
 
 

i 
 

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN 

KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI 

VARIABEL MODERATING 

 

SKRIPSI 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar 

Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi 

Peminatan: 

Akuntansi Keuangan 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

SARAH PUSPITA 

NIM. 1522100958 

 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN 

MEI 2019 

 



ii 
 

 

  

 

ii 



iii 
 

 

 

 

iii 



iv 
 

  

 

iv 



v 
 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk: 

1. Kedua orang tua saya tercinta 

2. Keluarga dan Saudara 

3. Teman dan sahabat terdekat 

4. Teman-teman seperjuangan  

5. Almamater 

 

 

 

 

  

 

v 



vi 
 

MOTTO 

 

“gunakan waktu sebaik mungkin, jangan lewatkan kesempatan 
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ABSTRAK 

 

Sarah Puspita, 1522100958, 2019. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Leverage, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Dengan 

Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating”. 

 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh  ukuran perusahaan, 

leverage dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan dengan 

profitabilitas sebagai variabel moderasi. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2017 dengan jumlah populasi 45 perusahaan. Pemilihan 

sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling, diperoleh 35 perusahaan 

yang memenuhi kriteria sampel dalam penelitian ini. Metode analisis yang 

digunakan antara lain uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik meliputi uji 

normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesis 

menggunakan metode Regresi Berganda dan Uji Regresi Moderasi. Nilai 

perusahaan diukur dengan menggunakan price to book value, ukuran perusahaan 

diukur menggunakan log of total aset, leverage diukur menggunakan debt to 

equity ratio, kepemilikan manajerial diukur dengan jumlah kepemilikan saham 

oleh manajerial dibagi dengan jumlah saham yang beredar dan profitabilitas 

diukur menggunakan  return on equity. Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, leverage tidak memiliki 

pengaruh terhadap nilai perusahaan, dan kepemilikan manajerial tidak memiliki 

pengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan profitabilitas tidak memoderasi 

hubungan antara ukuran perusahaan, leverage, dan kepemilikan manajerial 

terhadap nilai perusahaan. 

 

Kata kunci: nilai perusahaan, ukuran perusahaan, leverage, kepemilikan  

manajerial, dan profitabilitas  
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ABSTRACT 

 

Sarah Puspita, 1522100958, 2019. "The Influence Of Company Size, 

Leverage, And Managerial Ownership On Firm Value With Profitability As A 

Moderating Variable” 

 

The purpose of this study is to determine the effect of firm size, leverage 

and managerial ownership on firm value with profitability as a moderating 

variable. The population used in this study includes companies listed in the 

Indonesia Stock Exchange LQ45 Index in 2017 with a population of 45 

companies. Sample selection using purposive sampling technique, obtained 35 

companies that met the sample criteria in this study. The analytical method used 

includes descriptive statistical tests, classic assumption tests including normality 

test, multicollinearity test and heteroscedasticity test, and hypothesis testing using 

the method of Multiple Regression and Moderation Regression Test. Firm value is 

measured using price to book value, company size is measured using log of total 

assets, leverage is measured using a debt to equity ratio, managerial ownership is 

measured by the number of managerial share ownership divided by the number of 

shares outstanding and profitability measured using ROE. The results of this 

study indicate the size of the company has an influence on the value of the 

company, leverage has no influence on the value of the company. And managerial 

ownership has no influence on firm value. While profitability does not moderate 

the relationship between company size, leverage, and managerial ownership of 

firm value. 

Keywords: firm value, company size, leverage, managerial ownership, and 

profitability 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan merupakan suatu bentuk badan usaha yang merupakan 

tempat berkumpulnya tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan 

kewirausahaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-

besarnya. Keuntungan yang besar bagi perusahaan bisa digunakan untuk 

melakukan kegiatan operasionalnya, dan meningkatkan kinerja perusahaan 

agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Keuntungan tersebut 

diharapkan dapat memberikan pengembalian yang menguntungkan dalam 

rangka mensejahterakan pemilik perusahaan, sehingga dapat meningkatkan 

nilai bagi perusahaan. 

