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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pengaruh 

rasio profitabilitas terhadap nilai perusahaan studi kasus pada perusahaan sub sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020 dengan 

jumlah 31 perusahaan sub sektor makanan dan minuman. Teknik pengambilan 

sampling menggunakan metode purposive sampling diperoleh sampel data 

sebanyak 16 perusahaan sub sektor makanan dan minuman. Metode pengumpulan 

data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi data yang tercantum di 

annual report pada IDX. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

regresi data panel dengan alat software eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa net profit margin (NPM) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan, Return on asset (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan, dan Return on equity (ROE) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Kata Kunci: price to book value, net profit margin, return on asset, dan return on 

equity 
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ABSTRACT 

This study aims to find out how the effect of the profitability ratio on the value 

of the case study company on the food and beverage sub-sector companies listed 

on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2020. The population in this study are all 

food and beverage sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange 

(IDX) for the 2018-2020 period with a total of 31 food and beverage sub-sector 

companies. Sampling technique using purposive sampling method obtained a 

sample of data as many as 16 companies in the food and beverage sub-sector. This 

research data collection method uses the method of data documentation listed in 

the annual report at IDX. The data analysis technique in this study used panel data 

regression with software eviews 9. The results showed that net profit margin (NPM) 

had a negative and insignificant effect on firm value, Return on Assets (ROA) had 

a negative and significant effect on firm value, and Return on equity (ROE) has a 

positive and significant effect on firm value. 

Keyword: price to book value, net profit margin, return on asset, dan return on 

equity. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Didirikannya perusahaan oleh pemiliknya memiliki tujuan yang bermacam-

macam, tujuan jangka pendek perusahaan yaitu memperoleh laba atau mendapatkan 

keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang ada. 

Sedangkan tujuan jangka panjang suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan 

nilai perusahaan, Irayanti dan Tumbel (2014). 

 Menurut Hery (2015) pengertian nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu 

yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan 

masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama 

beberapa tahun, yaitu mulai dari perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat 

ini. Sedangkan menurut Indrarini,S (2019:2) menyebutkan nilai perusahaan 

merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan manajer dalam 

mengelola sumber daya perusahaan yang dipercayakan kepadanya yang sering 

dihubungkan dengan harga saham. 

Nilai perusahaan dapat menggambarkan keadaan perusahaan, dengan tingginya 

nilai perusahaan maka perusahaan akan dipandang baik oleh para calon investor, 

demikian pula sebaliknya nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan kinerja 

perusahaan yang baik. Setiap pemilik perusahaan akan selalu menunjukkan kepada 

calon investor bahwa perusahaan mereka tepat sebagai alternatif investasi maka 

apabila pemilik perusahaan tidak mampu menampilkan 
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sinyal yang baik tentang nilai perusahaan, nilai perusahaan akan berada di bawah 

nilai yang sebenarnya, Siti Maryam (2014). 

Nilai perusahaan sendiri dapat diukur menggunakan rasio Price To Book Value 

(PBV), menurut Murhadi (2015:66) “Price to Book Value adalah rasio yang 

menggambarkan perbandingan antara harga pasar saham dan nilai buku ekuitas 

sebagaimana yang ada di laporan posisi keuangan. Untuk perusahaan yang berjalan 

baik, umumnya rasio ini mencapai diatas satu, yang menunjukkan bahwa nilai pasar 

saham lebih besar dari nilai bukunya. 

Price to Book Value (PBV) digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar 

saham terhadap nilai bukunya. Price to Book Value (PBV) juga menunjukkan 

seberapa jauh perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan relatif terhadap 

jumlah modal yang diinvestasikan. Semakin tinggi nilai perusahaan semakin besar 

kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. Semakin tinggi Price to 

Book Value (PBV), semakin baik pasar memandang perusahaan dan prospeknya. 

Hal ini berarti semakin berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang 

saham, Sugiono (2016:71). 

Adapun fenomena saat ini yang berkaitan dengan nilai perusahaan pada 

perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Peneliti mengambil obyek perusahaan sub sektor makanan dan minuman 

dengan alasan perkembangan sub sektor makanan dan minuman di Indonesia 

semakin pesat. Sub sektor makanan dan minuman mendapat peluang yang lebih 

besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 
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Gambar 1. 1 

Perkembangan PBV pada Sub Sektor Makanan dan Minuman Tahun 2018 - 

2020 

 

Sumber : Bursa Efek Indonesia 

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa rasio PBV pada sub sektor 

makanan dan minuman selama periode 2018-2020 tidak terlalu banyak mengalami 

fluktuasi. Namun, pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang signifikan 

dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan rasio PBV sudah terjadi pada tahun 

2019, dimana yang semula sebesar 2,66% pada tahun 2019 mengalami peningkatan 

menjadi sebesar 2,68% atau meningkat sebesar 0,02% pada tahun 2019. 

