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MOTTO 

 

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 

(Al-Insyirah 6) 

 

“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) 

dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar” 

(Al-Baqarah 153) 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 

mengubah keadaan diri mereka sendiri” 

(Ar-Ra’d 11) 

 

“Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka 

dia akan memanfaatkanmu.” 

(HR. Muslim) 
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ABSTRAK 
 

Meilyna Rinawati, NIM 1722100014, Skripsi, Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, “Pengaruh 

Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen, dan Ukuran Perusahaan terhadap 

Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Manajerial sebagai Variabel 

Pemoderasi (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di JII Tahun 2017-

2019)”. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keputusan pendanaan, 

kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan 

kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2017-2019. 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index (JII) tahun 2017-2019. Jumlah sampel penelitian adalah sebanyak 36 

perusahaan. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. 

Metode analisis yang digunakan antara lain uji deskriptif, uji asumsi klasik meliputi 

uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi serta uji heteroskedastisitas, uji 

determinasi, dan uji hipotesis menggunakan metode regresi sederhana dan uji 

Moderate Regression Analysis (MRA). 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pendanaan berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, kebijakan dividen dan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kepemilikan 

manajerial tidak mampu memoderasi pengaruh keputusan pendanaan, kebijakan 

dividen, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. 

 

Kata Kunci: Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen, Ukuran  

Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Nilai Perusahaan. 
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ABSTRACT 
 

Meilyna Rinawati, NIM 1722100014, Thesis, Accounting Study of the 

Faculty of Economics, University of Widya Dharma Klaten “Effects of 

Funding Decisions, Dividend Policy, and Firm Size on Firm Value with 

Managerial Ownership as a Moderating Variable (Studies on Companies 

Registered in JII in 2017-2019)”. 

This study aims to examine the effect of funding decisions, dividend policy, 

and firm size on firm value with managerial ownership as a moderating variable 

(studies on companies registered in Jakarta Islamic Index in 2017-2019). 

The population in this study are companies registered in the Jakarta Islamic 

Index in 2017-2019. Amount of samples in this study are 36 companies. Sammpling 

method using purpose sampling technique. The statistical method used descriptive 

statistical tests, classical assumption test including normality test, multicollinearity 

test, autocorrelation test, heteroscedasticity test, determination test, and hypothesis 

test using the simple regression method and the Moderate Analysis (MRA) test.  

The result showed that funding decisions have a negative and significant 

effect on firm value, dividend policy and firm size have no effect on firm value. 

Meanwhile, managerial ownership is not able to moderate the effect of funding 

decisions, dividend policy, and firm size on firm value. 

Keywords: Funding Decisions, Dividend Policy, Firm Size, Managerial 

Ownership, and Firm Value. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan adalah suatu lembaga atau organisasi yang memproduksi barang 

atau jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam  

menjalankan kegiatannya, perusahaan  kadangkala mengalami kekurangan 

modal. Untuk mengatasi kekurangan modal, para pelaku usaha biasanya 

mencari tambahan dana yang berasal dari investor baik perorangan maupun 

pihak bank. Sebelum menginvestasikan dananya pada perusahaan, investor 

biasanya akan melihat nilai dari perusahaan untuk memastikan investasi mereka 

aman dan menguntungkan pada perusahaan tersebut. Bagi investor nilai 

perusahaan sangatlah penting karena nilai perusahaan menunjukkan kinerja dari 

suatu perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti dengan tingginya 

kemakmuran dari pemegang saham. Hal ini tentunya akan membuat manajemen 

perusahaan bekerja lebih keras lagi dalam meningkatkan kinerjanya agar 

diperoleh nilai perusahaan yang tinggi sebagai cerminan dari kondisi 

perusahaan yang baik. 

