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ABSTRAK 

Perkembangan dunia bisnis pada saat ini semakin bertambah 

pesat dan juga selalu mengalami kemajuan dari tahun ke tahunnya. 

Kemajuan tersebut diikuti juga oleh persaingan yang sangat ketat 

antar perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan. Pada 

hakikatnya pendirian suatu perusahaan haruslah memiliki tujuan yang 

jelas, mengungkapkan bahwa terdapat beberapa tujuan pendirian 

perusahaan, tujuan perusahaan yang pertama adalah untuk mencapai 

keuntungan maksimal atau laba yang sebesar-besarnya. Tujuan 

perusahaan yang kedua adalah ingin mensejahterakan pemilik 

perusahaan atau para pemegang saham (shareholders welth 

maximization). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh secara struktur kepemilikan dan investment 

opportunity set (IOS) terhadap nilai perusahaan menurut perspektif 

ekonomi Islam. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. 

Jenis penelitian adalah penelitian asosiatif. Variabel independen dalam  

penelitian ini adalah bauran pemasaran, sedangkan variabel 

dependennya adalah tingkat penjualan. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan Sampel purposive sampling yaitu pengambilan sampel 

dari populasi yang dilakukan secara acak dan ditentukan oleh peneliti. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis 

yaitu uji t secara parsial, uji f secara simultan dan uji determinasi 

(R
2
)pengolahan data dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS 

22.00 for windows. 

Hasil penelitian ini ditunjukan dengan menggunakan uji 

hipotesis parsial (t), simultan (F) dan R
2
. Berdasarkan hasil uji parsial 

(t) pada variabel struktur kepemilikan memiliki nilai t-hitung sebesar 

sebesar 0,520 > dari 0,05. Sedangkan pada variabel Invesment 

Opportunity Set memiliki nilai t-hitung sebesar sebesar 0,600 > dari 

0,05. Hasil uji Simultan menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 

7,027 lebih besar dari F tabel yaitu (7,027 > 2, 47) dengan signifikansi 

sebesar 0,004 < 0,005. Hasil di atas dilengkapi dengan pengujian 

koefisien Determinasi (R 
2
) menunjukkan seberapa besar presentase 
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pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R
2 

= 

0.372.  Jadi, 0 < 0,372 < 1 sehingga dapat dinyatakan bahwa 37,2% 

nilai perusahaan (Tobin’s Q) dipengaruhi oleh variabel independen 

yaitu struktur kepemilikan (X1) dan Investment Opportunity Set (IOS) 

(X2), sedangkan sisanya sebesar 62,8% dipengaruhi oleh faktor lain.  

 

Kata Kunci : Struktur Kepemilikan, Investment Opportunity Set 

(IOS), Nilai Perusahaan, Ekonomi Islam 
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ABSTRACT 

The development of the business world at this time is growing 

rapidly and also always progressing from year to year. This progress 

was also followed by very tight competition between companies in 

order to achieve the company's goals. In essence, the establishment of 

a company must have a clear purpose, revealing that there are several 

objectives of establishing a company, the first company's goal is to 

achieve maximum profit or maximum profit. The second goal of the 

company is to prosper the owner of the company or shareholders 

(shareholder welfare maximization). The purpose of this study was to 

determine how the influence of ownership structure and investment 

opportunity set (IOS) on firm value according to the perspective of 

Islamic economics. 

This study uses a quantitative approach method. This type of 

research is associative research. The independent variable in this study 

is the marketing mix, while the dependent variable is the level of 

sales. The sampling technique used was purposive sampling, namely 

sampling from the population which was carried out randomly and 

determined by the researcher. The data analysis method used in this 

study is multiple linear regression analysis, classical assumption test 

and hypothesis testing, namely partial t-test, simultaneous f-test and 

determination test (R2). Data processing using the SPSS 22.00 

application for windows. 

The results of this study are shown by using partial (t), 

simultaneous (F) and R2 hypothesis testing. Based on the results of 

the partial test (t) on the ownership structure variable, the t-count 

value is 0.520 > from 0.05. Meanwhile, the Investment Opportunity 

Set variable has a t-count value of 0.600 > from 0.05. Simultaneous 

test results show that the F-count value of 7.027 is greater than the F 

table (7.027 > 2, 47) with a significance of 0.004 < 0.005. The above 

results are complemented by the determination coefficient test (R 2) 

showing how big the percentage of the influence of the independent 

variable on the dependent variable is. R2 value = 0.372. So, 0 < 0.372 

< 1 so it can be stated that 37.2% of firm value (Tobin's Q) is 

influenced by the independent variables, namely ownership structure 

(X1) and Investment Opportunity Set (IOS) (X2), while the remaining 

62.8% is influenced by by other factors. 

  
Kata Kunci : Ownership Structure, Investment Opportunity Set 

(IOS), Companies Value, Islamic Economy 
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MOTTO 

هْ  َصالًِحا َعِملَْ َمهْ  ِمهْ  َوهُىَْ اُو ٰثى اَوْ  َذَكرْ  مِّ يِيَىَّهْ  ُمؤ   طَيِّبَتًْ  َحٰيىةًْ فَلَىُح 

ِزيَىَّهُمْ  َرهُمْ  َولَىَج  َسهِْ اَج  امَْ بِاَح  ا  نَْ َكاوُى  َملُى   يَع 

“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan 

kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan 

pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. 