Peningkatan rasio PBV signifikan terjadi pada tahun 2020 yaitu menjadi sebesar 

2,94% atau meningkat sebesar 0,26% dari tahun 2019. 

Dilihat dari fenomena diatas, peluang untuk menanamkan investasi pada sektor 

makanan dan minuman ini sangat menjanjikan, karena pasar masih terbuka lebar 

dengan jumlah penduduk yang besar. Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk 

indonesia yang besar menjadi penopang pertumbuhan pendapatan ini. Walaupun 

rasio PBV sub sektor makanan dan minuman masih tergolong sehat dan mengalami 

peningkatan, ini berarti semakin tinggi rasio PBV, maka menunjukkan perusahaan 

2018 2019 2020

PBV 2,66% 2,68% 2,94%

2,50%

2,60%

2,70%

2,80%

2,90%

3,00%

PBV
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semakin dipercaya oleh para calon investor yang artinya nilai perusahaan akan 

menjadi lebih tinggi. 

Faktor-faktor penentu yang dapat meningkatkan nilai perusahaan pada laporan 

keuangan adalah rasio profitabilitas, pertumbuhan perusahaan dan ukuran 

perusahaan. Trinawati dan Sembiring (2016). 

Pada penelitian ini faktor yang dijadikan variabel independen yang 

mempengaruhi PBV adalah rasio profitabilitas. Menurut Hery (2016:145) “Price 

To Book Value (PBV) merupakan rasio yang menunjukkan hasil perbandingan 

antara harga pasar per lembar saham dengan nilai buku per lembar saham. Rasio ini 

digunakan untuk mengukur tingkat harga saham apakah overvalued atau 

undervalued. Menurut Kasmir (2017:196) “rasio profitabilitas merupakan rasio 

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan”. Rasio 

profitabilitas juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu 

perusahaan, Faktor tersebut terdiri dari Net Profit Margin (NPM), Return On Assets 

(ROA), Return On Equity (ROE). Faktor tersebut digunakan sebagai variabel 

independen karena faktor tersebut masih dapat dikontrol oleh perusahaan sub sektor 

makanan dan minuman. Adanya phenomena gap tersebut  menjadi alasan pemilihan 

variabel-variabel indepeden dalam penelitian ini. Berikut adalah tabel yang 

memperlihatkan adanya phenomena gap pada faktor-faktor nilai perusahaan: 

Tabel 1. 1 

Nilai Price To Book Value (PBV), Net Profit Margin (NPM), Return On Assets 

(ROA), dan Return On Equity (ROE) Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan 

Dan Minuman Tahun 2018-2020 
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Keterangan 

Tahun 

2018 2019 2020 

PBV 2,66% 2,68% 2,94% 

NPM 1,10% 8,40% 10,27% 

ROA 9,29% 15,98% 14,85% 

ROE 9,86% 5,02% 20,92% 

Sumber: Bursa Efek Indonesia 

Berdasarkan tabel 1.1 Nilai rasio Net Profit Margin (NPM) perusahaan sub 

sektor makanan dan minuman mengalami peningkatan pada tahun 2018, 2019 dan 

tahun 2020. Pada saat Net Profit Margin (NPM)  mengalami peningkatan di tahun 

tersebut, Price To Book Value (PBV) perusahaan sub sektor makanan dan minuman 

juga mengalami peningkatan di tahun 2018, 2019 dan tahun 2020. 

Nilai rasio Return On Assets (ROA) perusahaan sub sektor makanan dan 

minuman mengalami peningkatan pada tahun 2018, dan tahun 2019, kemudian 

pada tahun 2020 rasio Return On Assets (ROA)  mengalami penurunan. Pada saat 

yang sama saat nilai rasio ROA meningkat ditahun 2019 dan 2020, nilai rasio PBV 

perusahaan sub sektor makanan dan  minuman juga mengalami peningkatan pada 

tahun 2018, 2019, dan tahun 2020. 

Nilai rasio Return On Equity (ROE)  perusahaan sub sektor makanan dan 

minuman pada thun 2018 mengalami peningkatan, dan disusul juga pada tahun 

2019 mengalami penurunan, dan pada tahun 2020 Return On Equity (ROE) 

mengalami kenaikan yang begitu pesat. Sementara itu, nilai rasio PBV pada tahun 

2018, 2019, dan 2020 mengalami peningkatan. 
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Adanya nilai fluktuasi yang terjadi pada nilai Net Profit Margin (NPM), Return 

On Assets (ROA), dan Return On Equity (ROE) serta phenomena gap pergerakan 

Price To Book Value (PBV) saat nilai Net Profit Margin (NPM), Return On Assets 

(ROA), dan Return On Equity (ROE) berfluktuasi memperlihatkan bahwa Net 

Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), dan Return On Equity (ROE) 

penting untuk diteliti sebagai faktor yang mempengaruhi profitabilitas sub sektor 

makanan dan minuman. 