Nilai perusahaan dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap 

perusahaan (Suharli, 2006). Semakin tinggi nilai perusahaan, maka akan 

membuat investor lebih tertarik untuk menginvestasikan dananya pada 

perusahaan.  Husnan (2013) mendefinisikan nilai perusahaan atau juga disebut 
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dengan nilai pasar perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh 

calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Nilai perusahaan dapat dilihat 

melalui nilai pasar atau nilai buku perusahaan dari ekuitasnya. Nilai pasar 

adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa dan ditentukan oleh pelaku pasar 

pada saat tertentu. Semakin tinggi harga saham suatu perusahaan berarti 

mencerminkan bahwa perusahaan tersebut juga memiliki nilai pasar yang 

tinggi. Harga saham akan selalu mengalami perubahan setiap harinya bahkan 

setiap detik harga saham dapat berubah. Oleh karena itu, pelaku pasar harus 

mampu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. 

Faktor yang dapat meningkatkan nilai perusahaan adalah keputusan 

pendanaan. Keputusan pendanaan merupakan kebijakan perusahaan tentang 

seberapa jauh perusahaan menggunakan pendanaan utang (Mardiyanti, 2012). 

Keputusan pendanaan dapat pula diartikan sebagai keputusan yang menyangkut 

struktur keuangan perusahaan (financial structure). Struktur keuangan 

perusahaan merupakan komposisi dari keputusan pendanaan yang meliputi 

hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal sendiri (Fenandar, 

2012). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sartini dan Purbawangsa (2014) 

serta Achmad dan Amanah (2014) menyatakan bahwa keputusan pendanaan 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut berarti bahwa 

semakin tingginya komposisi pendanaan maka akan semakin tinggi juga nilai 

perusahaan. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan Dewi dan Wirajaya 

(2013) serta Septariani (2017) menyatakan bahwa keputusan pendanaan 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut menandakan bahwa 
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keputusan perusahaan mengenai komposisi pendanaan yang semakin besar 

tidak membuat nilai perusahaan meningkat, tetapi akan membuat nilai 

perusahaan semakin turun. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan 

Rakhimsyah dan Gunawan (2011), Fenandar (2012), dan Sudiarto (2016) 

menyatakan bahwa keputusan pendanaan tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  Hal tersebut menandakan bahwa keputusan perusahaan mengenai 

besar kecilnya komposisi pendanaan yang akan digunakan tidak mempengaruhi 

nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam 

membayar dividen (Prapaska, 2012). Dividen merupakan bagian dari laba 

bersih yang dibagikan ke pemegang saham atau pemilik modal (Napa, 1999). 

Besarnya dividen yang akan dibagikan tergantung dari masing-masing 

kebijakan dividen perusahaan. Semakin besar dividen yang dibagikan maka hal 

tersebut dapat meningkatkan harga saham perusahaan. Meningkatnya harga 

saham akan diikuti dengan meningkatnya nilai suatu perusahaan. Penelitian 

yang dilakukan oleh Fenandar (2012), Sartini dan Purbawangsa (2014), 

Achmad dan Amanah (2014), dan Fajaria (2015) menyatakan bahwa kebijakan 

dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti jika 

dividen tinggi maka akan membuat investor lebih tertarik pada perusahaan 

karena kenaikan dividen bersifat pasti dibandingkan capital gains sehingga 

menyebabkan nilai perusahaan juga tinggi. Sedangkan Rakhimsyah dan 

Gunawan (2011) menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi dividen maka 
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nilai perusahaan akan menurun. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh 

Sofyaningsih dan Hardiningsih (2011) serta Sudiarto (2016) menyatakan bahwa 

kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Artinya, dengan 

adanya kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan karena 

meningkatnya nilai dividen tidak selalu diikuti dengan meningkatnya harga 

saham yang menyebabkan nilai perusahaan meningkat.  