(Q.S. An-Nahl : 97) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terhindar dari 

kekeliruan dalam memahami judul yang dimaksud oleh penulis, 

maka perlu kiranya judul skripsi ini perlu adanya ulasan terhadap 

penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait 

dengan judul ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharpkan tidak 

akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari 

beberapa istilah yang digunakan judul skripsi ini adalah 

“PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, DAN 

INVESTMENT OPPORTUNITY SET (IOS) TERHADAP 

NILAI PERUSAHAAN MENURUT PERSPEKTIF 

EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor 

Properti, Real Estate, dan Building Construction yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)”. 

Penegasan judul bertujuan untuk memberikan pengertian 

dan wawasan terkait judul yang dijadikan sebagai batasan masalah. 

Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman dan 

memahami maksud dari judul skripsi, terlebih dahulu diperlukan 

penegasan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh 

Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang 

timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala 

sesuatu yang ada di alam  sehingga mempengaruhi apa-apa 

yang ada di sekitarnya
1
. 

2. Struktur Kepemilikan 

Struktur kepemilikan merupakan jenis institusi atau 

perusahaan yang memegang saham terbesar dalam suatu 

perusahaan. Struktur kepemilikan dapat berupa investor 

                                                             
1 Kamus besar bahasa indonesia (KBBI). Pengertian pengaruh. Edisi ke-dua. 

1997, h. 747 
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individual, pemerintah, dan institusi swasta. Secara umum 

struktur kepemilikan tergagi menjadi dua kategori yaitu struktur 

kepemilikan terkonsentrasi dan menyebar. Secara spesifik 

kategori struktur kepemilikan meliputi kepemilikan institusi 

domestic, istitusi asing, pemerintah, karyawan, dan individual 

domestik. 
2
 

3. Investment Opportunity Set (IOS) 

Investment Opportunity Set (IOS) adalah tersedianya 

alternatif investasi di masa datang bagi perusahaan. Investment 

Opportunity Set  (IOS) merupakan suatu keputusan investasi 

yang merupakan bentuk kombinasi antara aktiva yang dimiliki 

(assets in place) dan pilihan investasi dimasa yang akan 

datang
3
.  

4. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan hasil dari kinerja perusahaan 

dalam satu periode. Secara umum, nilai suatu perusahaan adalah 

gambaran kondisi perusahaan, apakah dalam keadaan baik atau 

tidak. Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan 

beberapa variabel yang paling berpengaruh di suatu perusahaan 

salah satunya adalah pengaruh struktur kepemilikan dan 

Investment Opportunity Set (IOS). Melalui variabel ini 

diharapkan dapat terlihat jelas pebedaan kinerja perusahaan 

sebelum dan sesudah dianalisis sehingga suatu perusahaan 

dapat membuat strategi yang lebih baik untuk kedepannya demi 

mendapatkan hasil yang lebih efisien dari nilai perusahaan yang 

di amati
4
. 

Berdasarkan penjelasan pengertian dari beberapa teori di 

atas dapat peneliti simpulkan bahwa nilai perusahaan merupakan 

suatu hasil dari kinerja perusahaan yang dapat menjadi tolak ukur 

atas peningkatan dan penurunan suatu perusahaan. Peneliti 

                                                             
2  Brigham. Menajemen Keuangan, Buku IL Edisi Kedelapan. lakarta: 

Erlangga. 2001, h. 98 
3 Raharjaputra. Buku Panduan Praktis Manajemen Keuangan dan Akuntansi 

untuk Eksklusif Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat. 2009, h. 78 
4 Husnan. Nilai Perusahaan pada Perusahaan Retail Trade yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN. 2001, 

h. 980 
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menyimpulan bahwa terdapat dua faktor yang paling 

mempengaruhi nilai perusahaan yaitu struktur kepemilikan yang 

terdiri dari (kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial) 

dan Investment Opportunity Set (IOS). Selain itu peneliti pun 

beranggapan bahwa apakah faktor-faktor tersebut sesuai dengan 

alat ukur yang dianjurkan oleh syari‟at Islam. Oleh karena itu 

peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai 

perusahaan tersebut berpengaruh segnifikan positif atau negatif dan 

sesuai dengan syari‟at Islam, dengan judul “Pengaruh Struktur 

Kepemilikan, Dan Investment Opportunity Set (Ios) Terhadap Nilai 

Perusahaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada 

Perusahaan Sektor Properti, Real Estate, dan Building Construction 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)”. 

 

B. Latar Belakang 

Perkembangan dunia bisnis pada saat ini semakin bertambah 

pesat dan juga selalu mengalami kemajuan dari tahun ke tahunnya. 

Kemajuan tersebut diikuti juga oleh persaingan yang sangat ketat 

antar perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan. Pada 

hakikatnya pendirian suatu perusahaan haruslah memiliki tujuan 

yang jelas, mengungkapkan bahwa terdapat beberapa tujuan 

pendirian perusahaan, tujuan perusahaan yang pertama adalah 

untuk mencapai keuntungan maksimal atau laba yang sebesar-

besarnya. Tujuan perusahaan yang kedua adalah ingin 

mensejahterakan pemilik perusahaan atau para pemegang saham 

(shareholders welth maximization). Tujuan perusahaan yang ketiga 

adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada 

harga sahamnya. Ketiga tujuan tersebut sebenarnya secara 

substansial tidak memiliki banyak perbedaan, hanya saja 

penekanan yang ingin dicapai oleh masing-masing perusahaan 

berbeda antara yang satu dengan yang lainnya
5
. 