Persaingan di dunia usaha ini mendorong perusahaan untuk 

meningkatkan kinerjanya guna mencapai tujuan perusahaan. Menurut Tamba 

(2018), tujuan perusahaan yang pertama adalah untuk mencapai keuntungan 

maksimal. Tujuan yang kedua adalah ingin memakmurkan pemilik 

perusahaan atau para pemilik saham dan tujuan perusahaan yang ketiga 

adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga 

sahamnya. Salah satu tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan 

kemakmuran pemegang saham melalui pemaksimalan nilai perusahaan 

(Sartono,2010).  
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Nilai perusahaan adalah persepsi investor tentang tingkat keberhasilan 

perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Para investor akan 

lebih tertarik pada perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan yang 

tinggi. Keuntungan yang tinggi akan memberikan jaminan kesejahteraan 

kepada para pemegang saham berupa pembagian dividen. Semakin 

tertariknya investor terhadap saham perusahaan maka akan meningkatkan 

harga saham yang diikuti dengan semakin tingginya nilai perusahaan, 

begitupun sebaliknya.  Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan. Menurut Pratama dan Wiksuana (2016), faktor-faktor 

tersebut adalah ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas. Sedangkan 

menurut Puspaningrum (2017), faktor yang dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan adalah kepemilikan manajerial.  

Nilai perusahaan sering diproksikan menggunakan price to book value 

(PBV). PBV adalah perhitungan atau perbandingan antara market value 

dengan book value suatu saham (Nurdhiana, 2012). Semakin tinggi nilai 

PBV, maka semakin tinggi pula ketertarikan para investor untuk membeli 

saham perusahaan yang diikuti dengan semakin tinggi pula nilai perusahaan.  

Ukuran perusahaan adalah cerminan dari total aset yang dimiliki 

perusahaan (Pratama dan Wiksuana, 2016). Semakin besar ukuran atau skala 

perusahaan maka aset yang dimiliki perusahaan semakin besar dan dana yang 

dimiliki perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya juga 

semakin banyak, begitupun sebaliknya. Semakin besar aset yang dimiliki 

akan menarik investor untuk membeli saham perusahaan, karena adanya 
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anggapan bahwa perusahaan yang memiliki aset yang besar akan 

menghasilkan profit yang lebih besar. 

Leverage adalah rasio pengungkit, dimana dengan hutang tertentu bisa 

menghasilkan laba yang maksimal. Menurut Sartono (2001), leverage 

merupakan penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dan dengan 

sumber dana tersebut diharapkan dapat memberikan pengembalian yang lebih 

besar dari besarnya beban tetap tersebut, sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan bagi pemegang saham. Jika hasil yang diperoleh dari aset 

perusahaan lebih tinggi daripada tingkat bunga yang harus dibayarkan, maka 

penggunaan utang tersebut akan “mengungkit” (leverage) atau bisa dikatakan 

dapat meningkatkan pengembalian atas aset (ROA) (Brigham dan Huston, 

2010). Semakin tingginya tingkat leverage perusahaan, sehingga tingkat 

keuntungan yang dihasilkan lebih tinggi dari hutangnya, maka menunjukkan 

semakin tingginya nilai perusahaan. 

Kepemilikan manajerial sering dikaitkan dengan teori keagenan yaitu 

teori yang mengatur hubungan antara pemegang saham dengan manajemen 

(Ginting, 2017). Teori keagenan sering terjadi konflik keagenan antara 

manajer dengan pemegang saham yang disebabkan karena manajer tidak 

memililki saham mayoritas perusahaan. Kepemilikan manajerial, akan 

memberikan kesempatan bagi manajer untuk memiliki saham perusahaan 

sehingga dia akan menyamakan kepentingan sebagai seorang manajer dan 

sebagai seorang pemegang saham. Semakin tingginya proporsi kepemilikan 

saham, manajer akan lebih berhati-hati dan lebih termotivasi dalam 
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meningkatkan kinerja dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan 

pemegang  saham.  