Ukuran perusahaan dianggap dapat mempengaruhi nilai perusahaan (Dewi, 

2013 dalam Putra dan Lestari, 2016). Ukuran perusahaan adalah cerminan dari 

total aset yang dimiliki perusahaan (Pratama dan Wiksuana, 2016). Ukuran 

perusahaan dibedakan dalam beberapa kategori yaitu perusahaan besar, 

perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran perusahaan 

akan membuat perusahaan mudah dalam memperoleh pembiayaan. Ukuran 

perusahaan yang besar dan terus tumbuh bisa menggambarkan tingkat profit 

mendatang, kemudahan pembiayaan ini bisa mempengaruhi nilai perusahaan 

dan menjadi informasi yang baik bagi investor (Eko, 2014 dalam Putra dan 

Lestari, 2016). Semakin besar ukuran perusahaan menandakan bahwa aset yang 

dimiliki perusahaan juga semakin besar. Semakin besar aset yang dimiliki 

perusahaan akan membuat investor tertarik untuk membeli saham perusahaan, 

karena investor menganggap bahwa perusahaan yang memiliki aset besar maka 

akan menghasilkan keuntungam yang besar. Penelitian yang dilakukan oleh 

Nurhayati (2013), Putra dan Lestari (2016), serta Rahayu dan Sari (2018) 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan maka aset 
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yang dimiliki perusahaan juga besar yang akan membuat investor tertarik 

membeli saham perusahaan sehingga menyebabkan nilai perusahaan 

meningkat. Sementara itu, Prastuti dan Sudiartha (2016) menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Artinya, 

semakin besarnya ukuran perusahaan akan menurunkan nilai perusahaan. 

Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Wirajaya (2013), 

Manoppo dan Arie (2016) serta Suwardika dan Mustanda (2017) menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

berarti bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan tidak mempengaruhi nilai 

perusahaan.  

Menurut Downes dan Goodman (1999), kepemilikan manajerial adalah para 

pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam 

perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan 

keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal ini, manajer 

memegang peranan penting dikarenakan manajer melaksanakan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, serta pengambil keputusan. 

Semakin tingginya proporsi kepemilikan saham yang dimiliki manajemen, akan 

membuat manajer lebih berhati-hati dan lebih termotivasi dalam meningkatkan 

kinerja dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang 

saham (Puspita, 2019). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Samisi dan 

Ardiana (2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak mampu 

memoderasi hubungan antara struktur pendanaan dengan nilai perusahaan. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Phitaloka (2018) serta Kusumawati 
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dan Rosady (2019) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memoderasi 

pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. 

Jakarta Islamic Index (JII) dipilih sebagai sampel dalam  penelitian ini 

karena JII adalah salah  satu  indeks saham yang ada di Indonesia yang 

menghitung indeks harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang 

memenuhi kriteria syariah. Pembentukan JII tidak lepas dari kerja sama antara 

Pasar Modal Indonesia (dalam hal ini PT Bursa Efek Jakarta) dengan PT 

Danareksa Invesment Management (PT DIM). Setiap periode seleksinya, 

saham yang masuk JII berjumlah 30 (tiga puluh) saham yang memenuhi kriteria 

syariah. 

Terdapat dua pasar modal syariah di Indonesia yaitu Jakarta Islamic Index 

(JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Perkembangan pasar modal 

syariah terlihat dari banyaknya jumlah saham syariah per 30 April 2017 yang 

telah meningkat sebesar 49% menjadi 354 saham sejak ISII diluncurkan pada 

2011 yang saat itu saham syariah sebanyak 237. Perkembangan lainnya dapat 

dilihat dari kapitalisasinya Rp 3.175 triliun yang bertumbuh sekitar 9,7 persen 

menjadi Rp 3.477,37 triliun per 31 Juli 2017. Return indeks saham syariah 

(YTD) per 26 Mei 2017 sebesar JII (6%) dan ISSI (7%). 

Tujuan pembentukan JII adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor 

guna melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan 

manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah islam untuk melakukan 

investasi di bursa efek. JII juga diharapkan dapat mendukung proses 

transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di Indonesia. JII menjadi 
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jawaban atas keinginan investor yang ingin berinvestasi sesuai syariah. Selain 

itu, JII menjadi tolak ukur kinerja dalam memilih portofolio saham yang halal. 

