rasio PER pada Perusahaan Manufaktur  No  Nama Perusahaan Tahun 2016 2017 2018 1 Astra Internasional Tbk 22,26 17,80 14,63 2 Astra Otoparts Tbk 26,13 18,01 12,83 3 Garuda Metalindo Tbk 15,99 20,99 27,80 4 Indokordsa Tbk 0,13 11,42 11,26 5 Goodyear Indonesia Tbk 13,86 4,78 16,15 6 Gajah Tunggal Tbk 13,86 4,78 16,15 



62    7 Indomobil Sukses Internasional Tbk 13,86 4,78 16,15 8 Nipress Tbk 9,39 19,00 144,07 9 Prima Alloy Steel Universal Tbk 37,86 7,49 7,89 10 Selama Sempurna Tbk 35,28 40,46 33,73 Sumber : www.idx.co.id  Berdasarkan pada tabel 4.3 besar rasio Price Earning Ratio (PER) pada perusahaan Astra Internasional tbk, terlihat pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 22,28 dan pada tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 14,63. Besar rasio Price Earning Ratio (PER), pada perusahaan Astra Otoparts tbk, terlihat pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar  26,13 sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan sampai tahun 2018 sebesar 12,83.  Besar rasio Price Earning Ratio (PER) pada perusahaan Garuda Metalindo tbk, terlihat pada tahun 2016 sebesar 15,99 sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sampai  tahun 2018 sebesar 27,80.  Besar rasio Price earning Ratio (PER) pada perusahaan Indokordsa tbk, pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 0,13 sedankan pada tahun 2017  mengalami kenaikan sebesar 11,42 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 11,26.  Besar rasio Price Earning Ratio (PER) pada perusahaan Goodyear Indonesia tbk, terlihat pada tahun 2016 sebesar 13,86 dan pada tahun 2017 



63    mengalami penurunan sebesar 4,78 sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 16,15. Besar rasio Price Earning Ratio (PER) pada perusahaan Gajah Tunggal tbk, terlihat pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 13,86 sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 4,78  sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 16,15 Besar rasio Price Earning Ratio (PER) pada perusahaan Indomobil Sukses Internasional Tbk, terlihat pada tahun 2016 sebesar 13,86 seangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 4,78 dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 16,15. Besar rasio Price Earning Ratio (PER) pada perusahaan Nipress Tbk, pada tahun 2016 sebesar 9,39 dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 19,00 dan tahun 2018 tetap mengalami kenaikan sebesar 144,07. Besar rasio Price Earning Ratio (PER) pada perusahaan Prima Alloy Steel Universal Tbk, pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 37,86 dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 7,49 sedangkan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 7,89. Besar rasio Price Earning Ratio (PER) pada perusahaan Selama Sempurna Tbk, terlihat pada tahun 2016 sebesar 35,28 sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 40,46 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 33,73.   



64    Tabel 4.4 Data Rasio PBV pada Perusahaan Manufaktur  No  Nama Perusahaan Tahun 2016 2017 2018 1 Astra Internasional Tbk 2,54 2,15 1,19 2 Astra Otoparts Tbk 0,96 0,92 0,65 3 Garuda Metalindo Tbk 2,39 3,32 3,22 4 Indokordsa Tbk 0,01 1,16 0,83 5 Goodyear Indonesia Tbk 1,07 0,97 1,00 6 Gajah Tunggal Tbk 0,65 0,43 0,41 7 Indomobil Sukses Internasional Tbk 0,59 0,39 0,62 8 Nipress Tbk 0,78 0,93 0,61 9 Prima Alloy Steel Universal Tbk 0,22 0,21 0,17 10 Selama Sempurna Tbk 3,62 4,10 3,91 Sumber : www.idx.co.id  Berdasarkan pada tabel 4.4 Besar rasio Price to Book Value (PBV) pada perusahaan Astra Internasional Tbk, pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 2,54 seadngkan pada tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami penurunan yakni 1,19  



