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Abstract: 
Investment decision is one of decisions made by companies to maximize the 

stockholders’ welfare. A number of factors are worth analyzed to identify the main 
factors influencing the investment decision. The investment determinants are dividend 
payout ratio, financial leverage, sales growth, profitability, q ratio, and size of company. 
This research aims at finding factors influencing investment in manufacture companies 
issuing complete financial reports and published in Indonesia Capital Market Directory. 
724 companies are suitable with the criteria of five-years observation. This research 
finds that sales growth, profitability, and q ratio have positive and significant influence 
toward investment. Meanwhile, dividend payout ratio, financial leverage, and size of 
company do not have significant influence toward investment. 
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Pendahuluan 

Keputusan investasi merupakan salah satu keputusan yang dibuat oleh perusahaan  

untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Analisis keuangan dan 

perencanaan, keputusan investasi dan keputusan pembiayaan investasi dilakukan 

perusahaan untuk mencapai tujuan pemegang saham. Perusahaan akan mengambil 

keputusan investasi dengan sangat hati-hati karena pembuatan keputusan investasi akan 

memiliki implikasi pada nilai perusahaan yang tercermin dari harga saham. Brigham dan 



Houston (2007) mengemukakan bahwa harga saham perusahaan tergantung pada arus 

kas yang dibayarkan kepada pemegang saham, penentuan waktu arus kas, dan risiko. 

Tingkat dan risiko arus kas dipengaruhi oleh lingkungan keuangan, investasi, 

pembiayaan, dan keputusan kebijakan dividen yang dibuat oleh manajer keuangan. Nilai 

perusahaan akan meningkat apabila perusahaan melakukan investasi yang memberikan 

present value arus kas masuk lebih besar dari present value arus kas keluar. Nilai 

perusahaan akan turun apabila perusahaan melakukan kesalahan dalam pembuatan 

keputusan investasi. Penurunan nilai perusahaan berarti penurunan kemakmuran para 

pemegang saham.  

Perusahaan perlu menganalisis sejumlah faktor untuk mengidentifikasi faktor-

faktor utama yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Tujuan utama yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

keputusan investasi pada perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia.  Bukti empiris 

mengenai hal tersebut akan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan 

berkaitan dengan penganggaran modal.      

   

Kajian Teoritis 

Keberhasilan perusahaan di masa mendatang sangat dipengaruhi dengan 

kemampuan perusahaan dalam mengambil keputusan investasi.  Jones (2007) 

mengemukakan bahwa investasi adalah komitmen atas sejumlah dana untuk mengadakan 

satu atau lebih aset selama beberapa periode waktu di masa mendatang. Pengambilan 

keputusan investasi sangat menentukan keberhasilan perusahaan karena keputusan 

investasi bersifat jangka panjang dan memerlukan dana yang sangat besar. Usulan 



investasi dapat berasal dari bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian produksi, bagian 

sumber daya manusia maupun dari beberapa bagian dalam perusahaan. Peluncuran 

produk baru, penggantian mesin lama dengan mesin baru, pembukaan jaringan distribusi 

baru merupakan beberapa contoh investasi yang dilakukan perusahaan.    

Penilaian investasi dilakukan dengan melihat kemampuan untuk menghasilkan 

keuntungan yang sama atau lebih besar dari yang disyaratkan oleh pemilik modal. Bodie, 