                                                             
5  Herdinata, Cristian. "Hubungan antara struktur kepemilikan, corporate 

governance, dan nilai perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia”. Jurnal 

Manajemen PPM,7 Nov 2007, h. 67 
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Tujuan perusahaan didirikan salah satunya ialah untuk 

memperoleh keuntungan. Perusahaan yang memiliki orientasi 

untuk memperoleh keuntungan, umumnya akan memfokuskan 

kegiatannya untuk meningkatkan nilai perusahaan hingga 

mencapai maksimum. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat 

dikatakan nilai perusahaan merupakan harga jual perusahaan yang 

dianggap layak sehingga investor bersedia membayarnya apabila 

perusahaan dilikuidasi
6
. Bagi perusahaan yang menjual sahamnya 

ke masyarakat (go public), indikator nilai perusahaan adalah harga 

saham yang diperjualbelikan di Bursa Efek. Pendapat ini 

didasarkan atas pemikiran bahwa peningkatan harga saham identik 

dengan peningkatan nilai perusahaan
7
. Nilai perusahaan merupakan 

hasil dari kinerja perusahaan dalam satu periode. Secara umum, 

nilai suatu perusahaan adalah gambaran kondisi perusahaan, 

apakah dalam keadaan baik atau tidak. Nilai perusahaan diyakini 

tidak hanya mencerminkan kinerja perusahaan saat ini tetapi juga 

menggambarkan prospek perusahaan dimasa yang akan datang. 

Ukuran keberhasilan manajemen perusahaan juga dapat dilihat dari 

kemampuan perusahaan mensejahterakan para pemegang 

sahamnya
8
.  

Nilai perusahaan adalah presepsi investor terhadap tingkat 

keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga 

saham. Harga saham yang tinggi dapat mencerminkan nilai 

perusahaan juga tinggi, hal tersebut akan meningkatkan 

kepercayaan pasar terhadap kinerja perusahaan saat ini dan juga 

pada prospek perusahaan di masa yang akan dating (Bathala, 1994). 

Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi suatu 

perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan 

berarti juga memaksimalkan tujuan utama perusahaan. 

Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi yang sesuai 

dengan keinginan para pemiliknya, karena dengan meningkatnya 

                                                             
6 Ibid, h. 68 
7 Ibid, h. 79 
8 Husnan S, Manajernen Keuangan-Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka 

Panjang. Buktt I Edisi Keempat. Yogtakarta: BPFE, h. 76 
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nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan 

meningkat
9
. 

Nilai perusahaan dapat ditunjukkan dalam laporan keuangan 

perusahaan khususnya laporan posisi keuangan perusahaan yang 

berisi informasi keuangan masa lalu dan laporan laba rugi untuk 

menilai laba perusahaan yang diperoleh dari tahun ke tahun
10

. 

Sementara dipihak lain ada yang beranggpan bahwa nilai 

perusahaaan bukan sekedar dari laporan keuangan saja melainkan 

nilai perusahaaan dinilai berdasarkan nilai sekarang dari aktiva 

yang dimiliki perusahaan dan nilai investasi perusahaan yang akan 

dikeluarkan di masa mendatang. Penilaian prestasi perusahaan 

sendiri dapat dilihat dari beberapa faktor, selain peningkatan 

perolehan laba yang menunjukkan indikator kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada para investor, 

pemegang saham dan lainnya. Nilai perusahaan juga 

mencerminkan kekayaan atau asset yang dimiliki oleh perusahaan. 

Nilai perusahaan yang baik akan menarik minat pihak luar untuk 

bergabung dengan perusahaan
11

. 

Dalam perspektif ekonoi Islam nilai perusahaan juga 

merupakan suatu usaha produksi untuk dapat memaksimalkan 

keuntungan dalam ruang lingkup perusahaan. Islam menganjurkan 

untuk memproduksi dengan cara yang halal dalam suatu 

perusahaan. Seperti yang dijelaskan dalam al-quran surat An-Nisa 

ayt 29 yaang berbunyi: 

َسةً َعي  ٓ أَى تَُكىَى تَِجَٰ ِطِل إَِلَّ لَُكن بَْيٌَُكن بِٱْلبََٰ ٓأَيُّهَ ا ٱلَِّريَي َءاَهٌُى۟ا ََل تَأُْكلُٓى۟ا أَْهَىَٰ يََٰ

َ َكاَى بُِكْن َزِحيًوا ٌُكْن ۚ َوََل تَْقتُلُٓى۟ا أًَفَُسُكْن ۚ إِىَّ ٱَّللَّ  تََساٍض هِّ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

                                                             
9  Christiawan, Yulius Jogi dan Iosua Tarigan. Kepentilikan Manajerial; 

Kebijakan Hutang,Kinerja dan Nilai Perusahaan. http://www.petra.ac.id. 23 Juni. 

2009, h. 78 
10 Ibid, h. 90 
11 Ibid, h. 167 
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Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu”. 

(QS. An-Nisa; 29). 