Selain adanya phenomena gap yang terjadi pada variabel-variabel independen 

yang dijelaskan di tabel 1.1, variabel independen yang digunakan juga memiliki 

alasan tersendiri untuk dijadikan variabel-variabel independen dalam penelitian ini. 

Alasan tersebut yaitu: Net Profit Margin (NPM) adalah mengukur besarnya laba 

bersih perusahaan dibandingkan dengan penjualannya, Brigham dan Houston 

(2013:107). Net Profit Margin (NPM) diperoleh dengan membandingkan laba 

operasioanl dengan penjualan. Semakin tinggi nilai rasio ini, menunjukkan bahawa 

profibilitas perusahaan semakin baik sehingga investor tertarik untuk menanamkan 

modalnya, Kasmir (2014:202). Dan menurut Ryan (2016:111) Net Profit Margin 

adalah perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. Semakin besar Net Profit 

Margin (NPM), maka kinerja perusahaan akan semakin produktif, sehingga akan 

meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut. Net Profit Margin (NPM) rasio menginterprestasikan tingkat 

efisisensi perusahaan, yakni sejauh mana kemampuan perusahaan menekan biaya 

operasionalnya pada periode tertetu. Semakin besar rasio ini semakin baik karena 

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui penjualan cukup tinggi 
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serta kemampuan perusahaan dalam menekan biaya-biayanya cukup baik. 

Sebaliknya jika rasio ini semakin turun maka kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan laba melalui penjualan dianggap cuup rendah. Selain itu kemapuan 

perusahaan dalam menekan biaya-biayanya dianggap kurangbaik sehingga investor 

pun enggan untuk menanamkan dananya. Hal tersebut mengakibatkan harga saham 

perusahaan ikut mengalami penurunan, Hery (2015:227). 

Return On Assets (ROA) adalah bagian analisis rasio profibilitas. Rasio antara 

laba bersih yang berbanding terbalik dengan keseluruhan aktiva untuk 

menghasilkan laba. Yang menunjukkan hasil jumlah aktiva yang digunakan dalam 

perusahaan. Dengan kata lain Return On Assets (ROA) dapat didefinisikan sebagai 

rasio yang menunjukkan seberapa banyak laba yang bisa diperoleh dari seluruh 

kekayaan yang dimiliki perusahaan, Kasmir (2014:201). Return On Assets (ROA) 

mempunyai arti yang sangat penting sebagai salah satu teknik analisa keuangan 

yang bersifat menyeluruh atau komprehensif. Rasio ini mengukur efektivitas 

perusahaan dengan keseluruhan aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan atau laba, Hery (2015:228). 

 Return On Equity (ROE) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para pemegang saham. 

Return On Equity (ROE) dianggap sebagai representasi dari kekayaan pemegang 

saham atau nilai perusahaan, Hery (2015:230). Return On Equity (ROE) adalah 

perbandingan antara laba bersih dengan modal perusahaan. Rasio ini menunjukkan 

tingkat presentase yang dapat dihasilkan Return On Equity (ROE) sangat penting 

bagi para pemegang saham dan calon investor, karena ROE yang tinggi berarti pula 
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dan kenaikan Return On Equity (ROE) akan menyebabkan kenaikan saham, Kasmir 

(2014:202). 

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Nilai 

Perusahaan (Studi Kasus Pada Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018-2020). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh Net Profit Margin (NPM) terhadap nilai perusahaan sub 

sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

tahun 2018-2020? 

2. Bagaimana pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap nilai perusahaan sub 

sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

tahun 2018-2020?  

3. Bagaimana pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap nilai perusahaan sub 

sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

tahun 2018-2020? 

4. Bagaimana pengaruh Net Profit Margin (NPM), Return On Asset (ROA), dan 

Return On Equity (ROE) secara simultan terhadap nilai perusahaan sub sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 

2018-2020? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Net Profit Margin (NPM) 

terhadap nilai perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Return On Asset (ROA) 

terhadap nilai perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Return On Equity (ROE) 

terhadap nilai perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Net Profit Margin (NPM), 

Return On Asset (ROA), dan Return On Equity (ROE) secara simultan terhadap 

nilai perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode tahun 2018-2020. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka peneliti ini dapat 

bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat tersebut diuraikan 

sebagai berikut : 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Manfaat penelitian secara praktis adalah sebagai bahan pertimbangan 

dalam menentukan keputusan kedepannya melalui analisis rasio profitabilitas 

dalam melakukan pengukuran kinerja laporan keuangan pada perusahaan sub 

sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi Penulis 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta 

meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisis pengaruh rasio 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan sub makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan melalui rasio Net Profit Margin 

(NPM), Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) 

2) Bagi Peneliti Selanjutnya  

 Dapat sebagai bahan referensi yang tepat dan dapat memperoleh 

informasi dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang, dengan 

kondisi yang berbeda dengan penelitian ini dengan mengambil variabel 

yang sama khususnya peneliti yang berkaitan dengan pengaruh rasio 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan sub makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan melalui rasio Net Profit Margin 

(NPM), Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE). 

