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Abstract 
In achieving the objective of increasing shareholders equity, owners can entrust the management of the firm to the financial 

manager, who will keep the performance of the firm and manage the financial asset of the firm by emphasizing in three 

decision functions, which are: investment, funding, and dividend decisions. This research aims at finding out and analyzing 

effect of managerial ownership, institutional ownership, dividend policy, and capital structure to value of the firm in 

registered manufacturing in Indonesia stock exchange year 2004-2009. It uses the sample of manufacturing industry 

companies registered in Indonesia Stock Exchange (BEI). The sampling technique employs purposive sampling in 

accordance to the sample criteria wanted and got the sample of 26 companies from 151 companies fulfilling the 

requirements in the observation period of 6 years. The data analysis used in this research to test the hypothesis is regression 

analysis. The research result based on the regresion analysis shows that there is simultaneously significant effect among 

managerial ownership, institutional ownership, dividend policy, and capital structure to value of the firm. However, the 

partial test shows that there is insignificant variabel which is managerial ownership to value of the firm. Another partial test 

shows that there are significant effects among managerial ownership, institutional ownership, dividend policy, and capital 

structure to value of the firm.  
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1. PENDAHULUAN 

Perusahaan didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan kegiatan tertentu dengan 

tujuan mencari keuntungan yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap orang yang ada dalam 

perusahaan harus bisa bekerja sama dengan baik. Keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan dapat diperoleh 

dengan  meningkatkan nilai perusahaan (value of the firm) dan kesejahteraan pemegang saham selaku pemilik 

perusahaan. Menurut Keown (2006:2) “perusahaan haruslah bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan 

pemegang saham dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan”. Dalam hal ini nilai perusahaan dapat dilihat 

dari harga saham khususnya harga saham penutupan (closing price). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemegang 

saham dapat mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada manajer keuangan melalui tiga fungsi keputusan 

keuangan, yaitu : keputusan investasi, keputusan pembiayaan, dan keputusan dividen. Aspek-aspek masalah 

keagenan selalu berkaitan dengan konflik keagenan seperti struktur modal, kebijakan dividen, dll. Dalam 

konteks keuangan, masalah tersebut muncul antara principal dan agen. 

Jika dilihat dari perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia, kebanyakan memiliki besarnya 

kepemilikan manajerial yang kecil, sehingga agency problem mudah terjadi. Hal ini disebabkan karena masih 

banyaknya perusahaan manufaktur yang pengelolaannya masih diberikan kepada manajer sebagai pengambil 

keputusan. Dari fenomena ini dapat dijadikan salah satu alasan penelitian ini diambil karena peneliti berfokus 

pada perusahaan manufaktur yang selama periode pengamatan terus memiliki kepemilikan saham baik 

kepemilikan manajerial maupun kepemilikan institusional. Sebuah perusahaan agar agency problem tidak terus 

terjadi, maka pihak institusi dapat dijadikan sebagai pihak penengah untuk mengambil keputusan manajerial. 

Hal ini terbukti dengan besarnya jumlah kepemilikan institusional yang terdapat di perusahaan manufaktur jika 

dibandingkan dengan besarnya kepemilikan manajerial. Besarnya kepemilikan saham baik kepemilikan 
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manajerial dan kepemilikan institusional sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan keuangan khususnya 

terkait dengan kebijakan hutang perusahaan. Apabila perusahaan sudah memutuskan untuk memperoleh dana 

dari luar berupa hutang maka harus memperhatikan besarnya tingkat suku bunga yang berlaku dan memastikan 

besarnya ukuran perusahaan agar dapat dijadikan jaminan dalam perolehan dana tersebut. 

