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ABSTRAK 

 

Eni Suryaningsih, NIM. 1722100012, Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, Judul Skripsi: “Pengaruh Investment 

Opportunity Set, Debt To Equity Ratio, dan Return On Asset terhadap Nilai 

Perusahaan dengan Kebijakan Dividen Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019) ”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji (1) pengaruh investment 

opportunity set terhadap nilai perusahaan (2) pengaruh debt to equity  ratio terhadap 

nilai perusahaan (3) pengaruh retun on asset terhadap nilai perusahaan (4) pengaruh 

kebijakan dividen dalam memoderasi pengaruh investment opportunity set terhadap 

nilai perusahaan (5) pengaruh kebijakan dividen dalam memoderasi pengaruh debt 

to equity ratio terhadap nilai perusahaan (6) pengaruh kebijakan dividen dalam 

memoderasi pengaruh retun on asset terhadap nilai perusahaan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2019. Pemilihan sampel dengan menggunakan teknik 

purposive sampling, diperoleh 55 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel 

penelitian ini. Metode analisis yang digunakan antara lain uji statistik deskriptif, uji 

asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, serta uji 

heteroskedastisitas, uji determinasi, dan uji hipotesis menggunakan metode Regresi 

Linier Berganda dan Uji Moderate Regression Analysis (MRA). 

Hasil penelitian ini menunjukkan investment opportunity set dan debt to 

equity ratio tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan tetapi return on asset 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kebijakan dividen tidak 

mampu memoderasi pengaruh investment opportunity set, debt to equity ratio dan 

return on asset terhadap nilai perusahaan. 

Kata Kunci: Investment Opportunity Set, Debt To Equity Ratio, Return On 

Equity, Nilai Perusahaan, Kebijakan Dividen. 
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ABSTRACT 

 

Eni Suryaningsih, NIM.1722100012, Accounting Study Program Faculty of 

Economics, Widya Dharma University Klaten, Thesis Title: "The Influence of 

Investment Opportunity Set, Debt To Equity Ratio, and Return On Asset on 

Company Value with Dividend Policy as Moderating Variable in Manufacturing 

Companies on The Indonesia Stock Exchange in 2019. 

The purpose of this study is to examine (1) the effect of investment opportunity 

set on firm value (2) the effect of debt to equity ratio on firm value (3) the effect of 

return on assets on firm value (4) the effect of dividend policy on moderating the 

effect of investment opportunity set on firm value (5) effect of dividend policy in 

moderating the effect of debt to equity ratio on firm value (6) effect of dividend 

policy in moderating the effect of return on assets on firm value. 

The population in this study are manufacturing companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange in 2019. The sample selection using purposive sampling 

technique, obtained 55 companies that meet the criteria for this study sample. The 

analytical methods used include descriptive statistical test, classic assumption test 

including normality test, multicolonierity test, heteroscedasticity test, 

determination test, and hypothesis test using the Multiple Linier Regression method 

and the Moderate Regression Analysis (MRA) method. 

The results of this study indicates that the investment opportunity set and debt 

to equity ratio have no effect on firm value but return on assets has a positive effect 

on firm value. Meanwhile, dividend policy is not able to moderate the effect of 

investment opportunity set, debt to equity ratio and return on assets on firm value. 

Key Words: Investment Opportunity Set, Debt To Equity Ratio, Return On 

Equity, Company Value, Dividend Policy. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pada tahun 2019 terdapat perusahaan-perusahaan baru yang masuk ke 

dalam pasar modal sehingga membuat dunia bisnis menjadi semakin 

kompetitif, yaitu terdapat tambahan 55 perusahaan tercatat (emiten) baru ke 

pasar modal sehingga pada tahun 2019 jumlah perusahaan tercatat saham di 

BEI mencapai 668 (https://www.cnbcindonesia.com). Hal tersebut 

menimbulkan adanya perubahan dinamika bisnis yang tidak dapat dihindari 

oleh para pelaku bisnis. Perubahan dinamika bisnis tersebut dapat berupa 

adanya kemajuan teknologi, bahan pengganti bahan baku untuk menghemat 

biaya produksi, perubahan cakupan pasar yang menuju ke arah global dan lain 

sebagainya. Apabila perusahaan dapat mengatasi adanya perubahan dinamika 

bisnis tersebut maka perusahaan dapat dengan mudah mencapai tujuan 

perusahaan. Menurut Brigham dan Houston (2006) tujuan perusahaan yang 

telah go public adalah meningkatkan kemakmuran bagi pemilik atau para 

pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Husnan (2006) 

menyatakan bahwa nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar 

oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. 

Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang 

tinggi akan diikuti dengan semakin tingginya tingkat kemakmuran para 

pemegang saham. Dengan tingginya nilai perusahaan, berarti menunjukkan 

https://www.cnbcindonesia.com/
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bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba dengan maksimal. Selain itu, 

nilai perusahaan sangat penting karena nilai perusahaan merupakan persepsi 

investor terhadap keberhasilan suatu perusahaan yang dikaitkan dengan harga 

saham. Harga saham yang tinggi akan membuat nilai perusahaan juga tinggi 

(Putri dan Setiawan, 2019). Nilai perusahaan yang tinggi dapat meyakinkan 

investor bahwa perusahaan mempunyai prospek di masa depan dan membuat 

investor tertarik untuk menanamkan modalnya ke dalam perusahaan tersebut. 

Nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan tiga faktor yaitu investment opportunity set (Kebon dan 

Suryawan, 2017), debt to equity ratio (Pawestri, 2020), dan return on asset 

(Sulistyowati, Tri, dan Wahyu, 2020). 

Menurut Pagalung (2003), Investment Opportunity Set (IOS) 

merupakan keputusan investasi dalam bentuk kombinasi dari aktiva yang 

dimiliki (asset in place) dan opsi investasi di masa mendatang di mana IOS 

dapat mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Sedangkan menurut Hasnawati 

(2005), investment opportunity set dapat memberikan petunjuk dalam 

menentukan nilai suatu perusahaan sebagai tujuan utama tergantung dari 

pengeluaran perusahaan di masa mendatang. Dari pengertian yang 

dikemukakan oleh para ahli mengenai investment opportunity set, maka dapat 

disimpulkan bahwa investment opportunity set merupakan pilihan investasi 

di masa kini atau masa mendatang untuk mendapatkan keuntungan di masa 

depan dan untuk menghasilkan suatu nilai perusahaan. Investment 

opportunity set sangat penting karena dapat mempengaruhi cara pandang 
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manajer, pemilik, investor, dan kreditor terhadap perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Kebon dan Suryawan (2017) 

menyatakan bahwa investment opportunity set tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakkukan oleh Sudiani dan Ni 

Putu (2016) menyatakan bahwa investment opportunity set berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Debt to Equity Ratio (DER) menurut Sitanggang (2014) yaitu rasio 

antara total hutang dengan total ekuitas dalam perusahaan yang memberi 

gambaran perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri (equity) 

perusahaan. Semakin tinggi tingkat DER, semakin tinggi pula perusahaan 

dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan modal sendiri. 

Debt to equity ratio adalah salah satu indikator pengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar total hutang dengan modal yang dimilikinya. 

Seperti yang telah dikemukakan oleh Sitanggang (2014), bahwa semakin 

tinggi rasio DER berarti semakin besar jumlah hutang yang dimiliki oleh 

suatu perusahaan, sebaliknya semakin rendah rasio DER berarti semakin kecil 

jumlah hutang yang dimiliki perusahaan. Apabila jumlah hutang yang 

dimiliki perusahaan semakin kecil, maka investor akan tertarik menanamkan 

modalnya ke dalam perusahaan. Hal tersebut di karenakan keuntungan yang 

akan disisihkan untuk membayar hutang semakin kecil dan investor akan 

mendapatkan bagian dividen yang semakin besar. Semakin besar dividen 

yang dibagikan dapat meningkatkan kemakmuran para investor, sehingga hal 

tersebut juga akan menambah nilai perusahaan. 
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Penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmantio, Muhammad, dan 

Ferina (2018) menyatakan bahwa debt to equity ratio berpengaruh tidak 

signifikan secara parsial terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Santoso, 

Chabachib dan Pangestuti (2016) menyatakan bahwa DER berpengaruh 

negatif terhadap PBV (nilai perusahaan). Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Ardianto, Chabachib, dan Wisnu (2017) menyatakan bahwa DER 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Tobin’s Q (nilai 

perusahaan). Hasil penelitian yang berbeda juga ditunjukkan oleh Pawestri 

(2020), yang menyatakan bahwa debt to equity ratio tidak berpengaruh secara 

parsial terhadap nilai perusahaan (PBV). 

Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2012), Return On Asset (ROA) 

menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang bisa diperoleh dari seluruh 

kekayaan yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan pendapat dari Husnan dan 

Pudjiastuti dapat disimpulkan bahwa Return On Asset (ROA) adalah 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aset 

yang dimiliki perusahaan. Menurut Husnan (2004), semakin tinggi Return On 

Asset (ROA) perusahaan maka akan memberikan sinyal yang baik pada 

investor sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin dalam 

harga saham perusahaan. Sedangkan menurut Alfredo, Artini, dan Suarjaya 

(2012), semakin baik return on asset (ROA) perusahaan mencerminkan 

semakin baik pula perusahaan dalam membayar return kepada pemegang 

saham, sehingga memberikan sinyal yang baik kepada investor dan juga dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. 
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Return on asset yang tinggi akan membuat perusahaan dianggap 

mampu dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mendapatkan 

keuntungan yang maksimal, sebaliknya apabila return on asset semakin 

rendah berarti kinerja perusahaan akan semakin menurun. Semakin 

rendahnya return on asset dalam perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan 

belum mampu mengelola aset yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan 

atau laba dengan maksimal. ROA yang rendah akan membuat investor kurang 

tertarik untuk menanamkan modalnya ke dalam perusahaan, namun apabila 

ROA semakin tinggi akan membuat investor tertarik untuk menanamkan 

modalnya dalam perusahaan karena mereka percaya bahwa perusahaan 

mampu mengelola aset yang dimilikinya dengan baik. Penelitian yang telah 

dilakukan oleh Cahya (2018) menyatakan bahwa  ROA memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap nilai perusahaan secara langsung dan tidak 

langsung, sedangkan penelitian lain yaitu Sulistyowati, dkk (2020) 

menyatakan bahwa secara parsial ROA tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Menurut Sartono (2012), kebijakan dividen adalah suatu keputusan 

untuk menentukan apakah laba perusahaan akan dibagikan kepada investor 

sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan untuk 

pembiayaan investasi di masa mendatang. Sedangkan menurut Putra dan 

Lestari (2016), kebijakan dividen merupakan keputusan keuangan 

perusahaan apakah laba yang diperoleh akan dibagikan kepada pemegang 

saham atau ditahan sebagai laba ditahan. 
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Setiap perusahaan memiliki kebijakan dividen yang berbeda-beda, 

sehingga membuat dividen yang dibagikan setiap perusahaan juga berbeda. 

Dalam penelitian ini, kebijakan dividen yang prosentase labanya dibagikan 

kepada pemegang saham dapat diukur dengan menggunakan Dividend 

Payout Ratio (DPR). Dividend Payout Ratio (DPR) dapat dihitung dengan 

cara membagikan antara Dividend Per Share (DPS) dengan Earning Per 

Share (EPS). 

Dalam penelitian ini, kebijakan dividen digunakan sebagai variabel 

pemoderasi pengaruh Investment Opportunity Set (IOS), Debt To Equity Ratio 

(DER), Return On Asset (ROA) terhadap Nilai Perusahaan. Kebijakan dividen 

dipilih karena kebijakan dividen perusahaan digunakan untuk menentukan 

seberapa besar laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan 

seberapa besar laba yang akan ditahan untuk keperluan investasi. Dengan 

kebijakan dividen yang tepat investor akan memandang bahwa perusahaan 

dapat memberikan jaminan mengenai keuntungan dan kemakmuran di masa 

mendatang apabila melakukan investasi dalam perusahaan tersebut, karena 

dengan kebijakan dividen yang tepat maka investor akan memperoleh bagian 

dividen yang semakin besar. Semakin besar dividen yang dibagikan dan 

diimbangi dengan semakin besar tingkat kesempatan perusahaan dalam 

berinvestasi diharapkan dapat menambah nilai perusahaan. Selain itu, dengan 

kebijakan dividen yang tepat akan membuat investor yakin bahwa perusahaan 

akan memiliki prestasi yang cemerlang di masa depan. 

