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ABSTRAK 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh linier dan 
non linier kepemilikan manajerial terhadap struktur modal, dan nilai perusahaan 
pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
periode 2009-2011. Terdapat dua pendapat yang berkaitan dengan kepemilikan 
manajerial, yaitu incentives allignment effect dan management entrenchment 
effect. Penelitian-penelitian terdahulu membuktikan bahwa Incentives allignment 
effect lebih dominan pada tingkat kepemilikan manajerial yang rendah dan juga 
sangat tinggi, sedangkan management entrenchment effect dominan pada tingkat 
kepemilikan manajerial yang menengah. Penelitian ini mencoba menguji dampak 
dari kedua teori tersebut dengan cara menggunakan model persamaan non linier. 
Hasil regresi non linier menunjukkan kepemilikan manajerial mempengaruhi 
struktur modal pada fungsi linier, tetapi tidak mempengaruhi nilai perusahaan. 
Pada penelitian ini ditemukan dua turning point perubahan arah struktur modal 
terhadap level kepemilikan manajerial. Tetapi, berbeda dengan penelitian 
sebelumnya, pada penelitian ini hanya ditemukan satu titik eksrimum perubahaan 
nilai perusahaan terhadap level kepemilikan manajerial, yang mulanya turun 
perlahan lalu naik tajam pada satu titik tertentu. 
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