Beberapa penelitian tentang struktur modal terhadap nilai perusahaaan telah banyak dilakukan oleh 

peneliti dan hasilnya saling kontradiksi. Jensen dan Meckling (1976) berargumentasi bahwa konflik keagenan 

terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian. Konflik keagenan menyebabkan penurunan 

nilai perusahaan. Penurunan nilai perusahaan akan mempengaruhi kekayaan dari pemegang saham sehingga 

pemegang saham akan melakukan tindakan pengawasan terhadap perilaku manajemen. Secara singkat ada dua 

pandangan yang terus diperdebatkan oleh ahli-ahli keuangan di dunia. Pandangan pertama dikenal dengan 

pandangan tradisional yang menyatakan bahwa struktur modal mempengaruhi nilai perusahaan. Pandangan 

tradisional menurut Myers (1984) diwakili oleh dua teori yaitu Trade off Theory dan Pecking Order Theory. 

Pandangan kedua dikemukakan oleh Modigliani dan Miller yang menyatakan bahwa struktur modal tidak 

mempengaruhi nilai perusahaan. Myers dan Majluf (1984), menyatakan bahwa perusahaan cenderung 

mempergunakan internal equity terlebih dahulu, dan apabila memerlukan external financing, maka perusahaan 

akan mengeluarkan debt sebelum menggunakan external equity. 

Dari beberapa penelitian yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia ditemukan hasil 

bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia cenderung mengikuti pecking order theory. Sartono (2001) telah 

menemukan bahwa pada umumnya para manajer perusahaan di Indonesia cenderung mengikuti hierarki 

pendanaan (pecking order theory). Struktur modal perusahaan diprediksi juga dipengaruhi oleh faktor ekstern 

dan faktor intern perusahaan. Dalam penelitian ini akan dibahas tentang pengaruh baik dari kepemilikan saham 

(kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional), kebijakan dividen dan struktur modal terhadap nilai 

perusahaan. Struktur kepemilikan menjadi penting dalam teori keagenan karena sebagian besar argumentasi 

konflik keagenan disebabkan oleh adanya pemisahan kepemilikan dan pengelolaan. Konflik keagenan tidak 

terjadi pada perusahaan dengan kepemilikan seratus persen oleh manajemen (Jensen dan Meckling, 1976). 

Struktur kepemilikan saham diprediksi berpengaruh dalam penentuan struktur modal. Struktur modal yang 

optimal akan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan jika tidak ada tambahan hutang. Semakin terkonsentrasi 

kepemilikan saham perusahaan cenderung akan mengurangi hutang. Semakin terkonsentrasi kepemilikan 

saham, maka akan terjadi pengawasan yang efektif terhadap manajemen. Manajemen akan semakin berhati-hati 

dalam melakukan peminjaman, sebab jumlah hutang yang terlalu tinggi akan menimbulkan risiko financial 

distress sehingga nilai perusahaan akan menurun. Jumlah hutang yang melewati titik optimalnya akan membuat 

penghematan pajak dari penggunaan hutang lebih rendah dari pada nilai sekarang dari financial distress dan 

agency cost (model trade off). Semakin terkonsentrasi kepemilikan saham perusahaan juga diprediksi akan 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Pada umumnya para investor mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, yaitu 

dengan mengharapkan return dalam bentuk dividen maupun capital gain. Teori kebijakan dividen yang optimal 

diartikan sebagai rasio pembayaran dividen yang ditetapkan dengan memperhatikan kesempatan untuk 

menginvestasikan dana serta berbagai preferensi yang dimiliki para investor mengenai dividen daripada capital 

gain. Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Jika perusahaan berjalan lancar 

maka nilai saham perusahaan akan meningkat sedangkan nilai hutang perusahaan tidak terpengaruh sama sekali 

demikian sebaliknya. Hal ini dapat dijadikan acuan bahwa nilai dari kepemilikan saham bisa menjadi indeks 

yang tepat untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan. Berdasarkan alasan ini maka tujuan manajemen 

keuangan seringkali dinyatakan dalam bentuk maksimalisasi nilai saham kepemilikan perusahaan atau 

singkatnya maksimalisasi harga saham. Hal ini sesuai dengan pendapat Weston dan Capeland dalam Mas’ud 

(2008). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, kebijakan dividen, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan uraian pustaka di 

atas, maka dibuat hipotesis penelitian yaitu : 

Hipotesis 1 : Kepemilikan manajerial secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Hipotesis 2 : Kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Hipotesis 3 : Kebijakan dividen secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Hipotesis 4 : Struktur modal secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Hipotesis 5 : Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, dan struktur modal secara 

simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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Dari hipotesis di atas maka dapat dibuat kerangka konsep penelitian sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

2. METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif (positifisme). Sedangkan 

jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian explanatory, yaitu penelitian yang dilakukan dengan maksud 

menjelaskan (explanatory) hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis yang sifatnya pengembangan 

dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan.  