Penelitian mengenai nilai perusahaan telah banyak dilakukan, namun 
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menunjukkan ketidakkonsistenan. Adanya ketidakkonsistenan tersebut 

membuat penulis termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai nilai 

perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

variasi variabel independen, tahun pengamatan, serta adanya tambahan 

moderasi dalam penelitian. Peneliti saat ini melakukan penelitian pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019. Menurut Mulyadi 

(2005), perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan pokoknya 

mengolah bahan baku menjadi produk jadi dan memasarkan hasil 

produksinya tersebut. Dengan kata lain bahwa perusahaan manufaktur adalah 

perusahaan yang mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi 

kemudian diolah menjadi barang jadi. Setelah itu, barang yang telah jadi 

dijual dan disalurkan kepada para konsumen. 

Peneliti memilih perusahaan manufaktur tahun 2019 sebagai objek 

penelitian dikarenakan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), perusahaan 

manufaktur merupakan perusahaan yang perlu menjadi perhatian mengingat 

manufaktur merupakan salah satu sektor penopang perekonomian Indonesia 

(https://www.cnbcindonesia.com). Selain itu, menurut Badan Pusat Statistik 

(BPS) pada tahun 2019 kinerja indeks di sektor manufaktur mengalami 

penurunan yaitu pada kuartal VI-2019 yang hanya tumbuh sebesar 3,66 %. 

Selain kinerja indeks, industri manufaktur juga mengalami penurunan yaitu 

sebesar 12,4 %. Penurunan tersebut disebabkan oleh melambatnya 

pertumbuhan konsumsi rumah tangga dalam negeri dan penjualan ekspor 

(https://www.cnbcindonesia.com). Adanya penurunan di sektor manufaktur 

https://www.cnbcindonesia.com/
https://www.cnbcindonesia.com/
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pada tahun 2019 ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

bahwa dengan adanya penurunan tersebut apakah dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan atau tidak. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang Pengaruh Investment Opportunity Set, Debt 

To Equity Ratio, Return On Asset terhadap Nilai Perusahaan dengan 

Kebijakan Dividen sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019) 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut ini. 

1. Apakah terdapat pengaruh Invesment Opportunity Set terhadap nilai 

perusahaan? 

2. Apakah terdapat pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap nilai 

perusahaan? 

3. Apakah terdapat pengaruh  Return On Asset terhadap nilai 

perusahaan? 

4. Apakah kebijakan dividen dapat memoderasi Investment Opportunity 

Set terhadap nilai perusahaan? 

5. Apakah kebijakan dividen dapat memoderasi Debt to Equity Ratio 

terhadap nilai perusahaan? 

6. Apakah kebijakan dividen dapat memoderasi Return On Asset 
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terhadap nilai perusahaan? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai 

dengan adanya penelitian ini sebagai berikut ini. 

1. Untuk menganalisis pengaruh invesment opportunity set terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh debt to equity ratio terhadap nilai 

perusahaan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh return on asset terhadap nilai 

perusahaan. 

4. Untuk menganalisis apakah kebijakan dividen dapat memoderasi 

pengaruh investment opportunity set terhadap nilai perusahaan. 

5. Untuk menganalisis apakah kebijakan dividen dapat memoderasi 

pengruh debt to equity ratio terhadap nilai perusahaan. 

6. Untuk menganalisis apakah kebijakan dividen dapat memoderasi 

pengaruh return on asset terhadap nilai perusahaan. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain sebagai berikut ini. 

1. Bagi perusahaan. 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi 

mengenai pengaruh investment opportunity set, debt to equity ratio, dan 
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return on asset terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen 

sebagai pemoderasi. Dengan adanya penelitian tersebut diharapkan 

dapat menjadi acuan atau bahan pertimbangan dalam mengatur strategi 

perusahaan sehingga dapat tetap bersaing dengan perusahaan-

perusahaan lain baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis dengan 

cara tetap menjaga dan meningkatkan nilai perusahaan agar tetap baik 

atau semakin baik untuk kedepannya. 

2. Bagi investor dan calon investor. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai apa 

saja yang harus diperhatikan dalam berinvestasi dengan melihat 

prospek kedepannya suatu perusahaan dalam menjaga dan 

meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan bagi investor atau calon investor dalam 

menentukan keputusan mengenai perusahaan mana yang prospek untuk 

dilakukan penanaman modal. 