Kane dan Marcus (2007) mengemukakan bahwa investor perlu membuat dua jenis 

keputusan investasi yaitu keputusan alokasi aset dan keputusan pemilihan keamanan 

aset. Pengambilan keputusan investasi dalam aktiva tetap sering disebut dengan 

keputusan penganggaran modal. Perhatian, waktu dan sumber daya perusahaan banyak 

terserap untuk penganggaran modal. Van Horne dan Wachowicz (2008) mengemukakan 

bahwa penganggaran modal adalah proses mengidentifikasi, menganalisa dan 

menyeleksi proyek-proyek investasi yang pengembaliannya (arus kas) diharapkan lebih 

dari satu tahun. Proses ini sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan perusahaan di 

masa mendatang. Penganggaran modal meliputi 1) pembuatan proposal proyek investasi 

yang konsisten dengan tujuan strategis perusahaan, 2) perkiraan arus kas operasi 

tambahan bagi proyek investasi, 3) pengevaluasian arus kas tambahan proyek, 4) 

pemilihan proyek berdasarkan kriteria penerimaan maksimalisasi nilai dan 5) 

pengevaluasian kembali proyek investasi yang diterapkan secara berkesinambungan dan 

pelaksanaan pemeriksaan setelah proyek selesai.  

Informasi yang diperlukan dalam penganggaran modal di antaranya adalah 

alternatif kesempatan investasi, estimasi aliran kas, pemilihan investasi atas dasar kriteria 

yang ada dan penilaian kembali setelah ditentukannya suatu investasi.  Empat metode 



alternatif dalam mengevaluasi dan menilai proyek dalam penganggaran perusahaan, 

adalah 1) payback period, 2) internal rate of return, 3) net present value, 4) profitability 

index. Payback period investasi menunjukkan periode waktu yang diperlukan untuk 

mengembalikan investasi pada proyek.  Internal rate of return adalah suatu tingkat 

diskonto (discount rate) yang menyamakan present value cash inflows dengan present 

value cash outflows atau suatu tingkat diskonto (discount rate) yang membuat NPV = 0. 

Net present value investasi adalah selisih present value arus kas masuk dengan present 

value arus kas keluar. Profitability index merupakan rasio antara present value 

penerimaan arus kas dan present value pengeluaran arus kas.. Elton, Gruber, Brown, 

Goetzmann (2007) mengemukakan model discounted cash flow didasarkan pada konsep 

bahwa nilai dari saham adalah sama dengan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan 

pemegang saham untuk menerima dari itu. 

Keputusan penganggaran modal akan menentukan arah strategis perusahaan karena 

berkaitan dengan produk, jasa atau pasar baru yang harus didahului dengan pengeluaran 

modal. Salah satu keputusan yang paling penting dalam penganggaran modal adalah 

keputusan mengenai penggunaan biaya modal. Biaya modal adalah faktor kunci dalam 

keputusan yang berhubungan dengan penggunaan modal utang atau modal ekuitas.    

Penganggaran modal yang efektif akan membantu perusahaan untuk menetapkan 

saat yang tepat untuk memperoleh aktiva dan meningkatkan mutu aktiva yang dibeli. 

Suad dan Enny (1998) mengemukakan bahwa pengaturan investasi modal yang efektif 

perlu memperhatikan faktor-faktor berikut ini : 1) adanya usul-usul investasi, 2) estimasi 

arus kas dari usul-usul investasi tersebut, 3) evaluasi arus kas tersebut, 4) memilih 



proyek-proyek yang sesuai dengan kriteria tertentu, 5) monitoring dan penilaian terus 

menerus terhadap proyek investasi setelah investasi dilaksanakan. 

 

Pengembangan Hipotesis 

a.  Dividend payout ratio berpengaruh negatif terhadap investasi 

Prinsip signaling mengajarkan bahwa setiap tindakan mengandung informasi. 

Asimetri informasi adalah kondisi dimana suatu pihak memiliki informasi yang 

lebih banyak daripada pihak lain. Penentuan kebijakan dividen yang dilakukan 

oleh perusahaan dapat dijadikan sebagai sinyal bagi prospek perusahaan di masa 

yang akan datang dan mempengaruhi besarnya dana yang dapat digunakan untuk 

investasi di masa yang akan datang. Perusahaan dengan prospek yang baik dan 

mempunyai banyak kesempatan untuk melakukan investasi di masa mendatang 

cenderung akan membagi dividen dalam jumlah yang kecil. Pembayaran dividen 

akan mempengaruhi retained earning yang dapat dipergunakan oleh perusahaan 

untuk melakukan investasi. Rendahnya pembayaran dividend akan mengakibatkan 

retained earning yang terdapat di dalam perusahaan menjadi besar, karena pada 

dasarnya earning yang didapat akan dialokasikan sebagai dividen atau ditahan 

untuk diinvestasikan kembali. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang 

