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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh keputusan 
investasi dan struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan pasa 
perusahaan manufaktur sektor industri dan properti yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2010. 
Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif 
verifikatif. Dengan menggunakan teknik purposive sampling maka di 
dapat 15 perusahaan sebagai sampel. Data yang digunakan adalah data 
sekunder yang diperoleh dari dokumentasi resmi Indonesia Capital 
market Directory (ICMD). Untuk menguji hipotesis yang diajukan 
digunakan uju F dan uji T. 
Hasil penelitian secara simultan menunjukkan, secara barsama-sama 
variabel keputusan investasi dan kepemilikan manajerial memilik 
pegaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menurut hasil parsial, 
menunjukan bahwa variabel keputusan investasi tidak memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan variabel kepemilikan 
manajerial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 
perusahaan.   
 
Kata Kunci : Keputusan Investasi, Struktur Kepemilikan, Nilai 
Perusahaan 

 

 
I. PENDAHULUAN 

Menurut Brigham dan Houston (2003:16), tujuan terpenting manajemen adalah 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham, yang tercermin dari harga saham. Semakin 

tinggi nilai perusahaan semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan banyak 

ditentukan oleh keputusan-keputusan manajer perusahaan (Haruman, 2007), yang 

merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan, dan manajemen aset (Bringham 

dan Houston, 2003: 17). 

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang 

dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan 

datang (Tandelilin, 2005). Warsini (2004) berpendapat bahwa keputusan investasi 
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mempunyai pengaruh penting terhadap perkembangan perusahaan, oleh karena itu keputusan 

investasi di integrasikan dengan perencanaan strategis, investasi yang berlebihan atau tidak 

mencukupi akan mempunyai konsekuensi yang serius terhadap masa depan perusahaan. 

Brealey dan Myers (2000) menyatakan bahwa keputusan investasi sangat penting karena 

akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan dan merupakan inti dari 

seluruh analisis keuangan. Sedangkan Meckling dalam Haruman (2007) menyatakan bahwa 

keputusan investasi dapat berperan sebagai mekanisme antara kepemilikan dan nilai 

perusahaan. Hasil penelitian Wright Hasnawati (2005) keputusan investasi melalui 

divestment berpengaruh terhadap nilai perusahaan di Afrika Selatan. Selanjutnya Fama 

dalam Hasnawati (2005) menemukan bahwa investasi yang di hasilkan dari kebijakan 

dividen dan laverage memiliki informasi yang positif tentang perusahaan di masa yang akan 

datang, selanjutnya berdampak positif terhadap nilai perusahaan. Dengan kata lain keputusan 

investasi memiliki dampak positif terhadap nilai perusahaan.  

Nilai perusahaan juga ditentukan oleh struktur kepemilikan. Kepemilikan 

manajemen adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut 

dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris) (Diyah dan Erman, 

2009). Dengan adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan akan 

menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat 

kepemilikan manajemen yang meningkat. Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan 

efektif memonitoring aktivitas perusahaan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan 

saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, 

bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Kepemilikan 

institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya 

kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. 

Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, 

pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka 

yang cukup besar dalam pasar modal. Seperti halnya keputusan investasi, struktur 

kepemilikan dipercaya mempengaruhi nilai perusahaan. Wahyudi (2006) mengemukakan 

bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selain itu juga 

menurut Lins dalam Haruman (2007) mengatakan bahwa konsentrasi kepemilikan pada 

pihak luar perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

Namun demikian hubungan antara keputusan investasi dan struktur kepemilikan 

masih menyimpan kontroversi. Sebagai contoh, Haruman (2007) menyatakan bahwa 

keputusan investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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Iturriaga dan Crisóstomo (2010) menemukan bahwa pengaruh keputusan investasi terhadap 

nilai perusahaan bukan bersifat linear tapi nonlinear. Demikian pula berdasarkan 

penelitiannya Tarigan (2008) membuktikan bahwa terdapat perbedaan kebijakan hutang dan 

nilai perusahaan antara perusahaan dengan kepemilikan manajerial dan perusahaan tanpa 

kepemilikan manajerial.  

 

II. REVIEW LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 Warsini (2004) berpendapat bahwa keputusan investasi mempunyai pengaruh  

terhadap perkembangan perusahaan, oleh karena itu keputusan investasi di  integrasikan 

dengan perencanaan strategis, karena investasi yang berlebihan atau  investasi yang tidak 

mencukupi akan mempunyai konsekuensi yang serius terhadap  masa depan perusahaan. 

Keputusan investasi di mulai dengan identifikasi peluang  investasi, yang sering di sebut 

dengan proyek investasi modal. Manajer perusahaan  harus membantu perusahaan 

mengidentifikasi proyek-proyek yang menjanjikan dan memutuskan berapa banyak akan di 

investasikan dalam tiap proyek, keputusan investasi juga disebut dengan penganggaran 

modal, karena sebagian besar perusahaan mempersiapkan anggaran tahunan yang terdiri dari 

investasi modal yang disahkan Brayley (2000). Lins dalam Haruman (2007) menyatakan 

bahwa keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Studi Hsiao et al. 