Dari penelitian-penelitian di atas menunjukkan adanya ketidak konsistenan 

hasil penelitian. Selain itu, penelitian terkait nilai perusahaan yang 

menggunakan sampel Jakarta Islamic Index (JII) dan kepemilikan manajerial 

sebagai variabel moderasi juga masih sangat terbatas. Berdasarkan latar 

belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen, dan Ukuran 

Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Manajerial 

sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di 

JII Tahun 2017-2019)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian yaitu sebagai berikut ini. 

1. Apakah keputusan pendanaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahan 

pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2017-

2019? 

2. Apakah kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2017-

2019? 
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3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2017-

2019? 

4. Apakah kepemilikan manajerial memoderasi pengaruh keputusan 

pendanaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2017-2019? 

5. Apakah kepemilikan manajerial memoderasi pengaruh kebijakan dividen 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index (JII) tahun 2017-2019? 

6. Apakah kepemilikan manajerial memoderasi pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index (JII) tahun 2017-2019? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji apakah keputusan pendanaan berpengaruh negatif terhadap 

nilai perusahan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 

(JII) tahun 2017-2019? 

2. Untuk menguji apakah kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) 

tahun 2017-2019? 
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3. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 

(JII) tahun 2017-2019? 

4. Untuk menguji apakah kepemilikan manajerial memoderasi pengaruh 

keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2017-2019? 

5. Untuk menguji apakah kepemilikan manajerial memoderasi pengaruh 

kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar 

di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2017-2019? 

6. Untuk menguji apakah kepemilikan manajerial memoderasi pengaruh 

ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2017-2019? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

1. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan 

dan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi 

pada perusahaan berdasarkan informasi nilai perusahaan dilihat dari 

keputusan pendanaan, kebijakan dividen, ukuran perusahaan, dan 

kepemilikan manajerial. 
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2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

membuat kebijakan dan keputusan yang berhubungan dengan nilai 

perusahaan, khususnya perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 

(JII) agar dapat meningkatkan kualitas kinerja perusahaan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan dalam bidang ilmu akuntansi mengenai keputusan pendanaan, 

kebijakan dividen, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, dan nilai 

perusahaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber 

informasi dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, terutama 

penelitian yang berkaitan dengan nilai perusahaan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pengujian data yang telah dilakukan, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut ini. 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pendanaan berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

struktur pendanaan yang tinggi tidak mempengaruhi minat investor dalam 

membeli saham perusahaan, karena struktur pendanaan yang tinggi 

menandakan bahwa ketergantungan perusahaan terhadap pihak luar 

meningkat. Apabila perusahan memperoleh laba, maka laba tersebut akan 

digunakan terlebih dahulu untuk melunasi kewajiban perusahaan sehingga 

laba yang dibagikan sebagai dividen juga akan berkurang. Hal ini akan 

mengurangi minat investor dalam membeli saham perusahaan sehingga 

nilai perusahaan juga berkurang. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi dan Wirajaya (2013) serta 

Septariani (2017) yang menyatakan bahwa keputusan pendanaan 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan 

2.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi rendahnya 

kebijakan dividen suatu perusahaan tidak menyebabkan nilai perusahaan 

meningkat ataupun menurun. Meningkatnya nilai dividen tidak selalu 
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diikuti dengan meningkatnya harga saham yang menyebabkan nilai 

perusahaan meningkat. Nilai perusahaan ditentukan hanya oleh kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba dari aset-aset perusahaan atau kebijakan 

investasinya, sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi nilai perusahaan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Sofyaningsih dan Hardiningsih (2011) 

serta Sudiarto (2016) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Artinya, besar kecilnya ukuran perusahaan tidak 

menyebabkan meningkat atau menurunya nilai perusahaan. Hal tersebut 

dapat terjadi karena investor menganggap bahwa ukuran perusahaan bukan 

hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan investasi. Ukuran 

perusahaan yang besar memang menandakan bahwa aset yang dimiliki 

perusahaan juga besar. Tetapi, hal tersebut belum bisa menjamin nilai 

perusahaannya juga tinggi, karena perusahaan besar mungkin belum berani 

melakukan investasi baru terkait dengan ekspansi, sebelum kewajiban-

kewajibannya terlunasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan Dewi dan 