Optimalisasi nilai perusahaan yang merupakan tujuan dari 

perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen 

keuangan, dimana dalam hal ini satu keputusan keuangan akan 

mempengaruhi keputusan keuangan lainnya, sehingga akan 

berdampak pada nilai perusahaan. Untuk mencapai tujuan 

perusahaan tersebut, shareholder akan menyerahkan pengelolaan 

perusahaan kepada para manajer. Di dalam proses pendelegasian 

wewenang ini, sering dijumpai beberapa persoalan yang 

berhubungan dengan konfik diantara di antara manajer dengan 

shareholder (agency conflict), dimana manajer berfungsi sebagai 

agent dan shareholder sebagai principal 12
. Dalam proses 

memaksimalkan nilai perusahaan akan muncul konflik kepentingan 

antara manajer dan pemegang saham (pemilik perusahaan) yang 

sering disebut agency problem
13

. Tidak jarang pihak manajemen 

yaitu manajer perusahaan mempunyai tujuan dan kepentingan lain 

yang bertentangan dengan tujuan utama perusahaan dan sering 

mengabaikan kepentingan pemegang saham. Perbedaan 

kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini 

mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut agency 

conflict, hal tersebut terjadi karena manajer mengutamakan 

kepentingan  pribadi,  sebaliknya pemegang saham tidak menyukai 

kepentingan pribadi dari manajer karena apa   yang   dilakukan   

manajer   tersebut akan menambah biaya bagi perusahaan sehingga 

menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan dan berpengaruh 

terhadap harga saham sehingga menurunkan nilai perusahaan
14

. 

Untuk mengurangi biaya keagenan dapat dilakukan dengan 

peningkatan insider ownership dengan harapan akan terjadi 

penyebaran risiko. Para manajer juga mempunyai kecenderungan 

                                                             
12 Ibid, h. 190 
13 Fajrul Marinda,Zulkirorn,saifi ”Pengaruh IOS dan Struktur Modal terhadap 

Kineria Keuangan”, JurnalAdministrasi clan Bisnis (JAB) vol l Sept. 20ll.  
14 Fakhruddin, M dan HM. Sopian. Perangkat darr Model Anatisis Investasi 

Di pasar Modal. Buku l.Jakarta; Elex Media Komputindo. 2001, h. 34 
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untuk menggunakan hutang yang tinggi bukan untuk 

memaksimumkan nilai perusahaan, melainkan untuk kepentingan 

oportunistik manajer. Hal ini akan meningkatkan beban bunga 

hutang karena risiko kebangkrutan perusahaan yang meningkat, 

sehingga agency cost of debt semakin tinggi. Agency cost of debt 

yang tinggi pada gilirannya akan berpengaruh pada penurunann 

nilai perusahaan
15

. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak 

insider, maka insider akan ikut memperoleh manfaat langsung atas 

keputusan-keputusan yang diambilnya, namun juga akan 

menanggung risiko secara langsung bila keputusan itu salah. 

Kepemilikan oleh insider juga akan mengurangi alokasi sumber 

daya yang tidak benar (misallocation). Dengan demikian 

kepemilikan saham oleh insider merupakan insentif untuk 

meningkatkan nilai perusahaan
16

.  

Sebuah perusahaan tak lepas dari pengaruh kondisi 

perekonomian makro. Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor 

yang penting bagi eksistensi perusahaan. Pertumbuhan ekonomi 

yang meningkat akan meningkatkan kegiatan operasional 

perusahaan dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi yang turun akan 

membawa kerugian pada perusahaan karena terhambatnya kegiatan 

operasional perusahaan
17

. Sektor properti, real estate, dan building 

construction merupakan penunjang pertumbuhan pada sektor riil. 

Sektor riil khususnya industri properti, real estate dan building 

construction merupakan salah satu indikator bangkitnya kondisi 

makro ekonomi suatu negara
18

. Di negara berkembang seperti 

Indonesia, pembangunan properti yang meningkat merupakan 

sinyal mulai adanya perbaikan ekonomi yang signifikan. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa sektor properti, real estate dan building 

construction merupakan penunjang pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia. 

                                                             
15  Gaver, J.J, dan Gaver, K.M. “Additional Evidence on The Association 

Between The Irrvestment OpporlLrnity Set ar,d Corporate Financing Dividend, and 
Compesation Policies”, Jouynal ofAccounting and Economic. pp. 125-160.  

16 Cristian"Hubungan antara struktur kepemilikan, corporate governance, dan 

nilai perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia”. Jurnal Manajemen PPM,7 

Nov 2007, h. 23 
17 Ibid, h. 63 
18 Ibid, h. 68 
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Selain pertumbuhan ekonomi, faktor demografi menjadi 

sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan sektor properti, 

real estate dan building construction. Berdasarkan uraian 

sebelumnya, peneliti memilih sektor properti, real estate dan 

building construction sebagai objek penelitian karena memiliki 

prospek yang cukup menjanjikan di masa yang akan datang bagi 

investor dalam menginvestasikan dana yang dimilikinya. 