65    Besar rasio  Price to Book Value (PBV) pada perusahaan Astra Otoparts Tbk, berdasarkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 0,96 sedangkan pada tahun 2017  mengalami penurunan sebesar 0,92 sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 0,65    Besar rasio Price to Book Value (PBV) pada perusahaan Garuda Metalindo Tbk, berdasarkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 2,39 sedangkan pada tahun 2017 penurunan menjadi 3,32 sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 3,22. Besar rasio Price to Book Value (PBV) pada perusahaan Indokordsa Tbk, berdasarkan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 0,01  sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 1,16  sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,83  Besar rasio Price to Book Value (PBV) pada perusahaan Goodyear Indonesia Tbk, berdasarkan pada tahun 2016 mengalami kenaiakn sebesar 1,07 sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0,97 sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 1,00. Besar rasio Price to Book Value (PBV) pada perusahaan Gajah Tunggal Tbk, berdasarkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,65 sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0,43 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 0,41. Besar rasio Price to Book Value (PBV) pada perusahaan Indomobil Sukses Tbk, terlihat pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,59 sedangkan pada 



66    tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0,39 dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sbesar 0,62. Besar rasio Price to Book Value (PBV) pada perusahaan Nipress Tbk, terlihat pada tahun 2016 sebesar 0,78 sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 0,93 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 0,61. Besar rasio Price to Book Value (PBV) pada perusahaan Prima Alloy Steel Universal Tbk, pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,22 sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0,21 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 0,17. Besar rasio Price to Book Value (PBV) pada perusahaan Selama Sempurna Tbk, terlihat pada tahun 2016 sebesar 3,62 sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 4,10 sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 3,91. 4.3 Uji Asumsi Klasik  4.3.1 Uji Normalitas Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui sebaran data variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas menggunakan teknik analisis Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas pada penelitian ini disajikan berikut. Tabel 4.3.1 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  Unstandardized Predicted Value N 30 Normal Mean 133.4000000 



67    Parametersa,b Std. Deviation 54.53782951 Most Extreme Differences Absolute .155 Positive .115 Negative -.155 Test Statistic .155 Asymp. Sig. (2-tailed) .064c a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. Sumber : Data Premer Diolah, 2019 Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov Smirnov di ketahui nilai signifikasnsi 0,064 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual BERDISTRIBUSI NORMAL.   4.3.2 Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastistas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastistas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastistas. Pengujian dilakukan dengan uji Glejser yaitu meregresi masing-masing variabel independen dengan absolute residual sebagai variabel dependen. Sebagai pengertian dasar, residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, sedangkan absolute adalah nilai mutlaknya. Uji Glejser digunakan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel 



68    independen. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan tingkat kepercayaan 5%, jika tingkat kepercayaan lebih dari 5% maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dan sebaliknya. Adapun grafik scatter plot dapat dilihat pada grafik berikut :  Gambar 4.3.2 Uji Heterokedastisitas Sumber : Data Primer Diolah, 2019 Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik tersebut menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi Heteroskedastisitas. 4.3.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Analisis regresi linier berganda digunakan untuk meneliti faktor-faktor yang berpengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, dimana variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu variabel. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat dari tabel berikut ini:   



69       Tabel 4.3.3 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 194.332 42.050  4.621 .000 DER -.639 .263 -.429 -2.428 .022 PER .004 .008 .073 .416 .681 a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan Sumber : Data Primer Diolah, 2019 Dari hasil analisis regresi tersebut maka dapat iketahui persamaan regresi berganda sebagai berikut. Y = �0 + b1 x1 + b2 x2 + e Y = 194,332 – 0,639(X1) + 0,004(X2) 1) Konstanta sebesar 194,312 Menunjukan angka Positif yang artinya bahwa ada variabel x1 dan x2, maka Nilai Perusahaan akan naik sebesar 194,312 2) Koefisien b1 = -0,639 menunjukan angka negatif yang artinya bahwa setiap kenaikan Rasio Der (X1) 1 satuan dan variabel lain dalam penelitian ini tetap, maka akan diikuti oleh penurunan Nilai Perusahaan (Y) sebesar -0,639 3) Koefisien b2 = 0,004 menunjukkan angka Positif yang artinya bahwa setiap kenaikan Rasio Per (X2) 1 satuan dan variabel lain dalam penelitian ini tetap, maka akan diikuti oleh peningkatan Nilai Perusahaan (Y) sebesar 0,004 