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mendapatkan data perusahaan manufaktur 

selama periode pengamatan. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode penelitian 2004-2009 yang masing-masing periode 

memiliki jumlah perusahaan yang berbeda. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilihat dari populasi yang 

digunakan yaitu perusahaan manufaktur pada tahun 2009 - 2014 dan dilihat sesuai dengan ketentuan yang 

dibutuhkan maka diperoleh sebanyak 26 perusahaan yang memenuhi sehingga sampel yang digunakan adalah 

populasi tersebut dengan tidak mengikutsertakan perusahaan lain yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. 

Metode ini menggunakan metode pengambilan sampel secara sensus. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian 

ini sebanyak 26 x 6 tahun sebanyak 156 sampel. Pada penelitian ini hanya menggunakan jenis data sekunder 

yang diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD), Laporan Tahunan, situs Bursa Efek 

Indonesia, artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian.  

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Model analisis ini 

merupakan analisis bersifat kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana besarnya pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun persamaan dari analisis ini adalah : 

 

Y = β0+ β 1X1+ β 2X2+ β 3X3+ β 4X4+  

 

Keterangan : 

Y = Nilai Perusahaan    

X1 = Kepemilikan Manajerial      

  = Error  

X2= Kepemilikan Institusional   

X4 = Struktur Modal        

β0 = Konstanta X3= Kebijakan Dividen   

β 1-4 = Bilangan koefisien regresi 

 

Untuk tujuan tersebut maka harus dilakukan pengujian terhadap asumsi klasik. Uji statistik yang 

digunakan untuk menguji normalitas residual dalam penelitian ini adalah menggunakan uji statistik non 

parametrik Kolmogrov-Sminorv (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis: 

H0: data residual berdistribusi normal 

HA: data residual tidak berdistribusi normal 

Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah nilai Kolmogrov Sminorv signifikansi > 

taraf signifikansi (α=0.05) (Ghozali, 2001:151). Sedangkan Uji linieritas merupakan suatu upaya untuk 

memenuhi salah satu asumsi analisis regresi linear yang mensyaratkan adanya hubungan variabel bebas dan 

variabel terikat yang saling membentuk kurva linier. Kurva linier dapat terbentuk apabila setiap kenaikan skor 

variabel bebas diikuti oleh kenaikan skor variabel terikat. Uji asumsi klasik jenis ini untuk analisis regresi 

berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas, dimana akan diukur tingkat pengaruh keeratan 

hubungan atau pengaruh antar variabel bebas tersebut memenuhi besaran koefisien korelasi (r). Untuk 

mengukur multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance atau VIF (variance inflation factor) dari masing-

masing variabel. Jika nilai tolerance > 0.1 atau VIF < 10, maka data dikatakan terbebas dari multikolinieritas 

(Santoso, 2001:206). Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program 

komputer SPSS 17. 