Kepemilikan manajerial dengan kata lain membuat kepentingan 

para pemegang saham dan manajer sehingga nilai pasar saham 

perusahaan dapat mengalami peningkatan. Keikutsertaan manajer 

dalam kepemilikan saham perusahaan dapat dipandang sebagai 

sinyal bahwa manajer menggantungkan nasib mereka pada proyek-

proyek investasi perusahaan sehingga mereka hanya mau 

menanamkan modalnya jika perusahaan memiliki prospek 

pertumbuhan yang baik. Dengan demikian, kepemilikan manajerial 

merupakan sinyal tentang kualitas dari nilai perusahaan. Contoh 

fakta permasalahan tersebut dapat dijelaskan pada Tabel 1 yang 

mengindikasikan setiap tahunnya struktur kepemilikan selalu 

menurun dan tidak stabil. Peranan manajemen dan pemegang 

saham sangat penting dalam menentukan besarnya keuntungan dan 

kemakmuran yang kelak diperoleh perusahaan. Salah satu tugas 

manajer keuangan sebuah perusahaan adalah memperhatikan 

kemakmuran para pemegang saham atau investor. Hal tersebut 

disebabkan investor akan menitikberatkan pada harga pasar saham 

atau nilai pasar untuk mengetahui perkembangan nilai perusahaan
19

.   

Manajemen akan semakin berhati-hati dalam melakukan 

peminjaman, sebab jumlah utang yang terlalu tinggi akan 

menimbulkan risiko financial distress sehingga nilai perusahaan 

akan menurun. Jumlah utang yang melewati titik optimalnya akan 

membuat penghematan pajak dari penggunaan utang lebih rendah 

dari pada nilai sekarang dari financial distress dan agency cost 

                                                             
19  Hartono, Jogiyanto.Teori Portfblio dan Analisis Investasi.Yogyakarta. 

BPFE UGM. 2008, h. 54 
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(model trade off). Semakin terkonsentrasi kepemilikan saham 

perusahaan juga diprediksi akan meningkatkan nilai perusahaan
20

. 

Kepemilikan institusional dapat dikatakan sebagai 

kepemilikan saham perusahaan oleh pihak luar atau lembaga 

seperti asuransi, bank dan institusi lainnya. Kepemilikan 

institusional akan mendorong adanya pengawasan yang lebih 

optimal terhadap pihak manajemen. Oleh karena itu, hal ini dapat 

membatasi perilaku oportunis seorang manajer untutk 

mementingkan kepentingan pribadinya
21

. Semakin besar 

kepemilikan institusional maka akan semakin besar kekuata suara 

dan dorongan dari institusi tersebut untuk mengawasi manajemen 

dan akibatnya akan menberikan dorongan yang lebih besar untuk 

mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan 

akan meningkat. Pengawasan ini juga untuk menjamin 

kemakmuran para pemegang saham
22

.  

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham 

perusahaan oleh manajer atau dengan kata lain manajer tersebut 

sekaligus sebagai pemegang saham
23

. Informasi kepemilikan 

saham oleh pihak manajer diungkapkan dalam catatan atas laporan 

keuangan. Dalam teori keagenan, hubungan antara manajer dan 

pemegang saham digambarkan sebagai hubungan antara agent 

dan principal
24

.  

Faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan yaitu 

Investment Opportuniti Set (IOS) adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi terhadap nilai suatu perusahaan. Istilah set 

kesempatan investasi atau IOS muncul setelah dikemukakan oleh 

(Myers, 1977) yang memandang nilai suatu perusahaan sebagai 

                                                             
20  Ni.Gusti. “Pengaruh IOS,Leverage, dan Deviden Yield terhadap 

Profitabilitas dan Nilai Perusahaan”. E Jurnal Ekonomi dan Bisnis Univ. Udayana vol 

2 (3), Tahun 2013. 
21  Rachmawati, dkk. “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas 

Laba dan Nilai Preusan”,  SNA X, Makasar 26-28 Juti 2007, h. 54 
22 Siallagan, Hamonangan dan Machfoedz, Mas'ud. “Mekanisme Corporate 

Governance, Kualitas Laba Dan Nilai Preusan”. Simposium Nasional Akuntansi IX. 

Padang. 2006, h. 66 
23 Scott. Financial Accounting Theory, 6th Edition, USA: Prentice Hall. 2003, 

h. 89 
24 Ibid, h. 56 
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senuah kombinasi assets in place (aset yang dimiliki) dengan 

investment option (pilihan investasi) pada masa depan. Opsi 

investasi masa depan tidak semata-mata hanya ditunjukkan dengan 

adanya proyek-proyek yang didukung oleh kegiatan riset dan 

pengembangan saja.
25

 

Investment opportunity set (IOS) merupakan pilihan 

kesempatan investasi masa depan yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan aktiva perusahaan atauproyek yang memiliki net 

present value positif. Sehingga Investment opportunity set (IOS) 

memiliki perananyang sangat penting bagi perusahaan karena 

Investment opportunity set (IOS) merupakan keputusan 

investasidalam bentuk kombinasi dari aktiva yang dimiliki (assets 

in place) dan opsiinvestasi di masa yang akan datang, dimana 

Investment opportunity set (IOS) tersebut akan mempengaruhinilai 

suatu perusahaan.
26

  