melakukan pembayaran dividend yang cukup besar dalam satu periode tertentu 

akan mengurangi dana yang tersedia  untuk investasi dalam periode selanjutnya. 

Easterbrook (1984) mengemukakan bahwa dividen merupakan alat bagi 

shareholder untuk mendorong manajemen agar mendapatkan modal di pasar yang 

kompetitif. Dengan demikian, terlihat bahwa dividend payout ratio mempengaruhi 



investasi. Hasil-hasil penelitian yang ada memperlihatkan adanya hubungan antara 

dividend payout ratio dan investasi. Baskin (1989), Allen (1993) dan Adedeji 

(1998) menemukan bahwa dividen memiliki pengaruh yang negatif pada investasi 

di masa selanjutnya. Perumusan hipotesis berdasarkan hasil – hasil penelitian dan 

paparan di atas adalah: 

H1 = Dividend payout ratio berpengaruh negatif terhadap investasi 

 

b.  Financial leverage berpengaruh positif terhadap investasi 

Salah satu keputusan yang paling penting dalam penganggaran modal adalah 

keputusan mengenai penggunaaan biaya modal, karena penganggaran modal pada 

umumnya membutuhkan dana yang cukup besar. Masalah kebutuhan dana akan 

diatasi perusahaan dengan melakukan peminjaman untuk melakukan investasi. 

Brigham dan Houston (2007) mengemukakan biaya modal adalah faktor kunci 

dalam keputusan yang berhubungan dengan penggunaan modal hutang atau modal 

ekuitas.   Hutang akan cenderung dipakai sebagai sumber pendanaan tambahan, 

apabila asimetri informasi memberikan batasan pada pendanaan ekuitas. 

Perusahaan akan mengatasi masalah kebutuhan dana dalam jangka pendek dengan 

melakukan peminjaman untuk mendanai investasi. Namun, apabila kebutuhan dana 

berlangsung secara terus menerus, perusahaan akan mengatasi masalah  kebutuhan  

dana dengan peluang investasi yang baru. Hipotesis pecking order menyatakan 

bahwa perusahaan akan mempergunakan external finance apabila internal equity 

yang ada dalam perusahaan tidak mencukupi. Baskin (1989) dan Allen (1993) 

menemukan bahwa financial leverage berhubungan positif dengan investasi. 



Perumusan hipotesis berdasarkan hasil – hasil penelitian dan paparan di atas adalah 

: 

H2 = Financial leverage berpengaruh positif terhadap investasi 

 

c.  Sales growth berpengaruh positif terhadap investasi 

Salah satu ukuran tingkat keberhasilan atau realisasi pertumbuhan dari investasi  

tercermin dari sales growth. Keberhasilan tersebut sering menjadi tolok ukur 

investasi untuk pertumbuhan pada masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan 

akan meningkatkan earnings perusahaan. Perusahaan cenderung mempertahankan 

earnings untuk melakukan investasi kembali apabila sales growth tinggi. Oleh 

karena itu terlihat adanya hubungan yang positif antara pertumbuhan penjualan dan 

investasi. Fama (1974) mengamati bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh 

positif pada investasi di Amerika. Adedeji (1998) menemukan hubungan negatif 

antara pertumbuhan penjualan dengan investasi. Perbedaan ini menarik untuk 

dikaji lebih lanjut melalui telaah empiris dalam penelitian ini.  Perumusan hipotesis 

berdasarkan hasil – hasil penelitian dan paparan di atas adalah :  

H3 = Sales growth berpengaruh positif terhadap investasi 

 

d.  Profitability berpengaruh positif terhadap investasi 

Profitabilitas perusahaan akan berdampak pada struktur modal perusahaan. 

