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ABSTRAK 

SITI NURKHOLIFAH. Pengaruh Keputusan Investasi dan Keputusan 

Pendanaan Terhadap Nilai Perusahaan. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. 2014. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi dan 

keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan. Objek dalam penelitian ini adalah 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2012. Sampel dalam peneltian ini diperoleh melalui teknik random sampling 

dengan jumlah sampel sebanyak 32 perusahaan. Metodologi penelitian dalam 

penelitian ini menggunakan metode expost facto. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi berganda dengan 

sebelumnya dilakukan uji asumsi dasar dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa keputusan investasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan dengan nilai Thitung>Ttabel yaitu 2,361>2,045 dan angka 

signifikan 0,025<0,05. Keputusan pendanaan berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan dengan nilai -Thitung< -Ttabel yaitu -2,054<-2,045 dan 

angka signifikan 0,049<0,05. Keputusan investasi dan keputusan pendanaan 

secara bersama-sama berpengaruh positid dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan dengan nilai Fhitung > Ftabel, yaitu 3,345>3,328 dengan angka signifikan 

0,049<0,05. 
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ABSTRACT 

SITI NURKHOLIFAH. The Influence Of Investment Decision And Financing 

Decision On Company‟s Value. Faculty of economic University of jakarta. 2014. 

 

This study examines theInfluence Of Investment Decision And Financing 

Decision On Company‟s Value. Object in this research is Mining Sector 

Companies listed on the Indonesia Stock Exchange Period 2012. The sample in 

this study was obtained through a random sampling technique with a total sample 

of 32 companies. The research methodology in this study using an ex post 

facto.The method of analysis used in this study is multiple regression analysis 

which previously has been tested with normality test, linearity test, and classical 

assumption test.  The result showed that  the investment decision influence 

positive and significant on the firm value with value Tcount>Ttable, that is 

2,361>2,045 and significance 0,025<0,05. The Financing decision influence 

negative and significant on the firm value with value -Tcount<-Ttable, that is -

2,054<-2,045 and significance 0,049<0,05. The result showed that  the investment 

decision and The financcial decision  influence positive and significant on the firm 

value with value Fcount>Ftable, that is 3,345>3,328 and significance 0,049<0,05.. 
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