Tabel 1. Contoh pemasalahan struktur kepemilikan pada 

perusahaan  

Kode 

Perusahaan 

Insider (%) 
Rata-

Rata (%) 
2014 2015 2016 2017 2018 

APLN 1,452 1,324 1,234 1,223 1,190 1,2846 

BAPA 1,657 1,546 1,544 1,497 1,342 1,5172 

BEST 1,342 1,332 1,321 1,291 1,190 1,2952 

Sumber: Editing peneliti (perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 10 april 2020, 14. 00 

Berdasarkan penjelasan dan permasalahan di atas, terdapat 

hubungan segnifikan yang saling mempengaruhi antara variabel 

struktur kepemilikan dan investment opportunity set (IOS) terhadap 

nilai perusahaan. Hubungan segnifikan tersebut dapat berupa hasil 

yang segnifikan positif atau segnifikan negatif. Maka peneliti ingin 

melakukan penelitian berdasarkan sumber dan data yang lebih baru 

                                                             
25 Ahmad. Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio. Jakarta: 

Rineka Cipta, h. 60 
26 Ibid, h. 77 
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dengan mengaitkan isu dan fenomena yang sering terjadi terjadi 

pada suatu perusahaan. Oleh karena itu, peneliti membatasi 

masalah dengan judul “PENGARUH STRUKTUR 

KEPEMILIKAN, DAN INVESTMENT OPPORTUNITY SET 

(IOS) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MENURUT 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada 

Perusahaan Sektor Properti, Real Estate, dan Building 

Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2014-2018)”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, nilai perusahaan 

merupakan suatu tolak ukur utama demi kemajuan suatu 

perusahaan. Akan tetapi berdasarkan fakta permasalahan yang ada 

masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan peneliti 

dalam mengidentifikasi masalah mengenai nilai perusahaan, salah 

satunya di pengaruhi oleh struktur kepemilikan dan invesment 

opportunity set (IOS). Peneliti menyadari bahwa masih belum ada 

kejelasan mengenai dua variabel tersebut apakah mempengaruhi 

nilai perusahaan secara segnifikan atau sebaliknya.  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, 

maka peneliti membatasi sejumlah masalah untuk lebih 

memperjelas dan menghindari adanya salah pengertian dalam 

penelitian yang akan diteliti dengan judul “Pengaruh Struktur 

Kepemilikan, Dan Investment Opportunity Set (IOS) Terhadap 

Nilai Perusahaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus 

Pada Perusahaan Sektor Properti, Real Estate, Dan Building 

Construction Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-

2018)”. Terdapat beberapa indikator yang harus di perhatikan dari 

setiap variabel, variabel struktur kepemilikan dapat di analisis 

dengan menggunakan indikator kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional, untuk variabel Investment Opportunity 

Set (IOS) dapat dianalisis dengan menggunakan bebersapa rasio 

seperti jumlah saham yang beredar dan closing price yang 

dibandingkan dengan total ekuitas. Sedangkan untuk yang terakhir 
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variabel nilai perusahaan dapat dianalisis dengan menggunakan 

rasio Tobins-Q. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas maka peneliti membuat 

rumusan masalah yaitu:  

1. Bagaimana secara parsial struktur kepemilikan dan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan? 

2. Bagaimana secara parsial investment opportunity set (IOS) 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

3. Bagaimana secara simultan struktur kepemilikan dan investment 

opportunity set (IOS) berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

4. Bagaimana pengaruh struktur kepemilikan dan investment 

opportunity set (IOS) berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

menurut perspektif ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ditemukan adalah:  

1. Untuk mengetahui secara parsial struktur kepemilikan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

2. Untuk mengetahui secara parsial investment opportunity set 

(IOS) berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

3. Untuk mengetahui secara simultan struktur kepemilikan dan 

investment opportunity set (IOS) berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara struktur 

kepemilikan dan investment opportunity set (IOS) terhadap nilai 

perusahaan menurut perspektif ekonomi Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan kegunaan 

secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat 

dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan 

wawasan yang luas bagi para akademisi dimana dapat 

mengetahui tentang penerapan akuntansi dengan baik dan dapat 

memberikan kontribusi, sehingga kita tau bahwa ilmu 

merupakan pedoman kita dalam melakukan kegiatan tang lebih 

baik.  

2. Bagi Instansi yang bersangkutan 

Hasil penelitian ini sebagai masukan kepada pihak atau 

pemilik perusahaan khususnya pada perusahaan sektor properti, 

real estate, dan building construction yang terdaftar di bursa 

efek indonesia untuk dapat lebih memperhatikan variabel-

variabel yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Variabel 

struktur kepemilikan dan Invesment Opportunity Set (IOS) 

diharapkan dapat menjadi suatu tolak ukur dalam menguji nilai 

suatu perusahaan sehingga perusahaan dapat menganalisis ulang 

secara serius dan segnifikan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

serta referensi dalam pembuatan topik selanjutnya dengan 

melibatkan objek atau data  yang sama akan tetapi dengan 

menggunakan variabel yang berbeda begitupun sebaliknya.  