Swanson, Bindiganavale dan Ananth (2003) mengemukakan bahwa struktur modal 

merupakan perpaduan utang jangka panjang dan ekuitas yang digunakan untuk 

membiayai aktiva produktif perusahaan. Profitabilitas akan mempengaruhi 



ketersediaan retained earning yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan 

investasi. Perusahaan yang dapat menghasilkan earnings yang besar akan 

menyebabkan retained earning yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan investasi 

juga semakin besar. Demikian pula sebaliknya, perusahaan yang hanya dapat 

menghasilkan earnings yang kecil akan menyebabkan terbatasnya retained earning 

yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan investasi. Seberapa besar  dana yang 

akan dipergunakan perusahaan untuk melakukan investasi, tergantung pada 

seberapa besar retained earning yang dimiliki perusahaan. Semakin besar retained 

earning sebagai sumber internal membuat dana yang tersedia untuk investasi juga 

semakin besar. Dengan demikian, perusahaan dengan profitabilitas tinggi 

mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk menghimpun dana investasi. 

Baskin (1989) menemukan bahwa  profitability memiliki pengaruh yang positif 

dengan investasi di Amerika Serikat. Perumusan  hipotesis  berdasarkan hasil – 

hasil penelitian dan paparan di atas adalah : 

H4 = Profitability berpengaruh positif terhadap investasi 

 

e.  Q ratio berpengaruh positif terhadap investasi 

Variabel  Q ratio diperkirakan memiliki pengaruh  positif  pada  investasi.  Baskin 

(1989) dan Adedeji (1998) menemukan bahwa q ratio memiliki pengaruh positif 

pada investasi. Hipotesis yang dapat dirumuskan berdasarkan hasil penelitian-

penelitian dan paparan di atas adalah: 

H5 = Q ratio berpengaruh positif terhadap investasi 

 



f. Size berpengaruh negatif terhadap investasi 

Prospek perusahaan di masa yang akan datang dapat dilihat dari kesempatan untuk 

melakukan investasi. Perusahaan dengan size yang lebih kecil mempunyai  

kesempatan yang lebih besar dalam melakukan investasi. Perusahaan dengan size 

yang lebih kecil cenderung masih akan mengalami perkembangan dan 

pertumbuhan  dibandingkan perusahaan  dengan size yang besar. Dengan 

demikian, perusahaan dengan size yang lebih kecil mempunyai kesempatan untuk 

melakukan investasi, yang lebih besar dibandingkan perusahaan dengan size yang 

lebih besar. Baskin (1989), Allen (1993) dan Adedeji (1998) menemukan bahwa 

size berpengaruh negatif pada investasi. Hipotesis yang dapat dirumuskan 

berdasarkan hasil penelitian-penelitian dan paparan di atas adalah: 

H6 = Size berpengaruh negatif terhadap investasi 

 

Metodologi 

a.   Populasi dan Sampel 

Penelitian ini mempergunakan perusahaan-perusahaan manufaktur yang 

menerbitkan laporan keuangan yang lengkap dan dipublikasikan pada Indonesia 

Capital Market Directory sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 sebagai 

populasi. Cooper dan Emory (2006) mengemukakan bahwa sebuah populasi adalah 

seluruh kumpulan elemen yang dapat digunakan untuk membuat beberapa 

kesimpulan. Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai populasi karena banyaknya 

perusahaan-perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan yang 

lengkap dan dipublikasikan pada Indonesia Capital Market Directory. 



Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan metode purposive sampling. 