70    4.3.5 Uji Hipotesis 1.  Uji Hipotesis Parsial (Uji t)  Uji t ini merupakan pengujian untuk menunjukkan pengaruh secara individu variabel bebas yang ada di dalam model terhadap variabel terikat. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas menjelaskan variasi variabel terikat. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 2,048 (sig<0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Penjelasan hasil uji t untuk masing-masing: Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 194.332 42.050  4.621 .000 DER -.639 .263 -.429 -2.428 .022 PER .004 .008 .073 .416 .681 a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan Sumber : Data Primer Diolah, 2019 Berdasarkan tabel 4.5.1 dapat di jelaskan sebagai berikut : 1) Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan alat analisis spss secara parsial dengan membandingkan maka diperoleh nilai thitung  hasil sebesar -2,428 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,703 yang menunjukan t hitung > t tabel, maka H0 di tolak dan H1 diterima, artinya Rasio DER berpengaruh negatif, sedangkan nilai signifikansinya sebesar 0,022 < 0,05 yang menunjukan bahwa  signifikan, Sehingga dapat disimpulkan 



71    bahwa Rasio DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2016-2018. 2) Berdasarkan hasil perhitungan secara parsial dengan membandingkan antara thitung dan t hitung dan t tabel maka diperoleh thitung sebesar 0,416 sedangkan nilai t tabel sebesar 1,703 yang menunjukkan t hitung < t tabel, maka H0 di terima dan H1 ditolak artinya Rasio PER tidak berpengaruh positif, sedangkan nilai signifikansinya sebesar 0,681 > 0,05 yang menunjukan bahwa tidak signifikan, Sehingga dapat disimpulkan bahwa Rasio PER tidak berpengaruh Positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2016-2018. 2.  Uji Signifikansi Simultan (Uji F)  Uji F hitung dimaksudkan untuk menguji model regresi atas pengaruh seluruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Uji ini dapat dilihat pada nilai F-test. Nilai F pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05, apabila nilai signifikansi F < 0,05 maka memenuhi ketentuan goodness of fit model, sedangkan apabila nilai signifikansi F > 0,05 maka model regresi tidak memenuhi ketentuan goodness of fit model. Hasil pengujian goodness of fit model menggunakan uji F dapat dilihat dalam tabel berikut:   



72     ANOVAa Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 86256.871 2 43128.435 3.453 .046b Residual 337210.329 27 12489.271   Total 423467.200 29    a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan b. Predictors: (Constant), PER, DER Sumber : Data Prime Diolah, 2019 Berdasarkan tabel 4.5.2 diatas, terdapat f  hitung sebesar 3,453 dan f tabel 4,21 dengan tarif signifikan 0,046 Berdasarkan hasil tersebut diatas maka nilai perusahaan secara simultan tidak berpengaruh dapat dijelaskan oleh DER dan PER. Dengan demikian H3 ditolak. 3. Variabel Yang Paling Berpengaruh Uji Hipotesis ini uji dominan yang paling berpengaruh untuk melihat variabel bebas yang paling berpengaruh terhadap variabel terikat berikut hasil dari uji dominan : Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 194.332 42.050  4.621 .000 DER -.639 .263 -.429 -2.428 .022 PER .004 .008 .073 .416 .681 a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan 