3) Bagi Investor 

 Untuk investor diharapkan laporan penelitian ini dapat menjadi 

acuan yang bagus dan tepat saat akan mencari referensi perusahaan yang 
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menguntungkan dalam berinvestasi dan dapat memberikan pandangan 

luas agar tidak salah dalam menaruh saham pada perusahaan sub 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Simpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

apakah terdapat pengaruh net profit margin (NPM), return on asset (ROA), 

return on equity (ROE) terhadap rasio nilai perusahaan pada perusahaan sub 

sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2018-2020. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

Variabel net profit margin (NPM) memiliki pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan (Price to Book Value/PBV) pada 

perusahaan sub sektor makanan dan  minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2018-2020. 

Variabel return on asset (ROA) memiliki pengaruh negatif dan signifikan 

nilai perusahaan (Price to Book Value/PBV) pada perusahaan sub sektor 

makanan dan  minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2018-2020. 

Variabel return on equity (ROE) memiliki pengaruh positif dan signifikan 

nilai perusahaan (Price to Book Value/PBV) pada perusahaan sub sektor 

makanan dan  minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2018-2020. 
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Variabel net profit margin (NPM), return on asset (ROA), dan return on 

equity (ROE) secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan nilai 

perusahaan (Price to Book Value/PBV) pada perusahaan sub sektor makanan 

dan  minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-

2020. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan yang dialami oleh 

peneliti, akan tetapi dalam hal ini peneliti mengharapkan keterbatasan ini tidak 

mengurangi manfaat yang ingin dicapai. Keterbatasan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Periode dalam penelitian ini hanya selama 3 (tiga) tahun yaitu dimulai dari 

tahun 2018 sampai dengan 2020. 

2. Sampel yang digunakan untuk penelitian ini terbatas pada perusahaan sub 

sektor makanan dan minuman sehingga tidak bisa dijadikan generalisasi 

untuk semua perusahaan. Serta jumlah sampel dalam penelitian ini hanya 

dari 16 perusahaan sub sektor makanan dan minuman dari total 31 

perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. 

3. Variabel independen dalam penelitian ini hanya 3 (tiga) variabel, dimana 

berdasarkan hasil penelitian ketiga variabel tersebut belum cukup untuk 

mengetahui faktor-faktor yang bisa mempengaruhi nilai perusahaan secara 

keseluruhan dikarenakan hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan 

bahwa kelima variabel tersebut hanya memiliki pengaruh sebesar 18,27%. 
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Dan sebesar 81,73% lainnya adalah diukur atau dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian. 

1.3 Saran 

Berdasarkan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, adapun saran-saran 

yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang 

lebih baik, yaitu: 

1. Bagi Penulis 

Kepada penulis untuk periode penelitian ini hanya selama 3 (tiga) tahun 

yaitu dimulai dari tahun 2018 sampai dengan 2020, disarankan sebaiknya untuk 

menambah periode penelitian lebih dari 3 tahun agar dapat lebih 

mencerminkan kondisi perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang 

sebenarnya. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Kepada peneliti selanjutnya yang menggunakan tema sejenis disarankan 

untuk menambah variabel bebas untuk mempermudah mengetahui apa saja 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rasio kecukupan permodalan seperti 

variabel Total Assets Turnover, Earning Per Share, dan Debt To Equity Ratio. 

Dan perlu mempertimbangkan untuk menambah sampel, serta dalam 

memberikan kriteria pada penentuan sampel akan lebih baik jika tidak telalu 

ketat dalam menentukan kriteria. Karena apabila semakin banyak data yang 

digunakan dalam penelitan maka semakin berkualitas penelitan tersebut. 
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3. Bagi Investor 

Dengan adanya penelitian ini maka investor bisa lebih selektif lagi dalam 

memilih perusahaan yang akan dijadikan tempat berinvestasi. Pihak investor 

hendaknya dalam melakukan investasi mempertimbangkan nilai perusahaan. 

Salah satu pertimbangan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah bahwa 

investor bisa melihat perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang 

tinggi yang dapat mengelola perusahaan. Hal ini perlu dipertimbangkan agar 

pihak investor dalam melakukan investasi dapat menerima return yang baik. 

Dengan demikian, investor memiliki pertimbangan yang lebih untuk keputusan 

berinvestasi. 
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