Gravetter dan Wallnau (2006) mengemukakan sampel adalah sekumpulan individu 

yang diambil dari sebuah populasi yang biasanya dimaksudkan untuk mewakili 

populasi dalam sebuah studi penelitian. Ravindra dan Naurang (1996) 

mengemukakan bahwa dalam menggunakan purposive sampling dibutuhkan syarat 

khusus untuk membentuk bagian yang representatif dari populasi. Kriteria yang 

digunakan adalah perusahaan manufaktur yang memiliki data mengenai investasi, 

dividend payout ratio, financial leverage, sales growth, profitability, q ratio dan 

size, karena variabel tersebut merupakan variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian. Pooling data dilakukan dengan menjumlahkan perusahaan-perusahaan 

yang memenuhi kriteria penelitian pada periode lima tahun penelitian. Perusahaan 

– perusahaan yang memenuhi kriteria selama lima tahun pengamatan menghasilkan 

sebanyak 724 perusahaan. 

 
Tabel 1. Jumlah Sampel  

 
Tahun  Jumlah Sampel  
2001 154 perusahaan  
2002 145 perusahaan  
2003 142 perusahaan  
2004 142 perusahaan  
2005 141 perusahaan 

 
 

b.  Definisi Operasional 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan diukur dengan variabel-variabel yang 

mengacu pada ukuran penelitian Adedeji (1998) : 



 INV  =  Investasi,  dinilai   dengan   (total  assets t  -  total  assets t-1 ) /  total 

assets t-1 

DIV  =  Dividend payout ratio, dinilai dengan dividend / earning after tax 

FL    =  Financial leverage,  dinilai   dengan  total debt / market value of the 

firm  

GRO  =  Sales growth, diukur dengan ( salest - salest-1 ) / sales t-1 

PRO  =  Profitability,  diukur   dengan   profit   before interest and tax / total 

assets 

Q  =  Q   ratio,   diukur dengan price to book value ratio 

SZ =  Size,  diukur dengan    the   natural   logarithm  of total assets. 

 

c.  Model Pengujian Hipotesis 

Metode regresi linier berganda dengan mempergunakan sistem persamaan sebagai 

berikut akan dipergunakan untuk menguji hipotesis penelitian : 

INV =  ƒ ( DIV, FL, GRO, PRO, Q, SZ ) 

dimana INV merepresentasikan investasi. Sedangkan DIV, FL, GRO, PRO, Q dan  

SZ merepresentasikan dividend payout ratio, financial leverage, sales growth, 

profitability, Q ratio dan size. Pengujian dilakukan dengan mempergunakan 

program komputer SPSS. Perhitungan statistik deskriptif terlihat dalam Tabel 2.  

Hasil Analisis Data 

a.  Statistik deskriptif 

Tabel 2.  Statistik Deskriptif 

VARIABEL N MEAN S TANDAR DEVIASI 
INV 724 0.0538339 0.25012184 



DIV 724 0.1050642 0.36657323 
FL 724 0.5816169 0.28691090 
GRO 724 0.1418869 0.43222020 
PRO 724 0.0584077 0.11776771 
Q 724 1.1749033 2.14739873 
SZ 724 13.33416 1.47827369 

 
Tabel 2. memperlihatkan deskripsi variabel penelitian untuk periode analisis 

tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. Mean dari investasi sebesar 5,38 % 

menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan yang diinvestigasi melakukan investasi 

yang sangat rendah pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. Standar deviasi 

sebesar 25,01 % menunjukkan adanya rentangan dalam melakukan investasi dari 

perusahaan-perusahaan yang dipergunakan dalam sampel penelitian.  

Mean dividend payout ratio sebesar 10,51  % memperlihatkan bahwa terdapat 

tingkat pembayaran dividend yang cukup rendah dari perusahaan-perusahaan yang 

diambil dalam sampel. Sedangkan standar deviasi dari dividend payout ratio 

sebesar 36,66 % menunjukkan bahwa terdapat rentangan yang agak besar dari 

tingkat pembayaran dividen di antara perusahaan dalam sampel. Rentangan terjadi 

karena sebagian perusahaan membayar dividen yang kecil, sementara terdapat pula 

perusahaan lainnya yang membayar dividen yang besar.  