73    Hasil Standardized Coefficients Beta Menunjukkan bahwa yang paling berpengaruh dominan terhadap Nilai Perusahaan yaitu pada rasio DER hal ini ditunjukkan oleh nilai Standardized Coefficients Beta DER (- 0,429) lebih besar dari nilai Standardized Coefficients Beta Rasio PER (0,073) . 4. Koefisien Determinasi (Adjusted R2) Koefisien determinasi merupakan suatu alat untuk mengukur besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Besarnya koefisien determinasi berkisar antara angka 0 sampai dengan 1, semakin mendekati nol besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, maka semakin kecil pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, semakin besar koefisien determinasi mendekati angka 1, maka semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut: Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .451a .204 .145 111.75541 a. Predictors: (Constant), PER, DER b. Dependent Variable: Nilai Perusahaan Hasil pengujian regresi ganda menunjukan bahwa koefisien determinasi (R2) Sebesar 0,451 atau 45,1%.Jadi dapat dikatakan bahwa 0,549 nilai perusahaan dipengaruhi oleh DER dan PER. Sedangkan sisanya 54,9% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 



74    4.4 Pembahasan 4.1.1 Pengaruh DER (Pendanaan) terhadap Nilai Perusahaan DER Debt to Equity Ratio atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Rasio Hutang terhadap Ekuitas atau Rasio Hutang Modal adalah suatu rasio keuangan yang menunjukan proporsi relatif antara Ekuitas dan Hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan.  
Debt to Equity Ratio atau DER adalah rasio keuangan utama dan digunakan untuk menilai posisi keuangan suatu perusahaan. Rasio ini juga merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya. Hasil statistik uji t untuk variabel DER Diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,022 < 0,05. Oleh karena nilai signifikansi pada variabel DER lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi bernilai negatif sebesar -0,639 berarti penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan. DER berpengaruh negatif dan signifikan di dukung oleh data arus kas Pendanaan  pada 10 Perusahaan Manufaktur dimana rata-ratanya dari tahun 2016 sebesar Rp162.876.197.877 sedangkan pada tahun 2017 nilai rata-ratanya mengalami penurunan menjadi Rp159.455.059.249 kemudian pada tahun 2018 nilai rata-rata mengalami kenaikan sebesar Rp536.095.361.214, dari situlah dilihat bahwa nilai rata-rata arus kas pendanaan dari tahun 2016-2018 nilai rata-ratanya semakin naik. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  Martikarini (2014) yang menyatakan bahwa profitabilitas yang diukur dengan 



75    ROE dan kebijakan dividen yang diukur dengan DPR secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan PBV. Sedangkan kebijakan hutang yang diukur dengan DER tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan PBV.  4.4.2 Pengaruh PER (Investasi) Terhadap Nilai Perusahaan  
Price to Earning Ratio atau biasanya disingkat dengan singkatan PER (P/E Ratio) adalah rasio harga pasar per saham terhadap laba bersih per saham. Rasio Price to Earning ini adalah rasio valuasi harga per saham perusahaan saat ini dibandingkan dengan laba bersih per sahamnya. Price to 

Earning Ratio ini merupakan rasio yang sering digunakan untuk mengevaluasi investasi prospektif. Rasio ini juga digunakan untuk membantu investor dalam pengambilan keputusan apakah akan membeli saham perusahaan tertentu. Umumnya, para trader atau investor akan memperhitungkan PER atau P/E Ratio untuk memperkirakan nilai pasar pada suatu saham. Hasil statistik uji t untuk variabel PER diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,681 > 0,05.Oleh karena nilai signifikansi lebih berhasil membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan PER berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kecil dari 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,004 berarti penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis kedua yang menyatakan PER berpengaruh positif. 



76    PER berpengaruh positif dan tidak  signifikan itu di dukung oleh data arus kas Investasi pada 10 perusahaan manufaktur rata-ratanya dari tahun 2016 sebesar Rp140.973.050.542 sedangkan pada tahun 2017 nilai rata-ratanya mengalami penurunan menjadi  Rp135.888.221.093 kemudian pada tahun 2018 nilai rata-rata masih mengalami kenaikan sebesar  Rp327.454.900.796 dari situlah dilihat bahwa nilai rata-rata arus kas Investasi dari tahun 2016-2018 nilai rata-ratanya semakin naik. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  Carlo (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh return on equity, dividend payout ration, dan price to earning ratio pada return saham. Hasil analisis menunjukan variabel ROE dan DPR berpengaruh positif dan signifikan pada return saham, sedangkan variabel PER tidak berpengaruh pada return saham.  
 

