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ABSTRAK 

 

 

Optimalisasi nilai perusahaan yang merupakan tujuan perusahaan dapat 

dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, dimana satu langkah 

keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan 

lainnya dan memiliki dampak pada nilai perusahaan. Kriteria penilaian terhadap 

hasil pelaksanaan operasi perusahaan adalah banyak dan bermacam-macam, 

tergantung dari sudut pandang keberhasilan tersebut ditinjau dan pada aspek apa 

perusahaan tersebut berorientasi. Dalam perusahaan yang berorientasi pada profit, 

maka indikator kinerja perusahaan adalah jumlah laba yang diperoleh. Laba 

digunakan sebagai alat ukur umum menilai kinerja manajemen dalam 

menjalankan tugasnya. Laba yang besar akan mendorong pemilik modal untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan guna memperluas usahanya dan 

sebaliknya laba yang rendah akan mendorong pemilik untuk menarik modalnya. 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh managerial ownership terhadap keputusan pendanaan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk mengetahui pengaruh 

keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk mengetahui pengaruh managerial 

ownership terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Untuk mengetahui pengaruh managerial ownership 

terhadap nilai perusahaan dengan keputusan pendanaan sebagai intervening pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang go public di BEI tahun 

2007-2009. Jumlah Sampel mengadopsi pendapat Arikunto. Untuk itu sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 27 perusahaan, yang 

diambil 20% dari total perusahaan manufaktur yang go publik di BEI tahun 2007-

2009. Teknik analisis yang digunakan adalah path analysis.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel 

managerial ownership terhadap keputusan pendanaan pada perusahaan 

manufaktur di BEI. Tidak terdapat pengaruh antara variabel keputusan pendanaan 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di BEI. Tidak terdapat 

pengaruh pula antara variabel managerial ownership terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan manufaktur di BEI dan tidak terdapat pengaruh juga antara 

variabel managerial ownership terhadap nilai perusahaan dengan variabel 

keputusan pendanaan sebagai intervening pada perusahaan manufaktur di BEI. 

 

Kata Kunci: managerial ownership, keputusan pendanaan dan nilai perusahaan. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Managerial Ownership Terhadap Nilai Perusahaan  
Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dengan Keputusan 
Pendanaan Sebagai Variabel Intervening 
 

Syaiful, Achmad Sofyan Noer 


	Abstrak