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

yang sering dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva dan modal 

(Tamba, 2018). Profit yang tinggi akan lebih dipercaya oleh investor, karena 

investor beranggapan bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan yang stabil 

dan mampu memberikan tingkat pengembalian yang tinggi kepada pemegang 

saham. Semakin tinggi profit atau laba yang dihasilkan perusahaan maka akan 

menarik investor untuk membeli saham perusahaan, sehingga akan 

meningkatkan harga per lembar saham yang diikuti dengan semakin 

meningkatnya nilai perusahaan. 

Pemilihan variabel-variabel dalam penelitian yang diduga 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, mengacu pada beberapa penelitian 

terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Tamba (2016), tentang pengaruh 

ukuran perusahaan dan leverage terhadap nilai perusahaan dengan 

profitabilitas sebagai variabel moderating, pada perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi, memperoleh hasil bahwa secara parsial 

ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan dan leverage berpengaruh positif, namun tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Secara simultan ukuran perusahaan dan leverage 

berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Interaksi antara 

ukuran perusahaan dengan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai 
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perusahaan, sedangkan interaksi antara leverage dengan profitabilitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2017), tentang pengaruh 

struktur kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan, dengan 

profitabilitas dan kebijakan hutang sebagai variabel moderating, 

menunjukkan hasil bahwa struktur kepemilikan manajerial, dengan 

profitabilitas dan kebijakan hutang sebagai variabel moderating berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Struktur kepemilikan 

manajerial yang diukur dengan insider ownership berpengaruh negatif, 

namun signifikan terhadap nilai perusahaan, profitabilitas yang diukur dengan 

return on asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Kebijakan hutang yang diukur dengan debt to equty ratio berpengaruh positif, 

namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Interaksi kepemilikan 

manajerial dengan profitabilitas berpengaruh negatif, namun tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan, serta interaksi kepemilikan manajerial dengan 

kebijakan hutang berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jalestiana (2018), tentang pengaruh 

kepemilikan manajerial dan institusional terhadap nilai perusahaan dengan 

kebijakan hutang sebagai variabel moderating, menunjukkan hasil bahwa 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, 

kebijakan hutang berpengaruh negatif, namun signifikan terhadap nilai 
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perusahaan, kebijakan hutang tidak memoderasi hubungan antara 

kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan, serta kebijakan hutang tidak 

memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dengan nilai 

perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tanti (2018), tentang pengaruh ukuran 

perusahaan, pertumbuhan perusahaan, struktur modal,  profitabilitas, earning 

per share dan  kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan, menunjukkan 

hasil bahwa variabel ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, struktur 

modal, profitabilitas, earning per share, dan kebijakan dividen secara 

simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Variabel profitabilitas dan 

kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan 

ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, struktur modal dan earning per 

share  tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dengan hasil yang tidak 

konsisten, maka peneliti tertarik melakukan penelitian kembali dengan 

beberapa perbedaan. Pertama, peneliti menggabungkan beberapa variabel 

independen yang berbeda yaitu ukuran perusahaan, leverage, (Pratama dan 

Wiksuana, 2016; Tamba, 2018) dan kepemilikan manajerial (Puspaningrum, 

2017). Kedua, peneliti menggunakan variabel profitabilitas dalam 

memoderasi nilai perusahaan. Ketiga, peneliti menggunakan tahun penelitian 

periode 2017. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, 
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Leverage, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan 

Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah profitabilitas memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

nilai perusahaan? 

5. Apakah profitabilitas memoderasi pengaruh leverage terhadap nilai 

perusahaan? 

6. Apakah profitabilitas memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap nilai perusahaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka 

tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. 

2. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. 

3. Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai 

perusahaan. 
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4. Untuk menguji apakah profitabilitas memoderasi pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap nilai perusahaan. 

5. Untuk menguji apakah profitabilitas memoderasi pengaruh leverage 

terhadap nilai perusahaan. 

6. Untuk menguji apakah profitabilitas memoderasi pengaruh kepemilikan 

manajerial terhadap nilai perusahaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi investor dan calon investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

investor dan calon investor, mengenai pengaruh ukuran perusahaan, 

leverage, dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan dengan 

profitabilitas sebagai variabel  moderating, yang dapat digunakan untuk 

membantu mereka dalam melakukan penilaian perusahaan dan 

pengambilan keputusan  investasi. 