 

Kep. Manajerial (X1) 

Kep. Institusional (X2) 

Keb. Dividen (X3) 

Struktur Modal (X4) 

Nilai Perusahaan (Y) 

Keterangan : 

= Pengaruh Simultan 

= Pengaruh Parsial 
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Tabel 1 Uji Kolmogorov Smirnov Variabel X1, X2, X3, X4, terhadap Y 

Statistik Uji Nilai Keterangan 

Kolmogorov-Smirnov Y 1,260 
Menyebar Normal 

signifikan 0,084 

                                        Sumber: Data Sekunder  (diolah), 
 

Tabel 2 Uji Asumsi Multikolinieritas Variabel X1, X2, X3, X4 terhadap Y 

Variabel 

Independen 
VIF Keterangan 

X1 1,562 Non Multikolinier 

X2 1,464 Non Multikolinier 

X3 1,024 Non Multikolinier 

X4 1,218 Non Multikolinier 

                                        Sumber: Data Sekunder  (diolah),  

 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perhitungan koefisien regresi berganda pada penelitian ini menggunakan analisis regresi standardize 

dengan melihat pengaruh secara simultan dan parsial pada masing-masing persamaan. Metode yang digunakan 

adalah ordinary least square (OLS) yaitu metode kuadrat terkecil dan hasilnya : 

 
Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Berganda X1, X2, X3, X4 terhadap Y 

Variabel Beta T Sig t Keterangan 

X1 0,016 1,354 0,300 
Tidak 

Signifikan 

X2 
-

0,394 
-3,054 0,003 Signifikan 

X3 0,224 2,315 0,008 Signifikan 

X4 
-

0,164 
-1,977 0,049 Signifikan 

ttabel  = 1,975 

R Square = 0,154 

                                              Sumber: Data Sekunder (diolah), 

 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari nilai R Square menunjukkan nilai sebesar 0,154 atau 15,4%. 

Artinya bahwa Y dipengaruhi sebesar 15,4% oleh variabel X1, X2, X3, dan X4. Sedangkan sisanya 84,6% 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel bebas yang diteliti. Secara keseluruhan, model pada penelitian ini 

terbagi atas 4 pengaruh parsial. Tabel berikut menyajikan hasil pengujian pengaruh parsial. 

 
Tabel 4 Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Parsial 

Variabel 

Bebas 

Variabel 

Terikat 
p-value Keterangan 

X1 Y 0,300 Tidak Signifikan 

X2 Y 0,003 Signifikan 

X3 Y 0,008 Signifikan 

X4 Y 0,049 Signifikan 

                                  Sumber: Data Sekunder (diolah), 
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Dari persamaan tersebut, diperoleh hasil analisis Regresi Berganda secara keseluruhan adalah :  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil Analisis Regresi Berganda 

 

3.1 Uji Hipotesis Model Regresi Secara Parsial 

Hipotesis 1: Kepemilikan Manajerial berkontribusi secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan 

 

Dari hasil uji hipotesis ini diketahui bahwa kolom signifikan (sig) didapatkan nilai sebesar 0,300 yang 

lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,05 < 0,300, maka Kepemilikan Manajerial tidak berkontribusi 

secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Variabel  X1 memiliki nilai thitung sebesar 1,354 dengan probabilitas 

sebesar 0,300. Karena thitung < ttabel (1,354 < 1,975) atau sig t < 5% (0,000 < 0,05) maka variabel X1 tidak 

berpengaruh signifikan terhadap  Y.  

 

Hipotesis 2 : Kepemilikan Institusional berkontribusi secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan 

 

Dari hasil uji hipotesis ini diketahui bahwa kolom signifikan (sig) didapatkan nilai sebesar 0,003 yang 

lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,05 > 0,003, maka Kepemilikan Institusional berkontribusi 

secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Variabel  X2 memiliki nilai thitung sebesar -3,054 dengan 

probabilitas sebesar 0,003. Karena |thitung| > ttabel (3,054 > 1,975) atau sig t < 5% (0,003 < 0,05) maka variabel X2 

berpengaruh signifikan terhadap Y. Karena koefisien regresi bertanda negatif (-0,394) mengindikasikan semakin 

tinggi X2 mengakibatkan semakin menurunkan variabel  Y. 

