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ABSTRAKSI 


Penelitian ini berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
investasi aktiva tetap. lnvestasi aktiva tetap merupakan investasi yang bersifat tahan 
lama yang digunakan dalam operasi yang biasa dari perusahaan, terdiri dari investasi 
pada tanah, gedWlg, mes!n, dan perlengkapan. Dalam penelitian ini, investasi aktiva 
tetap diukur dengan capita! expenditure' net{!xed assets. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi aktiva tetap yang diteliti dalam 
penelitian ini adalah likuiditas dan growth opportunity. Likuiditas didefinisikan 
sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan cashflow yang dapat digunakan 
untuk mendanai investasinya. tennasuk investasi aktiva tetap, sehingga likuiditas 
diukur dengan cash flow nel fixed assets. Growth opportunity merupakan peluang 
pertumbuhan perusahaan yang dapat meningkatkan niIai perusahaan di masa yang 
akan datang. Growth opportunity dalam penelitian ini diukur dengan market-la-book 
ralio. 

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Jakarta periode 2000-2002. Mctode yang digunakan untuk menentukan 
sampel, yaitu menggunakan pllrpo.~ive sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 
59 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi !inier 
berganda, dengan model anal isis Yit = ll() + blX lit + b2X2iH + e. 

Hasi! uji F menunjukkan bahwa secara serentak likuiditas dan growth 
opportunity mempuoyai pengaruh yang signifikan terhadap investasi aktiva tetap. 
Hasil uji t menulijukkan bahwa secara parsial likuiditas mempunyai pengaruh positif 
dan signifikan terhadap investasi aktiva temp, sedangkan growlh opportumty 
mempunyai pengaruh liegatif dan tidak signifikan terhadap invesatsi aktiva tetap. 
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