 

 

 

 

 

 

  



  77  BAB V PENUTUP  5.1 Kesimpulan  Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bukti empiris mengenai  hubungan nilai perusahaan  yaitu  keputusan pendanaan dan keputusan investasi dengan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap 10 sampel perusahaan yang terdaftar di BEI dengan periode 2016-2018 maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1.   Secara parsial Rasio DER berpengaruh negatif  dan signifikan terhadap nilai perusahaan,sedangkan Rasio PER berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai purusahaan. 2.   Secara simultan  Rasio DER dan Rasio PER secara bersama-sama tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 3.   Tidak ada variabel yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 5.2 Saran Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut : 1. Bagi Investor  Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara parsial Keputusan Investasi dan Keputusan Pendanaan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Oleh karena itu, bagi para investor disarankan untuk memperhatikan faktor Keputusan Investasi dan Keputusan Pendanaan, 



78    agar di masa mendatang investor dapat memperoleh keuntungan dan Nilai Perusahaan dapat meningkat. 2. Bagi Penelitian Selanjutnya  Bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan penelitian yang sama disarankan untuk memasukkan variabel baru, seperti: Earnings Per Share, Size, Return On Equity (ROE), dan tingkat suku bunga. Penelitian selanjutnya diharapkan juga untuk menambah jumlah tahun pengamatan, sehingga diperoleh gambaran yang lebih baik tentang kondisi perusahaan serta peningkatan perkembangan perusahaan tersebut sejauh mana dalam meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, sebaiknya menambah jumlah sampel penelitian yang tidak hanya terbatas pada perusahaan manufaktur saja tetapi menggunakan kelompok perusahaan lainnya yang terdaftar di BEI, seperti: perbankan, sektor industri, dan pertambangan. Dengan menambah variabel baru, tahun pengamatan, dan jumlah sampel diharapkan hasil penelitian yang didapatkan lebih baik lagi.        
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81    L A M P I R A N  



82    Lampiran 1   No  Nama Perusahaan  Tahun  N  Data Rasio DER PER PBV  1  Astra Internasional Tbk 2016 1 0,87 22,28 2,54 2017 2 0,89 17,80 2,15 2018 3 0,98 14,63 1,19  2  Astra Otoparts Tbk 2016 4 0,39 26,13 0,96 2017 5 0,40 18,01 0,92 2018 6 0,45 12,83 0,65  3  Garuda Metalindo Tbk 2016 7 0,15 15,99 2,39 2017 8 0,65 20,99 3,32 2018 9 0,82 27,80 3,22  4  Indokordsa Tbk 2016 10 0,50 0,13 0,01 2017 11 0,40 11,42 1,16 2018 12 0,42 11,26 0,83  5   Goodyear Indonesia Tbk 2016 13 1,01 13,86 1,07 2017 14 1,31 4,78 0,97 2018 15 1,41 16,15 1,00  6  Gajah Tunggal Tbk 2016 16 2,20 13,86 0,65 2017 17 2,20 4,78 0,43 2018 18 2,53 16,15 0,41   2016 19 2,82 13,86 0,59 



83     No  Nama Perusahaan  Tahun  N  Data Rasio DER PER PBV 7 Indomobil Sukses International Tbk 2017 20 2,38 4,78 0,39 2018 21 2,90 16,15 0,62  8  Nipress Tbk 2016 22 0,53 9,39 0,78 2017 23 0,54 19,00 0,93 2018 24 0,55 144,07 0,61  9  Prima Alloy Steel Universal Tbk 2016 25 1,30 37,86 0,22 2017 26 1,28 7,49 0,21 2018 27 1,11 7,89 0,17  10  Selama Sempurna Tbk 2016 28 0,43 35,28 3,62 2017 29 0,34 40,46 4,10 2018 30 0,35 33,73 3,91  1. PT Astra Internasional Tbk  