 

Hipotesis 3 : Kebijakan Dividen berkontribusi secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan 

 

Dari hasil uji hipotesis ini diketahui bahwa kolom signifikan (sig) didapatkan nilai sebesar 0,008 yang 

lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,05 > 0,008, maka Kebijakan Dividen berkontribusi secara 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Variabel  X3 memiliki nilai thitung sebesar 2,315 dengan probabilitas 

sebesar 0,008. Karena |thitung| > ttabel (2,315 > 1,975) atau sig t < 5% (0,008 < 0,05) maka variabel X3 berpengaruh 

signifikan terhadap  Y. Karena koefisien regresi bertanda positif (0,224) mengindikasikan semakin tinggi X3 

mengakibatkan semakin meningkat pula variabel  Y. 

 

Hipotesis 4 : Struktur Modal berkontribusi secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan 

 

Dari hasil uji hipotesis ini diketahui bahwa kolom signifikan (sig) didapatkan nilai sebesar 0,049 yang 

lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,05 > 0,049, maka Struktur Modal berkontribusi secara 

signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Variabel  X4 memiliki nilai thitung sebesar -1,977 dengan probabilitas 

sebesar 0,049. Karena |thitung| > ttabel (1,977  > 1,975) atau sig t < 5% (0,049 < 0,05) maka variabel X4 

berpengaruh signifikan terhadap  Y. Karena koefisien regresi bertanda negatif (-0,164) mengindikasikan 

semakin tinggi X4 mengakibatkan semakin menurunkan variabel  Y. 

 

Uji Hipotesis Model Regresi Secara Simultan 

 

Hipotesis 5 : Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, dan struktur modal secara 

simultan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

 

Pengujian hipotesis secara simultan ini didapatkan nilai Ftabel dengan degrees of freedom (df) n1 = 6 dan 

n2 = 149 adalah sebesar 2,159. Jika nilai F hasil penghitungan pada tabel anova model 2 dibandingkan dengan 

Ftabel, maka Fhitung hasil penghitungan lebih besar daripada Ftabel (4,525 >  2,159). Selain itu, pada tabel diatas 

juga didapatkan nilai signifikan sebesar 0,000. Jika signifikan dibandingkan dengan α = 0,05 maka signifikan 

lebih kecil dari α = 0,05. Dari kedua perbandingan tersebut dapat diambil keputusan H0 ditolak pada taraf  α = 

0,05. Sehingga dapat disimpulkan  bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara variabel X1, X2, X3, X4 

terhadap variabel Y. 

Dari hasil analisis di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai persamaan sebagai berikut: 

 

Kep. Manajerial (X1) 

Kep. Institusional (X2) 

Keb. Dividen (X3) 

Nilai Perusahaan (Y) 

Struktur Modal (X4) 

0,016 

-0,394 

-0,164 

0,224 
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Y   = β0+ β 1X1+ β 2X2+ β 3X3+ β 4X4 + 

= 0,016 X1 - 0,394 X2 + 0,224 X3 – 0,164 X4 

 

3.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis terhadap hipotesis yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat satu variabel yang tidak signifikan, yaitu variabel kepemilikan manajerial terhadap 

nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan kecilnya jumlah kepemilikan manajerial yang dimiliki oleh masing-

masing perusahaan dari tahun ke tahun. Sehingga variabel kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi harga 

saham perusahaan yang menjadi cerminan atas kinerja perusahaan. Sedangkan variabel lainnya yaitu variabel 

kepemilikan institusional, kebijakan dividen, struktur modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan pengelolaan perusahaan manufaktur di Indonesia lebih banyak dikelola 

oleh pihak institusi. Pengujian Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan diperoleh nilai signifikan dan 

mempunyai pengaruh yang positif. Temuan dalam penelitian ini konsisten dengan penelitian Sudarma (2003) 

dan Sujoko (2008) yang menemukan bahwa pembayaran dividen direspon positif oleh investor sehingga 

berpengaruh positif terhadap harga saham.  