Financial leverage memiliki mean 58,16 % menunjukkan tingginya tingkat 

penggunaan debt dalam perusahaan yang diinvestigasi. Standar deviasi 28,69 % 

berarti bahwa terdapat rentangan financial leverage dari perusahaan-perusahaan 

yang diteliti.  

Mean dari sales growth sebesar 14,19 % menunjukkan bahwa rata-rata 

perusahaan yang dipergunakan dalam sampel penelitian memiliki pertumbuhan 

penjualan yang tidak begitu tinggi. Hal ini mengingat bahwa perusahaan-



perusahaan yang dipergunakan dalam sampel penelitian adalah perusahaan 

manufaktur. Sedangkan standar deviasi dari sales growth sebesar 43,22 %  

memperlihatkan adanya rentangan yang besar dari pertumbuhan penjualan di antara 

perusahaan dalam sampel penelitian. 

Mean dari profitability sebesar 5,84 %  memperlihatkan bahwa rata-rata 

perusahaan mendapatkan profit yang sangat kecil selama periode yang dimasukkan 

dalam penelitian ini. Standar deviasi dari profitability sebesar 11,78 % 

memperlihatkan bahwa terdapat rentangan yang cukup kecil dari perusahaan-

perusahan yang dipergunakan dalam sampel.  

Mean dari Q ratio  sebesar 117,49 % menunjukkan bahwa rata-rata 

perusahaan yang diinvestigasi mempunyai Q ratio yang besar selama periode yang 

dimasukkan dalam penelitian ini. Standar deviasi dari Q ratio dari perusahaan-

perusahaan yang diinvestigasi sebesar 214, 74 % menunjukkan bahwa terdapat 

rentangan yang sangat besar dari perusahaan-perusahan yang dipergunakan dalam 

sampel penelitian. 

Mean dari size untuk perusahaan – perusahaan manufaktur yang diambil 

dalam sampel sebesar 2,16 X 1013. Standar deviasi 30,08 memperlihatkan bahwa 

terdapat rentangan yang besar dari ukuran perusahaan di antara perusahaan dalam 

sampel. 

 

b.  Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengolahan data mempergunakan program komputer statistik SPSS untuk 

mendukung analisis hasil penelitian terlihat seperti pada   Tabel 3.  



 

 

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis 

Variabel Dependen: Investasi 
Variabel Independen Prediksi Koefisien 
Konstan  0,524  
DIV Negatif  (H1) -0,040 

(t = -1,173) 
FL Positif (H2) -0,056 

(t = -1,377) 
GRO Positif (H3)  0,423 

(t = 12,676)*** 
PRO Positif (H4)   0,119 

(t = 3,060)*** 
Q Positif (H 5)  0,077 

(t = 2,156)** 
SZ Negatif (H 6) -0,006 

(t = -0,183) 
Equation R2 = 0.233 
Keterangan : 
* = Sig. pada tingkat prob. signif = 0,10 
** = Sig. pada tingkat prob. signif = 0,05 
*** = Sig. pada tingkat prob. signif = 0,01 

 
Tabel 3. memperlihatkan bahwa sales growth, profitability dan  q ratio 

mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap investasi. Dividend 

payout ratio, financial leverage dan size dalam penelitian ini memperlihatkan tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap investasi. Hasil penelitian mengenai 

pengaruh sales growth terhadap investasi sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Fama (1974). Fama (1974) menemukan bahwa sales growth mempunyai pengaruh 

yang positif terhadap investasi. Hasil penelitian mengenai pengaruh profitability 

terhadap investasi sejalan dengan penelitian yang dilakukan Baskin (1989). Baskin 

(1989) menemukan bahwa  profitability memiliki pengaruh yang positif dengan 

investasi di Amerika Serikat. Sedangkan hasil penelitian mengenai pengaruh q 



ratio terhadap investasi sejalan dengan penelitian yang dilakukan Baskin (1989) 

dan Adedeji (1998). Baskin (1989) dan Adedeji (1998) menemukan bahwa q ratio 

memiliki pengaruh positif pada investasi. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini dan membandingkan dengan hipotesis yang diajukan, maka dapat 

diperoleh hasil  bahwa hipotesis yang terbukti adalah hipotesis  H3, H4, dan H5. 

