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MOTTO AND DEDICATION 

 

MOTTO  : 

 Jika seseorang merasa bahwa mereka tidak pernah melakukan kesalahan 

selama hidupnya, maka sebenarnya mereka tidak pernah mencoba hal-hal 

baru dalam hidupnya. – Albert Einstein –  

 FOKUSLAH pada TUJUANMU, Maka apabila kamu telah selesai dari 

satu urusan maka kerjakanlah dengan sungguh – sungguh urusan yang lain 

– QS. Alinsirah : 7 –  
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Rosalinda  dan Keluarga  besar H. Rabit Abdul Rozaq dan Hj. Kalimah 

yang terus meberikan semangat dan dukungannya kepada saya.  

 Almamater saya, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi , mengukur kontribusi 

keputusan investasi, keputusan pendanaan dan tingkat pertumbuhan terhadap 

peningkatan nilai perusahaan pada sektor property, real estate and building 

construction dengan menggunakan analisis jalur. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder dan  teknik  pengambilan sampel 

menggunakan metode purposive samplingdari 75 perusahaan property, real estate 

menjadi 28 perusahaan yang sesuai kriteria. Metode yang digunakan dalam 

penelitian adalah regresi data panel, path analysis dan sobel test. Uji hipotesis (uji 

t dan uji F) dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini adalah keputusan 

investasi (PER) dan keputusan pendanaan (DER) tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan dan pertumbuhan total aktiva berpengaruh pada nilai perusahaan. Pada 

uji F menunjukkan bahwa secara bersama – sama variabel keputusan investasi, 

keputusan pendanaan dan pertumbuhan total aktiva berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. dan hasil sobel test menunjukkan bahwa keputusan pendanaan tidak 

dapat menjadi variabel intervening antara variabel independen dengan variabel 

dependen.  

Kata kunci : Keputusan Pendanaan, Keputusan Investasi, Tingkat Pertumbuhan 

dan Nilai Perusahaan  
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to identify, measure the contribution of investment 

decisions, funding decisions and growth rates to increasing company value in the 

property, real estate and building construction sector. Source of data used in this 

study are secondary data and sampling techniques using purposive sampling 

method from 75 property companies, real estate to 28 companies that fit the 

criteria. The method used in this research is panel data regression, path analysis 

and multiple tests. Hypothesis test (t test and F test) and the coefficient of 

determination. The results of this study are investment decisions (PER) and 

funding decisions (DER) have no effect on firm value and total asset growth has 

an effect on firm value. The F test shows that together - investment variable, 

funding decision and total asset growth affect the value of the company. and the 

results of the sobel test show that the funding decision cannot be an intervening 

variable between the independent variable and the dependent variable. 

Keywords: funding decisions, investment decisions, growth rate and value firm 
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INTISARI 

Penelitian yang berjudul “Peningkatan Nilai Perusahaan melalui Keputusan 

Pendanaan, Keputusan Investasi dan Tingkat Pertumbuhan pada perusahaan go 

public sektor property, real estate and building construction periode 2016 – 2018” 

menjelasakan tentang meningkatan nilai perusahaan melalui beberapa variabel 

yang mempengaruhi antara lain: keputusan pendanaan, keputusan investasi dan 

tingkat pertumbuhan. Nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh keputusan 

pendanaan yang dilihat dari total hutang dibanding dengan total ekuitas 

perusahaan, keputusan investasi dilihat dari harga saham dibanding dengan laba 

per saham, dan tingkat pertumbuhan yang dapat dilihat dari perubahan total aktiva. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan: (1) Bagaimana 

keputusan investasi berpengaruh terhadap keputusan pendanaan, (2) Bagaimana 

pengaruh tingkat pertumbuhan berpengaruh terhadap keputusan pendanaan, (3) 

Bagimana keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, (4) 

Bagaimana keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan (5) 

Bagaimana tingkat pertumbuhan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Objek 

penelitian ini pada perusahaan sektor property, real estate and building 

construction dengan total 84 amatan selama periode 2016 – 2018. Metode 

pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik 

penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Teknik analisis daya yang digunakan 

adalah Eviews 10. Hasil penelitian membuktikan bahwa nilai perusahaan dapat 

ditingkatkan melalui tingkat pertumbuhan dan nilai perusahaan tidak dipengaruhi 

oleh variabel keputusan pendanaan, keputusan investasi. Keputusan pendanaan 

tidak dapat memediasi keputusan investasi tingkat pertumbuhan terhadap nilai 

perusahaan.  
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