 

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dari penjelasan diatas bahwa terdapat beberapa penelitian 

terdahulu yang relevan dengan topik permasalahan tersebut 

diantaranya yang dilakukan oleh (Amalia, 2015) Beliau 

menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, 

struktur modal, dan keputusan investasi secara simultan dan 
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parsial terhadap nilai perusahaan pada sektor properti, real 

estate, dan building construction yang terdaftar di bursa efek 

indonesia (BEI) periode 2010-2013. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah ukuran perusahaan, 

profitabilitas, struktur modal, serta keputusan investasi. 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

Nilai perusahaan dengan indikator rasio (tobin’s-Q). Penelitian 

ini menggunakan data sekunder dengan jumlah sampel 

sebanyak 25 perusahaan. Analisis data dilakukan dengan uji 

regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS v 20. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Ukuran 

perusahaan, profitabilitas, struktur modal, dan keputusan 

investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan nilai 

Fhitung > Ftabel yaitu 12.279 > 2.47. Secara parsial, profitabilitas 

dan keputusan investasi berpengaruh signifikan dengan arah 

positif, struktur modal berpengaruh signifikan dengan arah 

negatif, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

dengan arah positif terhadan nilai perusahaan
27

.  

 

2. Selain itu penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Sri Hermuningsih, 2011). Sri Hermuningsih menyatakan 

bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh 

struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan yang mana 

kebijakan hutang sebagai variabel intervening. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari database OSIRIS dan indeks yang merupakan 

hasil dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan 

analisis jalur (path analysis) yang dilakukan dengan 

menggunakan program eviews 6.0 dan program SPSS 17. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh struktur 

kepemilikan terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan 

perusahaan yang memiliki kapasitas tertentu antara kepemilikan 

                                                             
27 Amalia. Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, struktur modal, dan 

keputusan investasi secara simultan dan parsial terhadap nilai perusahaan pada sektor 
properti, real estate, dan building construction yang terdaftar di bursa efek indonesia 

(BEI) periode 2010-2013. 2015, h. 36 
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manajerial dan kepemilikan institusional saling mempengaruhi 

satu sama lain terhadap perusahaan khusunya dari saham 

perusahaan, akan tetapi dengan kepemilikan saham yang sudah 

tersusun maka tidak ada pengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan tersebut
28

. 

 

3. Penelitian ini relevan juga dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Nurul Hidayah, 2015). Nurul menyatakan bahwa 

penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengaruh Investment 

Opportunity Set (menggunakan proksi harga CAPBVA dan 

Proksi Investasi MVBVE) terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan property dan real estat yang terdaftar di bursa efek 

indonesia tahun 2010-2013. Penelitian ini menggunakan metode 

kausal. Sampel penelitian menggunakan metode perposive 

sampling dengan jumlah data 120 sampel daro 30 perusahaan 

property dan real estat yang terdaftar di bursa efek. Variabel 

dependen dan independen diukur dengan skala rasio. Analisa 

data menggunakan regresi linear berganda dengan melalui uji 

statistic deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa variable independen yaitu 

IOS (CAPBVA dan MVBVE) berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Keputusan investasi yang dibuat oleh 

manajemen akan memengaruhi cara pandang investor sehingga 

mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Pengaruh IOS pada nilai 

perusahaan didasarkan pada signaling theory dimana 

perusahaan akan memberikan sinyal positif terhadap investor, 

sehingga investor tersebut akan memberikan respon yang positif 

pula terhadap nilai perusahaan karena lebih menjanjikan return 

dimasa yang akan datang
29

.  

 

                                                             
28 Hermuningsih. Pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan 

yang mana kebijakan hutang sebagai variabel intervening. 2011, h. 43 
29 Hidayah. Pengaruh Investment Opportunity Set (menggunakan proksi harga 

CAPBVA dan Proksi Investasi MVBVE) terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 
property dan real estat yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2010-2013. 2015, 

h. 89 
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4. Selain itu penelitian ini juga relevan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Maria Fransisca Widyati, 2013). Maria 

menyatakan bahwa, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, 

dapat diambil kesimpulan bahwa dewan direksi berpengaruh 

secara simultan terhadap nilai suatu perusahaan. Akan tetapi 

secara parsial dewan direksi tidak berpengaruh positif terhadap 

nilai suatu perusahaan. Dalam konteks perusahaan Indonesia 

yang dimaksud dengan board adalah dewan komisaris dan 

dewan direksi. Dewan direksi dalam satu perusahaan akan 

menentukan kebijakan yang akan diambil perusahaan secara 

jangka pendek maupun jangka panjang
30

. 

 

Perbedaan penelitiaan terdahulu dengan penelitian yang 

akan peneliti teliti adalah terletak pada objek penelitiannya, objek 

penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah pada perusahaan 

sektor properti, real estate, dan building construction yang terdaftar 

di bursa efek indonesia. Selain itu perbedaan yang lain terletak 

pada variabel independen (X) yang digunakan. Pada penelitian ini 

menggunakan 2 buah variabel independen (X) yaitu (X1) Struktur 

Kepemilikan dan (X2) Investement Opportunity Set (IOS). 

Sementara persamaan antara penelitian saya dengan peneliti 

terdahulu yaitu menggunakan variabel dependen (Y) yang sama 

yaitu nilai perusahaan. 

 

H. Sistematika Penulisan  

Bagian dari penelitian ini terdiri dari lima bab untuk 

memudahkan pembahasan dengan penjelasan sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang penegasan judul, latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat 

penelitian. 