84       2. PT. Astra Otoparts Tbk   



85     3. PT. Garuda Metalindo Tbk    



86     4. PT. Indo Kordsa Tbk    



87     5. PT Goodyear Indonesia Tbk    



88     6. PT Gadjah Tunggal Tbk      



89     7. PT Indomobil Sukses Internasional Tbk      



90      8. PT Nipress Tbk     



91      9. PT Prima Alloy Steel Univrsal Tbk    



92     10. PT Selamat Sempurna Tbk    
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94    Lampiran 2  One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  Unstandardized Predicted Value N 30 Normal Parametersa,b Mean 133.4000000 Std. Deviation 54.53782951 Most Extreme Differences Absolute .155 Positive .115 Negative -.155 Test Statistic .155 Asymp. Sig. (2-tailed) .064c a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction.     



95    Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 194.332 42.050  4.621 .000 

DER -.639 .263 -.429 -2.428 .022 

PER .004 .008 .073 .416 .681 

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan  
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 194.332 42.050  4.621 .000 

DER -.639 .263 -.429 -2.428 .022 

PER .004 .008 .073 .416 .681 

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan  
ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 86256.871 2 43128.435 3.453 .046b 

Residual 337210.329 27 12489.271   
Total 423467.200 29    

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan 

b. Predictors: (Constant), PER, DER  
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .451a .204 .145 111.75541 
a. Predictors: (Constant), PER, DER 

b. Dependent Variable: Nilai Perusahaan  



96    Lampiran 3   No  Nama Perusahaan  Tahun  N  Arus Kas  Nilai Perusahaan PBV Pendanaan Investasi 1 PT Astra Internasional Tbk 2016 1 5,888 10,798 2,54 2017 2 4,935 12,393 2,15 2018 3 6,988 12,541 1,19 2 PT Astra Otoparts Tbk 2016 4 651,883 451,525 0,96 2017 5 589,870 28,285 0,92 2018 6 216,949 212,611 0,65 3 PT Garuda Metalindo Tbk 2016 7 93,369,496,745 61,750,222,763 2,39 2017 8 112,768,094,045 227,880,005,284 3,32 2018 9 37,250,987,803 44,965,796,592 3,22 4 PT Indokordsa Tbk 2016 10 36,420,739 6,762,011 0,01 20`7 11 16,351,835 14,30,323 1,16 



97     No  Nama Perusahaan  Tahun  N  Arus Kas  Nilai Perusahaan PBV Pendanaan Investasi 2018 12 33,500,575 6,543,594 0,83 5 PT Goodyear Indonesia Tbk 2016 13 4,507,057 8,501,579 1,07 2017 14 1,251,116 16,476,806 0,97 2018 15 6,383,186 2,561,496 1,00 6 PT Gajah Tunggal Tbk 2016 16 1,069,674 1,293,214 0,65   2017 17 625,139 149,282 0,43 2018 18 6,135 535,638 0,41 7 PT Indomobil Sukses Internasional Tbk 2016 19 1,490,425,204,360 1,347,376,930,550 0,59 2017 20 1,469,907,909,496 1,130,772,802,000 0,39 2018 21 5,300,392,217,549 3,228,540,415,071 0,62 8 PT Nipress Tbk 2016 22 51,991,359 62,457,276 0,78 2017 23 31,644,264 23,204,623 0,93 



98     No  Nama Perusahaan  Tahun  N  Arus Kas  Nilai Perusahaan PBV Pendanaan Investasi 2018 24 22,057,547 290,670,586 0,61 9 PT Prima Alloy Steel Umiversal Tbk 2016 25 44,872,148,583 523,747,952 0,22 2017 26 11,824,282,806 188,000,000 0,21 2018 27 23,248,231,867 742,064,280 0,17 10 PT Selama Sempurna Tbk 2916 28 482,485 127,752 3,62 2017 29 369,865 101,789 4,10 2018 30 353,900 195,554 3,91   
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