Hipotesis H1, H2 dan H6  tidak terbukti dalam penelitian ini. Nilai R2 sebesar 0,233 

menunjukkan bahwa variasi dari variabel investasi yang dapat dijelaskan oleh 

variabel-variabel determinan dalam persamaan investasi leverage sebesar 23, 3 %. 

 

Kesimpulan, Implikasi Manajerial, dan Keterbatasan Penelitian 

a.  Kesimpulan 

Perusahaan-perusahaan yang dipergunakan sebagai sampel penelitian pada 

periode analisis tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 memperlihatkan bahwa 

rata-rata perusahaan mempunyai tingkat pembayaran dividen yang cukup rendah 

yaitu sebesar 10,51 %, rata-rata perusahaan melakukan peminjaman yang cukup 

tinggi yaitu sebesar 58,16 %, rata-rata perusahaan mempunyai pertumbuhan 

penjualan yang cukup rendah yaitu sebesar 14,19 %, rata-rata perusahaan 

mempunyai profitability yang cukup rendah yaitu sebesar 5,84 %, rata-rata 

perusahaan mempunyai Q ratio sebesar 117,49 %, dan rata-rata size perusahaan 

manufaktur sebesar 2,16 X 1013.  

Penelitian ini memberikan kesimpulan untuk perusahaan-perusahaan 

manufaktur di Indonesia, sales growth, profitability dan  q ratio mempunyai 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap investasi.  Sedangkan Dividend 



payout ratio, financial leverage dan size tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap investasi. Adanya perbedaan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya 

membuat penelitian kembali perlu dilakukan. Hasil penelitian mengenai pengaruh 

dividend payout ratio, financial leverage dan size terhadap investasi ini menarik 

untuk diteliti kembali  karena hasil penelitian ini berbeda dengan hasil-hasil 

penelitian sebelumnya.  

 

b.  Implikasi Manajerial 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sales growth, profitability dan  q 

ratio mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap investasi.   Sales 

growth, profitability dan  q ratio mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap investasi menunjukkan bahwa perusahaan dengan sales growth, 

profitability dan  q ratio yang tinggi akan melakukan investasi yang besar, dan 

sebaliknya. Pertumbuhan penjualan yang cukup tinggi dengan disertai tingkat 

profitabilitas yang cukup tinggi pula, akan menyebabkan perusahaan mempunyai 

kemampuan yang lebih besar untuk menghimpun dana investasi. Pertumbuhan 

penjualan ini pada umumnya dialami oleh perusahaan dengan size yang cukup 

besar. Hal ini berarti bahwa perusahaan cenderung mempertahankan earnings 

untuk melakukan investasi kembali.   

 

c.  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang sekaligus dapat merupakan arah 

bagi penelitian yang akan datang. Keterbatasan pertamaa, sampel yang 



dipergunakan. Penggunaan perusahaan-perusahaan manufaktur yang telah terdaftar 

pada Jakarta Stock Exchange tidak dapat mencerminkan keadaan seluruh 

perusahaan yang ada di Indonesia. Penelitian untuk setiap industri dapat 

dipergunakan untuk memperoleh hasil-hasil yang dapat diperbandingkan untuk 

masing-masing industri. Keterbatasan kedua, terletak pada data yang 

dipergunakan. Penggunaan data pada tahun 2001 sampai dengan 2005 tidak dapat 

mencerminkan keadaan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia pada tahun-

tahun terakhir.   
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