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ABSTRAK

LILA APRIYANI. Pengaruh Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan
Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. Skripsi, Jakarta: Program
Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Konsentrasi
Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2012.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan
fakta yang benar (valid) dan dapat dipercaya (reliable), tentang pengaruh
keputusan investasi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Indonesian Capital
Market Electronic Library (ICAMEL) yang bertempat di Gedung Bursa Efek
Indonesia.
Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode
ekspost fakto dengan pendekatan korelasional dan menggunakan data sekunder.
Peneliti menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan tahunan
perusahaan manufaktur periode 2008-2010 yang diperoleh dari Bursa Efek
Indonesia. Jumlah sampel yang digunakan adalah 36 perusahaan yang ditentukan
secara acak, dan sudah sesuai dengan kriteria yang digunakan peneliti. Teknik
analisis data yang digunakan adalah uji persamaan regresi, uji persyaratan analisis
dan uji hipotesis.
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh persamaan regresi Ŷ = -0,67 +
0,72X. Hasil uji normalitas galat taksiran menunjukkan bahwa data berdistribusi
normal. Dari hasil uji keberartian regresi diperoleh bahwa persamaan regresi
berarti. Dari hasil uji linieritas regresi diperoleh Fh = 0,40 dan Ft= 19,47 hal ini
menunjukkan bahwa persamaan regresi adalah linier karena Fh<Ft. Selain itu
diketahui pula th sebesar 8,64 sedangkan tt sebesar 1,70 serta diperoleh koefisen
determinasi sebesar 68,89%. Dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh
variabel keputusan investasi terhadap nilai perusahaan adalah 68,89%.
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ABSTRACT

LILA APRIYANI . The Influence Of Investment Decision To Firm Value in
Manufacturing Companies in the Indonesia Stock Exchange. Skripsi, Jakarta:
Economics Education Studies Program, Department of Economics and
Administration, Accounting Concentration of Education Faculty of Economics,
State University of Jakarta, 2012.

The purpose of this study was to gain knowledge based on facts right
(valid) and trustworthy (reliable), about the effect on the company's investment
decisions in manufacturing companies on the Indonesia Stock Exchange. The
research was conducted in Indonesian Capital Market Electronic Library
(ICAMEL) which took place in Indonesia Stock Exchange Building.
Preformance of this research method is a method of research used ekspost
facto correlational approach using secondary data. Researchers using secondary
data is a manufacturing company's annual financial statements of the period
2008-2010 obtained from the Indonesia Stock Exchange. Number of samples used
were 36 companies that are determined at random, and is in conformity with the
criteria used for research. Data analysis technique used is the regression
equation test, test requirements analysis and hypothesis testing.
Based on calculations derived regression equation Ŷ = -0.67 + 0.72 X.
The results of normality test error estimates indicate that the data is normally
distributed. From the test results obtained by regression equation means thus be
concluded that the regression equation means. Linearity of regression test results
obtained by Fh = 0.40 and Ft = 19.47, indicating that the linear regression
equation for Fh <Ft. Also note at 8.64 while also th tt of 1.70 and the coefficient
of determination obtained by 68.89%. Can be concluded that the magnitude of the
influence of variables on the value of corporate investment decisions is 68.89%.
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