(2011) menunjukkan bahwa investasi perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Temuan ini sejalan dengan hasil-hasil studi Marchica dan Mura (2010) serta Zou 

(2010). 

 Jumlah pemegang saham besar mempunyai arti penting  dalam memonitor perilaku 

manajer dalam perusahaan (Haruman, 2007). Dengan adanya konsentrasi kepemilikan, maka 

para pemegang saham besar seperti  institusional investor akan dapat memonitor tim 

manajemen secara lebih efektif dan  dapat meningkatkan nilai perusahaan jika terjadi take 

over. Seperti halnya keputusan investasi, struktur kepemilikan dipercaya mempengaruhi nilai 

perusahaan. Wahyudi (2006) mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Tarigan (2008) membuktikan bahwa terdapat perbedaan kebijakan 

hutang dan nilai perusahaan antara perusahaan dengan kepemilikan manajerial dan 

perusahaan tanpa kepemilikan manajerial. Fama dalam Hasnawati (2005) menemukan 

bahwa investasi yang di hasilkan dari kebijakan deviden dan leverage memiliki informasi 

yang positif tentang perusahaan di masa yang akan datang, selanjutnya berdampak positif 

terhadap nilai perusahaan. Wahyudi (2006) mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial 
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berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Demikian pula, hasil studi Lin (2010) menunjukkan 

adanya dampak positif kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. 

H1 : Keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan  

H2 : Struktur kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai  perusahaan. 

 

III. METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN  
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan manufaktur sektor  industry 

dan property, penelitian ini tidak langsung melakukan pengamatan kepada perusahaan-

perusaahaan, melainkan melalui situs resmi BEI di www.idx.co.id.  Adapun waktu penelitian 

dimulai dari tahun 2008 s/d 2010.  

Sampel ditarik berdasarkan kriteria-kriteria berikut :  

• Perusahaan manufaktur pada sektor industri dan properti yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia  

• Perusahaan yang semakin tahun semakin meningkat total aktivanya per 31 desember 

2008-2010 

• Perusahaan yang menyajikan secara lengkap tentang laporan keuangan selama 3 tahun 

berturut turut  

Berdasarkan kriteria tersebut maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini sebanyak 15 perusahaan. Untuk periode 3 tahun dan 15 perusahaan, maka jumlah sampel 

yang diperoleh adalah 45. 

Persamaan statistik untuk menguji hipotesis yang diajukan adalah: 

 
Y = a + b1X1 + B2X2 

 
dimana:  

Y  =  nilai perusahaan 

b1 =  keputusan investasi 

b2 =  struktur kepemilikan manajerial 

a  =  konstanta 

 

 

 

IV. TEMUAN - TEMUAN 
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Tabel berikut menyajikan statistik deskriptif untuk variabel-variabel yang diteliti. 

Tabel 1.  
Statistik Deskriptif 

 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
KI -1.10 .90 .1600 .28316 
KM 0.00 1.00 .6000 .49543 
NP -210.10 37.20 -3.0107 47.12431 
Valid N (listwise)         

 

Pada Tabel 1 di atas terlihat bahwa variabel keputusan investasi memiliki nilai 

minimum sebesar -1.10 yang dimiliki oleh Bekasi Asri Pemula Tbk. Sedangkan nilai 

maksimum sebesar 0.90 dimiliki oleh Yanaprima Hastapersada Tbk dan Mahaka Media Tbk. 

Nilai mean sebesar 0.1600 dengan standar devisiasi sebesar 0.28316. Variabel kepemilikan 

manajerial bernilai minimum sebesar 0.00. Sedangkan nilai maksimum 1.00. Nilai mean 

sebesar 0.6000 dan memiliki standar deviasi sebesar 0.49543. Variabel nilai perusahaan 

memiliki nilai minimum sebesar -210.10 dimiliki oleh Bekasi Asri Pemula Tbk pada tahun 

2008 dan nilai maksimum sebesar 37.20.  

Tabel berikut menyajikan korelasi antar variabel yang diteliti. 

 
Tabel 2. 

Korelasi Antar Variabel 
 

 KI KM NP 
KI - .323(*) .179 
KM .323(*) - .334(*) 
NP .179 .334(*) - 

 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat besarnya korelasi antara keputusan investasi 

terhadap nilai perusahaan adalah 0,179 namun tidak signifikan, dan korelasi antara 

kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan adalah positif dan signifikan dengan nilai 

koefisien 0.334.  

 

Pengujian Hipotesis 

Uji simultan (Uji-F) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

atau bebas yang dimasukkan berpengaruh secara bersama-sama terhadap satu variabel 

dependen atau terikat. Pengujian hipotesis uji F digunakan untuk menghitung apakah secara 
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bersama-sama (Simultan) variabel independen yang ada berpengaruh terhadap variabel 

dependennya. Hasil dari Uji-F dapat dilihat pada tabel 3 berikut : 

 
Tabel 3. 

Uji-F 
 

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 15354.667 2 7677.334 3.915 .028(a) 
Residual 82356.142 42 1960.861     
Total 97710.809 44       

 
 

Tabel 3 menunjukkan nilai F sebesar 3.915 dan dengan tingkat signifikansi 0.028. 