2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan 

dalam pengaplikasikan variabel ukuran perusahaan, leverage, dan 

kepemilikan manajerial dalam membantu meningkatkan nilai perusahaan 

serta sebagai bahan pertimbangan emiten dalam mengevaluasi, 

memperbaiki, dan meningkatkan kinerja manajemen dimasa yang akan 

datang. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan menjadi referensi dalam melakukan penelitian mengenai 

nilai perusahaan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Hasil analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, variabel 

ukuran perusahaan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,042 dan 

memiliki koefisien sebesar -1.852. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil 

dari 0.05, dan memiliki nilai koefisien negatif maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan. Hal tersebut menandakan bahwa semakin besar aset 

perusahaan akan berpengaruh terhadap semakin menurunnya nilai 

perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Tamba (2016) dan Pratama dan wiksuana (2016) bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

2. Hasil analisis dalam penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa variabel 

leverage mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,583. Nilai signifikansi 

tersebut lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Investor dalam 

berinvestasi lebih mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti 

profitabilitas dan kebijakan dividen dalam menentukan keputusan untuk 

berinvestasi di suatu perusahaan dibandingkan dengan mempertimbangkan 

struktur modal perusahaan yaitu hutang. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Tanti (2018) dan Tamba (2016) yang 

menyatakan bahwa DER tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

3. Hasil analisis dalam penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa variabel 

kepemilikan manajerial mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,348. Nilai 

signifikansi tersebut lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, yang 

berarti bahwa jumlah saham yang dimiliki pihak manajerial tidak memiliki 

pengaruh terhadap investor untuk berinvestasi. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan Ginting (2017) dan Jalestiana (2018), yang menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap  nilai perusahaan. 

4.  Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukan bahwa profitabilitas tidak 

memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Hal 

tersebut dapat dilihat pada interaksi antara SIZE dan ROE memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,267. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0.05 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas tidak memoderasi 

pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut 

dikarenakan investor cenderung memperhatikan ukuran perusahaan yang 

dilihat dari asetnya daripada tingkat profitabilitasnya. Hasil penelitian ini 

tidak sejalan dengan Tamba (2017), yang menyatakan bahwa profitabilitas 

memoderasi interaksi antara ukuran perusahaan dengan nilai perusahaan. 
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5. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukan bahwa profitabilitas tidak 

memoderasi pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut 

dapat dilihat pada interaksi antara DER dan ROE memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,919. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0.05 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas tidak memoderasi 

pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Perusahaan terkadang tidak 

memanfaatkan keuntungannya tersebut untuk melunasi hutang-hutangnya, 

tetapi lebih memilih untuk menyimpan keuntungannya dalam bentuk laba 

ditahan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Tamba (2017), yang menyatakan bahwa profitabilitas memoderasi 

hubungan antara leverage dengan nilai perusahaan. 

6. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukan bahwa profitabilitas tidak 

memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. 

Hal tersebut dapat dilihat pada interaksi antara KM dan ROE memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,835. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0.05 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas tidak memoderasi 

pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Pihak 

manajemen belum merasa ikut memiliki perusahaan dikarenakan tidak 

keseluruhan keuntungan perusahaan dapat dinikmati oleh manajemen 

sehingga manajemen termotivasi untuk memaksimalkan kepentingannya 

sendiri. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Tamba (2017). Ginting (2017) dan Puspaningrum (2017). 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut. 

1. Bagi perusahaan,  

Perusahaan disarankan untuk meningkatkan jumlah saham yang 

dimiliki oleh pihak manajerial karena kepemilikan tersebut mempengaruhi 

investor dalam menginvestasikan dananya kepada perusahaan sehingga 

akan meningkatkan nilai perusahaan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan atau menambah 

variabel lain misalnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh selain 

manajerial atau variabel lain yang berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan misalnya profitabilitas. 

b. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan periode penelitian 

yang lebih panjang sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian lebih banyak. 

c. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan objek penelitian yang lain 

misalnya perusahaan yang tergabung dalam Kompas100, perusahaan 

ritel, perbankan, dan lain-lain. 
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