3. Bagi peneliti selanjutnya. 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menambah 

referensi serta dapat berguna sebagai pembanding untuk melakukan 

penelitian selanjutnya. 
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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan oleh 

peneliti, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini. 

1. Investment opportunity set tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019. 

Investment opportunity set tidak dapat mempengaruhi nilai perusahaan 

diduga perusahaan memanfaatkan dananya untuk berinvestasi ke 

perusahaan lain sehingga besar kecilnya kesempatan investasi yang 

dimiliki suatu perusahaan tidak dapat mempengaruhi nilai perusahaan.  

2. Debt equity ratio tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019. Skala hutang 

perusahaan tidak berdampak pada nilai perusahaan. Hal ini disebabkan 

perusahaan dengan hutang yang tinggi akan memiliki nilai perusahaan 

yang tinggi apabila hutang tersebut dikelola dengan benar dan 

perusahaan memiliki nilai pasar ekuitas yang tinggi pula. Namun, 

perusahaan juga dapat memiliki nilai pasar ekuitas tinggi meskipun 

tingkat hutang yang dimilikinya rendah apabila perusahaan tersebut 

mampu mengelola kekayaan dalam perusahaan dengan baik. 

3. Return on asset berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019. Dalam teori 

sinyal memprediksi bahwa profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh 
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yang besar terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas merupakan sinyal 

berupa data yang menunjukkan bahwa suatu bisnis lebih baik dari yang 

lain dan dapat memberikan kepastian tentang prospek di masa depan 

sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

4. Kebijakan dividen tidak memoderasi pengaruh investment opportunity 

set terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2019. Dalam pasar sempurna, keputusan dividen 

tidak dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Sehingga meskipun 

investment opportunity set tinggi maupun rendah, kebijakan dividen 

tidak mampu memoderasi hubungan antara investment opportunity set 

terhadap nilai perusahaan. 

5. Kebijakan dividen tidak memoderasi pengaruh debt to equity ratio 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2019. Investor hanya melihat adanya kandungan informasi 

bahwa manajemen perusahaan mampu mengelola aset-aset perusahaan 

yang ada sehingga berhasil memperoleh laba. Investor tidak melihat 

besar kecilnya dividen yang dibayarkan dan hutang yang dimiliki, 

melainkan melihat informasi yang menyebabkan harga saham naik 

(Miller dan Modigliani, 1961). Hal tersebut yang menyebabkan besar 

kecilnya kebijakan dividen tidak mampu memoderasi hubungan antara 

debt to equity ratio terhadap nilai perusahaan. 

6. Kebijakan dividen tidak memoderasi pengaruh return on asset terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
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tahun 2019. Banyak investor yang kurang memperhatikan kebijakan 

dividen dan lebih memperhatikan kepada bagaimana perusahaan 

mengelola aset untuk mendapatkan laba yang maksimum. Sehingga, 

informasi mengenai kebijakan dividen tidak dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan. Akibatnya, besar kecilnya dividen yang dibagikan tidak 

ada sangkut pautnya dengan peningkatan nilai perusahaan dan 

kebijakan dividen tidak dapat mempengaruhi hubungan antara return 

on asset terhadap nilai perusahaan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut ini. 

1. Bagi perusahaan, sebaiknya memperhatikan return on asset karena 

variabel tersebut mempengaruhi investor dalam menilai nilai 

perusahaan agar dapat membuat investor tertarik untuk menanamkan 

modalnya kedalam suatu perusahaan. 

2. Bagi  investor, sebaiknya  memperhatikan nilai return on asset dalam 

menilai suatu nilai perusahaan. Karena variabel return on asset 

memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sehingga kenaikan 

return on asset akan menyebabkan kenaikan nilai perusahaan yang 

dimilikinya.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah periode 

pengamatan dan jumlah sampel perusahaan agar dapat menghasilkan 

kesimpulan yang lebih baik, serta apabila periode pengamatan 
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ditambah akan mempermudah untuk membandingkannya dengan 

periode lain. Peneliti selanjutnya juga diharapkan menguji variabel 

lainnya yang diduga dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini 

disebabkan karena dari hasil penelitian ini perubahan nilai perusahaan 

yang dipengaruhi oleh investment opportunity set, debt to equity ratio 

dan return on asset hanya sebesar 34,20% dan sisanya yaitu 65,80% 

dipengaruhi oleh faktor lain. 
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