Karena memiliki signifikansi lebih kecil dari α (0.05) yaitu sebesar 0.028 menunjukkan 

bahwa secara simultan variabel-variabel keputusan investasi dan kepemilikan manajerial 

berpengaruh signfikan terhadap nilai perusahaan. 

Uji parsial (uji-t) digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-

masing variabel independen yang ada terhadap variabel dependen. Seberapa jauh pengarauh 

satu variabel independen atau variabel penjelas secara individu mapu menerangkan variabel 

dependennya. Hasil uji-t dapat dilihat dari tabel 4 berikut: 

 
Tabel 4. 

Uji-t 
 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

  B Std. Error Beta     
(Constant) -29.016 11.409   -2.543 .015 
KI 35.713 23.695 .215 1.507 .139 
KM 33.819 13.543 .356 2.497 .017 

 

Diperoleh bahwa variabel keputusan investasi dan kepemilikan manajerial yang 

memiliki koefisien arah positif, hal ini akan cenderung meningkatkan nilai perusahaan yang 

tinggi. Untuk mendapatkan signifikansi pengaruh dari kedua variabel tersebut terhadap nilai 

perusahaan dapat diuji sebagai berikut: 

Hipotesis 1: Keputusan investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan tabel 4 didapatkan hasil estimasi variabel keputusan investasi sebesar nilai t = 

1.507 dengan probabilitas sebesar 0.139. Nilai signifikansi di atas 0.05 menunjukkan bahwa 

variabel keputusan investasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Dengan demikian berarti bahwa hipotesis 1 ditolak. 
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Hipotesis 2 : Struktur kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Dari hasil estimasi variabel kepemilikan manajerial diperoleh nilai t = 2.497 

dengan probabilitas sebesar 0.017. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian berarti bahwa Hipotesis 3 tidak ditolak. Arah 

koefisien regresi bertanda positif. Hal ini berarti bahwa peningkatan kepemilikan manajerial 

akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Persamaan akhir yang didapat dari penelitian ini sebagai berikut : 

 Y  =  -29.016 + 35.713X1 + 33.819X1 

 se  =  -29.016      23.695        13.543 

 t  =  -29.016 + 1.507 + 2.497 

 R2 =   0.157 

      
Nilai koefisien determinasi adalah 15.7%, artinya, variabel keputusan investasi dan 

kepemilikan manajerial mampu mejelaskan perubahan-perubahan pada variabel nilai 

perusahaan sebanyak 15.7%, sedangkan sisanya sebesar 84.3% di jelaskan oleh variabel 

lainnya yang tidak diteliti.  

 

V.  DISKUSI, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 
 Menurut hasil pengujian secara simultan, menunjukkan bahwa secara barsama-sama 

variabel keputusan investasi dan kepemilikan manajerial memilik pegaruh terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian ini konsisten dengan hasil studi yang dilakukan oleh Wahyudi (2006) 

mengemukakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan 

Hasil penelitian Wright dalam Hasnawati (2005) keputusan investasi melalui divestment 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan di Afrika Selatan. Sedangkan menurut hasil parsial, 

menunjukan bahwa variabel keputusan investasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Dan variabel kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 Hasil penelitian bertentangan dengan hasil penelitian Haruman (2007) dikatakan 

bahwa keputusan investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Demikian pula berdasarkan penelitiannya Tarigan (2008) membuktikan bahwa 

terdapat perbedaan kebijakan hutang dan nilai perusahaan antara perusahaan dengan 

kepemilikan manajerial dan perusahaan tanpa kepemilikan manajerial. 
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 Perbedaan hasil penelitian ini terjadi karena sampel yang digunakan oleh penelitian 

dalam penelitian ini tidak random dan hanya mendasarkan pada perusahaan sektor industri 

dan property selama periode 2008-2010. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa 

semua hipotesis dalam penelitian ini yang diajukan tidak berhasil didukung oleh data. 

 Sementara peneliti yang sebelumnya yang tidak konsisten dengan penelitian ini 

dilihat dari sampel yang digunakan lebih banyak dan jangka waktunya lebih dari 3 tahun. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Haruman (2007) terdapat 94 sampel perusahaan pada 

sektor manufaktur. 

 Dan penelitian Josua Tarigan (2008) melakukan penelitian 137 dari 336 perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia samapai dengan tahun 2005. 

 Setelah melakukan analisis data dan interpretasi hasil, penelitian ini memiliki 

beberapa keterbatasan antara lain: 

• Penelitian ini hanya 2008-2010, sehingga data yang diambil ada 

kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. 

• Penelitian ini hanya terbatas untuk sampel perusahaan Pada Perusahaan 

Sektor Industri dan property sehingga kurang mewakili seluruh emiten yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

• Hasil penelitian ini menunjukan variabel keputusan investasi tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan. 

• Pada penelitian ini, dalam menghitung nilai perusahaan hanya didasarkan 

pada laporan keuangan tahunan perode 2008-2010 

 

 

 

 