 

                                                             
30 Maria Fransisca Widyati. Nilai Perusahaan yang di pengaruhi oleh dewan 

direksi dan dewan komisaris, jangka pendek maupun jangka panjang. 2013, h 26 
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BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang grand theory, variabel Y, 

variabel X, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 

bangunan hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Berisi tentang sumber data, metode pengumpulan data, 

populasi dan sampel, metode analisis data dan pengujian hipotesis. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang penjabaran tentang pengujian 

data, analisis data, hasil data dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan, keterbatasan peneliti dan 

rekomendasi penelitian yang dapat dijadikan masukan untuk 

peneliti. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang 

telah dilakukan maka dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji satistik menunjukan bahwa secara parsial 

terjadi hubungan positif antara variabel Struktur Kepemilikan 

(X1) dan Invesment Opportunity Set (X2) dengan Nilai 

Perusahaan (Y), hal ini dibuktikan dari persamaan regresi dapat 

diartikan konstanta menyatakan bahwa β1 = 0,260, artinya 

bahwa setiap peningkatan 1 persen SK (X1), maka nilai 

perusahaan (Tobin’s-Q) akan naik sebesar 0,260 kali dengan 

asumsi variabel lainnya konstan. β2 = 0,003,  artinya bahwa 

setiap peningkatan 1 persen Investment Opportunity Set (X2), 

maka nilai perusahaan (Tobin’s-Q) akan naik sebesar 0,003 kali 

dengan asumsi variabel lainnya konstan. Berdasarkan hasil uji 

parsial (t) pada variabel struktur kepemilikan memiliki nilai t-

hitung sebesar sebesar 0,520 > dari 0,05. Hal ini menunjukan 

bahwa struktur kepemilikan memiliki pengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Sedangkan pada variabel Invesment 

Opportunity Set memiliki nilai t-hitung sebesar sebesar 0,600 > 

dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa Invesment Opportunity Set 

memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

 

2. Berdasarkan hasil uji analisis, penelitian ini juga diuji dengan 

menggunakan uji simultan (F) yang menyatakan struktur 

kepemilikan (X1) dan investment opportunity set (IOS) (X2), 

secara simultan maupun parsial terhadap nilai perusahaan (Y). 

Hasil uji Simultan menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 

7,027 lebih besar dari F tabel yaitu (7,027 > 2, 47) dengan 

signifikansi sebesar 0,004 < 0,005. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa struktur kepemilikan (X1) dan 

investment opportunity set (IOS) (X2), secara simultan 
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berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Y). Hasil di atas 

dilengkapi dengan pengujian koefisien Determinasi (R 
2
) 

menunjukkan seberapa besar presentase pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Nilai R
2 
= 0.372.  Jadi, 

0 < 0,372 < 1 sehingga dapat dinyatakan bahwa 37,2% nilai 

perusahaan (Tobin’s Q) dipengaruhi oleh variabel independen 

yaitu struktur kepemilikan (X1) dan Investment Opportunity Set 

(IOS) (X2), sedangkan sisanya sebesar 62,8% dipengaruhi oleh 

faktor lain.  

 

3. Perspektif Ekonomi Islam dapat disebut dengan aqidah 

Islamiyah, menerangkan bahwa Islam adalah  agama  sekaligus  

ideologi  sempurna  mengatur  segala aspek kehidupan tanpa 

kecuali, termasuk aspek ekonomi. Islam tidak memisahkan 

bisnis dengan etika, sebagaimana Islam tidak memisahkan 

bisnis dengan etika, sebagaimana Islam tidak memisahkan ilmu 

dengan etika, politik dengan etika. Menurut hasil observasi dan 

wawancara, serta analisis data bahwa Islam mengajarkan untuk 

selalu berbisnis dengan cara yang halal serta menjauhkan dari 

hukum yang haram dan juga riba. Allah SWT menganjurkan 

untuk dapat berbisnis yang sudah disesuaikan dengan syariat 

dan aturan-aturan Islam. Aturan-aturan tersebut didasarkan pada 

kitab Al-quran dan Hadist yang sebagaimana mestinya. 

Perusahaan yang baik merupakan perusahaan yang dapat 

mengelola secara akurat yang sudah disesuaikan dengan faktor-

faktor pendukungnya seperti struktur kepemilikan dan 

Invesment Opportunity Set (IOS). Pendukung tersebut itulah 

yang diharapkan dapat sesuai dengan aturan dan kaidah Islam 

sehingga suatu perusahaan dapat terbina dengan baik dan benar 

serta jauh dari hukum bisnis yang haram dan riba. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian maka rekomendasi yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut: 

 



 81 

1. Bagi Perusahaan  

Bagi perusahaan disarankan untuk meningkatkan nilai 

perusahaan dengan meningkatkan penanaman saham yang tepat 

serta terus melihat kondisi pasaran diluar perusahaan dan 

meningkatkan kinerja perusahaan agar tidak terjadi konflik 

keagenan, karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

struktur kepemilikan dan Investment Opportunity Set (ISO) 

akan dapat mempengaruhi perusahaan dan juga sebaliknya tidak 

dapat mempengaruhi perusahaan khususnya pada perusahaan 

pada Sektor Properti, Real Estate, dan Building Construction 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode Tahun 

2014-2018. 

 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel 

lain seperti investasi, pendanaan dan deviden selain struktur 

kepemilikan dan Investment Opportunity Set (ISO) dan 

memperluas objek penelitian tidak sebatas sektor properti, real 

estate, dan building construction. 
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