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ABSTRAK 

 

Tujuan jangka panjang perusahaan adalah untuk mengoptimalkan nilai 

perusahaan. Tingginya nilai perusahaan dapat menggambarkan kesejahteraan para 

pemilik saham perusahaan. Nilai perusahaan akan terlihat dari harga pasar 

sahamnya. untuk memaksimumkan nilai perusahaan tidak hanya nilai ekuitas saja 

yang harus diperhatikan, tetapi juga semua klaim keuangan seperti hutang maupun 

saham prefere. Optimalisasi nilai perusahaan yang merupakan tujuan perusahaan 

dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, dimana satu 

keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan 

lainnya dan dapat berdampak pada nilai perusahaan.  

Penelitian ini menggunakan sektor manufaktur yang terdaftar dalam Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010 - 2014. Hal ini didasarkan pada data 

pertumbuhan industri manufaktur di Indonesia mencapai pertumbuhan sebesar 

6,40 % di tahun 2012 angka tersebut lebih tinggi dibandingkan angka 

pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya 6,23%. Penelitian ini ingin 

membuktikan apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

kebijakan deviden dan kebijakan hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Penelitian ini menggunakan model regresi dalam analisis data dan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan, kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan, kebijakan deviden berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan dan kebijakan hutang berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan yang terjadi pada perusahaan-perusahaan sektor manufaktur 

dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010 – 2014 yang telah dipilih 

untuk menjadi sampel dalam penelitian.  

 

Kaca Kunci : Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan 

Deviden, Kebijakan Hutang, Nilai Perusahaan 

 

 

 

 


	JUDUL
	LEMBAR PERSETUJUAN
	LEMBAR PERNYATAAN
	DECLARATION
	UCAPAN TERIMA KASIH
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB I PENDAHULUAN
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA
	BAB III RERANGKA KONSEPTUAL
	BAB IV METODE PENELITIAN
	BAB V HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
	BAB VI SIMPULAN DAN SARAN
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN I SAMPEL PENELITIAN
	LAMPIRAN II DATA VARIABEL PENELITIAN
	LAMPIRAN III HASIL REGRESI