Temuan ini mendukung hasil penelitian Sujoko (1999) yang menemukan bahwa pembayaran dividen 

berpengaruh positif terhadap return saham. Temuan ini juga konsisten dengan signaling theory, Battacharya 

(1979) dalam Sujoko (2008) yang menyatakan bahwa seorang manajer yang mempunyai informasi lebih 

mendalam menggunakan dividen untuk menginformasikan kepada investor tentang kualitas earnings. Signaling 

Theory ini dikembangkan oleh Bhattacharya (1979), John dan William (1985) dalam Sujoko (2008) dimana 

teori ini menyatakan pembayaran dividen dianggap sebagai signal  bahwa perusahaan tersebut mempunyai 

prospek bagus di masa yang akan datang. 

Pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan signifikan. Hasil penelitian ini mendukung teori 

struktur modal model trade off yang menyatakan bahwa jumlah hutang yang semakin meningkat akan 

menurunkan nilai perusahaan. Argumentasi yang mendasari hal ini karena diprediksi nilai sekarang financial 

distress cost dan agency cost melebihi penghematan pajak dari penggunaan hutang. Kebijakan hutang 

merupakan keputusan yang penting dalam suatu perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan yang 

tercermin pada harga saham. Dalam suatu perusahaan kecilnya kepemilikan manajerial dapat menimbulkan 

agency problem karena pihak manajemen berperan penting dalam pengambilan keputusan keuangan berupa 

keputusan dividen dan keputusan pendanaan. Apabila manajer lebih mengutamakan pembagian dividen, maka 

manajer akan mencari sumber dana untuk memenuhinya baik dari internal maupun dari eksternal. Hal ini akan 

berdampak pula pada kecilnya biaya operasional perusahaan. Selain, kepemilikan manajerial dalam perusahaan 

terdapat kepemilikan institusional yang dapat dijadikan sebagai pengawas atau pengontrol pihak manajemen 

dalam pengambilan keputusan sehingga agency problem dapat diminimalisir. 

 

 

4. SIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, struktur modal terhadap nilai perusahaan 

dan ini mendukung teori struktur modal model trade off yang menyatakan bahwa jumlah hutang yang semakin 

meningkat akan menurunkan nilai perusahaan. Argumentasi yang mendasari hal ini karena diprediksi nilai 

sekarang financial distress cost dan agency cost melebihi penghematan pajak dari penggunaan hutang. 

Kebijakan hutang merupakan keputusan yang penting dalam suatu perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai 

perusahaan yang tercermin pada harga saham.  

Dalam suatu perusahaan kecilnya kepemilikan manajerial dapat menimbulkan agency problem karena 

pihak manajemen berperan penting dalam pengambilan keputusan keuangan berupa keputusan dividen dan 

keputusan pendanaan. Apabila manajer lebih mengutamakan pembagian dividen, maka manajer akan mencari 

sumber dana untuk memenuhinya baik dari internal maupun dari eksternal. Hal ini akan berdampak pula pada 

kecilnya biaya operasional perusahaan. Untuk mencari sumber pendanaan dari luar atau hutang maka perlu 

mempertimbangkan besarnya ukuran perusahaan sebagai jaminan untuk memperoleh hutang dan 

memperhatikan besarnya tingkat suku bunga yang berlaku terkait dengan besarnya biaya yang akan ditanggung 

oleh perushaaan. Selain, kepemilikan manajerial dalam perusahaan terdapat kepemilikan institusional yang 

dapat dijadikan sebagai pengawas atau pengontrol pihak manajemen dalam pengambilan keputusan sehingga 

agency problem dapat diminimalisir. 

Pengujian secara parsial terdapat variabel yang tidak signifikan yaitu pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap nilai perusahaan. Pengujian secara parsial lainnya antara kepemilikan institusional, kebijakan dividen, 

dan struktur modal terhadap nilai perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan.  

Keterbatasan penelitian ini terdapat pada jangka waktu penelitian yang relatif pendek, sehingga 

menyebabkan terbatasnya jumlah sampel yang digunakan. Peneliti yang tertarik untuk meneliti mengenai 

variabel-variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan, disarankan untuk menambah variabel yang digunakan, 
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seperti ukuran perusahaan, tingkat suku bunga, profitabilitas, keadaan pasar modal, pertumbuhan pasar, umur 

perusahaan, dll. 
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