Wirajaya (2013), Manoppo dan Arie (2016), serta Suwardika dan Mustanda 

(2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

4. Hasil pengujian dari penelitian di atas menunjukkan bahwa kepemilikan 

manajerial tidak mampu memoderasi pengaruh keputusan pendanaan 

terhadap nilai perusahaan. Artinya, kepemilikan manajerial tidak mampu 
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memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara keputusan pendanaan 

terhadap nilai perusahaan. Besar kecilnya komposisi hutang tidak 

mempengaruhi kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. 

Manajemen mungkin tidak terlalu meperhatikan komposisi pendanaan 

suatu perusahaan dikarenakan lebih fokus mengoptimalkan kinerja 

perusahaan agar laba yang diperoleh meningkat. 

5. Hasil pengujian dari penelitian di atas menunjukkan bahwa kepemilikan 

manajerial tidak mampu memoderasi pengaruh kebijakan dividen terhadap 

nilai perusahaan. Artinya, kepemilikan manajerial tidak mampu 

memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara keputusan pendanaan 

terhadap nilai perusahaan. Besar kecilnya kepemilikan manajerial suatu 

perusahaan tidak mempengaruhi minat investor dalam membeli saham 

perusahaan. Adanya kepemilikan manajerial mungkin tidak digunakan oleh 

manajemen untuk menguntungkan dirinya yang juga sebagai pemegang 

saham karena manajemen menganggap bahwa laba perusahaan akan lebih 

optimal jika digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Laba yang 

digunakan sebagai kegiatan operasional perusahaan dan tidak dibagikan 

sebagai dividen tidak membuat investor tertarik membeli saham perusahaan 

sehingga tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Hasil penelitian ini tidak 

sejalan dengan hipotesis yang diambil yaitu kepemilikan manajerial mampu 

memoderasi pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. 

6. Hasil pengujian dari penelitian di atas menunjukkan bahwa kepemilikan 

manajerial tidak mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap 
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nilai perusahaan. Artinya bahwa besar kecilnya kepemilikan manajerial 

perusahaan tidak mampu mempengaruhi hubungan antara ukuran 

perusahaan terhadap nilai perusahaan. Laba suatu perusahaan mungkin 

tidak digunakan oleh manajemen untuk menambah aset perusahaan 

sehingga ukuran perusahaan bertambah. Manajemen mungkin menganggap 

bahwa laba perusahaan akan lebih optimal jika digunakan untuk 

meningkatkan kegiatan operasionalnya dan bukan digunakan untuk 

menambah aset perusahaan sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi besar 

kecilnya ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini 

tidak sejalan dengan hipotesis yang diambil yaitu kepemilkan manajerial 

mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut ini. 

1. Bagi investor sebaiknya memperhatikan serta menganalisis laporan 

keuangan perusahaan sebelum melakukan investasi. Dari hasil penelitian 

ini, investor perlu memperhatikan jumlah rasio hutang perusahaan karena 

hal tersebut akan mempengaruhi nilai perusahaan. 

2. Bagi perusahaan sebaiknya lebih berhati-hati terhadap penggunaan hutang 

perusahaan karena hal tersebut akan mempengaruhi nilai perusahaan. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah periode penelitian 

agar diperoleh jumlah sampel yang lebih banyak atau dapat menggunakan 

objek penelitian lain misalnya perusahaan yang tergabung dalam 

Kompas100, perusahaan yang terdaftar di LQ45, perbankan, dan lain-lain. 
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