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ABSTRAK 

 Clarina Jenny Reynanda, NIM 1822100044, Skripsi, Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, “Pengaruh 

Ukuran Perusahaan, Leverage, Struktur Modal, dan Kepemilikan 

Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Dividen sebagai 

Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Property and Real Estate yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2020” 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, 

leverage, struktur modal, dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan 

dengan kebijakan dividen sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan property 

and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan property and real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. Pengambilan sampel menggunakan 

teknik purposive sampling. Jumlah sampel penelitian adalah sebanyak 44 

perusahaan. Metode analisis yang digunakan antara lain uji deskriptif, uji asumsis 

klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas serta uji 

autokorealasi, uji determinasi, dan uji hipotesis menggunakan metode analisis 

regresi linier berganda dan uji  Moderated Regression Analysis (MRA). 

 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, struktur modal, 

dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2019-2020. Dan leverage berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan property and real estate yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. Sedangkan dalam uji Moderated 

Regression Analysis (MRA), kebijakan dividen mampu memoderasi pengaruh 

kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan property and 

real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. Dan 

kebijakan dividen tidak mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan, 

leverage, dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. 

 

Kata Kunci : Ukuran Perusahaan, Leverage, Struktur Modal, Kepemilikan 

Manajerial, Nilai Perusahaan, Kebijakan Dividen  
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ABSTRACT 

Clarina Jenny Reynanda, NIM 1822100044, Thesis, Accounting Study 

Program, Faculty of Economics, University of Widya Dharma Klaten, “The 

Effect of Firm Size, Leverage, Capital Structure, and Managerial Ownership 

on Corporate Value with Dividend Policy as Moderating Variable in 

Property and Real Estate Companies Listed in Indonesia Stock Exchange 

2019-2020” 

 

This study aims to examine the effect of firm size, leverage, capital 

structure, and managerial ownership to corporate value with dividend policy as a 

moderating variable in property and real estate companies listed on the Indonesia 

Stock Exchange in 2019-2020. The population in this study are property and real 

estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2020. Sampling 

method using purposive sampling technique. Amount samples in this study are 44 

companies. The statistical method used descriptive statistical test, classical 

assumption test including normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity 

test and autocorrelation test, hypothesis test using the multiple linier regression 

analysis method and Moderated Regression Analysis (MRA) and test 

determination test. 

 

The results of this study indicate that firm size, capital structure, and 

managerial ownership have a positive and significant effect to corporate value in 

property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 

2019-2020. And leverage has a negative and significant effect to corporate value 

in property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 

2019-2020. Meanwhile, in the Moderated Regression Analysis (MRA) test, 

dividend policy is able to moderate the effect of managerial ownership on 

corporate value in property and real estate companies listed on the Indonesia 

Stock Exchange in 2019-2020. And the dividend policy is not able to moderate 

the effect of firm size, leverage, and managerial ownership on corporate value in 

property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 

2019-2020. 

 

Keywords : Firm Size, Leverage, Capital Structure, Managerial Ownership, 

Corporate Value, Dividend Policy 
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tujuan utama perusahaan didirikan adalah memperoleh laba, dimana 

laba (keuntungan) yang maksimal akan menjamin keberlangsungan hidup 

perusahaan untuk selalu ada dan bertahan sepanjang masa atau 

berkesinambungan (going concern). Laba yang maksimal akan 

mempengaruhi nilai perusahaan, semakin tinggi laba yang dihasilkan semakin 

tinggi pula harga saham dan nilai perusahaan pun juga meningkat. Nilai 

perusahaan dalam penelitian ini adalah nilai pasar dari ekuitas, karena nilai 

perusahaan dapat memberikan kemakmuran yang besar kepada pemegang 

saham jika harga saham perusahaan naik. Nilai perusahaan adalah nilai 

tambah bagi pemegang saham yang tercermin pada harga saham yang 

nantinya menjadi nilai unggul bagi perusahaan dalam mencapai tujuan jangka 

panjang perusahaan yaitu memaksimalkan nilai pemegang saham (Astriani, 

2014). Dengan memaksimalkan nilai perusahaan diharapkan dapat menarik 

investor baru untuk berinvestasi. Nilai perusahaan yang tinggi merupakan 

keinginan pemilik perusahaan karena nilai yang tinggi berarti tingkat 

kemakmuran pemegang saham yang tinggi pula. Nilai perusahaan dapat 

dimaksimalkan dengan menerapkan fungsi akuntansi keuangan, dimana satu 

kebijakan atau keputusan keuangan akan mempengaruhi keputusan keuangan 

lainnya dan mempengaruhi nilai perusahaan.Beberapa indikator ukur dalam 

menentukan nilai perusahaan dapat dilakukan melalui analisis laporan 
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keuangan. Analisis laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah ukuran perusahaan, leverage, struktur modal, dan kepemilikan 

manajerial. Ukuran perusahaan adalah salah satu variabel yang 

dipertimbangkan dalam menentukan nilai suatu perusahaan. Menurut Yanti 

dan Darmayanti (2019), ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu 

perusahaan yang dapat dilihat dari tingkat penjualan, jumlah ekuitas, atau 

jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran 

perusahaan maka akan semakin erat hubungannya dengan keputusan 

pendanaan yang diterapkan perusahaan dalam rangka mengoptimalkan nilai 

perusahaan. Hasil penelitian Prasetyorini (2013), Aldi, Erlina, dan Amalia 

(2020), Pratama dan Wiksuana (2016), serta Pratiwi, Yudiatmaja, dan 

Suwendra (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun bertolak belakang dengan 

penelitian Prastuti dan Sudiartha (2016) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Sedangkan hasil penelitian dari Pantow, Murni, dan Trang (2015) dan 

Hidayat (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan.  

Nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh leverage yang dimiliki oleh 

perusahaan. Menurut Hidayat (2019), leverage adalah rasio yang digunakan 

untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio ini 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban 

keuangannya pada saat dilikuidasi pada saat itu. Leverage dapat dipahami 
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sebagai jumlah hutang yang digunakan untuk membiayai atau membeli aktiva 

perusahaan agar keuntungan perusahaan semakin maksimal. Leverage yang 

semakin besar menunjukkan risiko investasi yang semakin besar pula 

sehingga leverage perlu dikelola dengan baik agar penggunaan leverage yang 

tinggi mampu meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan penelitian 

Rudangga dan Sudiarta (2016), Pratama dan Wiksuana (2016), serta Aldi dkk. 

(2020)  menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif signifkan terhadap 

nilai perusahaan. Bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Rahmadani 

dan Rahayu (2017) menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap 

nilai perusahaan. Sedangkan, hasil penelitian Prasetyorini (2013), dan 

Hidayat (2019) menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  

Struktur modal merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan. Struktur modal merupakan suatu bentuk 

finansial perusahaan yang bersumber dari modal sendiri dan modal yang 

bersumber dari hutang digunakan untuk pembiayaan perusahaan (Fahmi, 

2015 dalam  Nurhayati dan Kartika, 2020). Perusahaan perlu mengelola 

strruktur modal dengan baik agar menghasilkan struktur modal yang optimal. 

Struktur modal yang optimal menunjukkan perusahaan tersebut mampu untuk 

meningkatkan nilai perusahaan.  Penelitian yang telah dilakukan oleh 

Hermuningsih (2013), Yanti dan Darmayanti (2019), serta Dewi, Yuniarta, 

dan Atmaja (2014) menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Bertolak belakang dengan hasil penelitian Dewi 
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dan Badjra (2017), Oktaviani dan Mulya (2018), serta Wahyuni dan 

Purwaningsih (2021) menyatakan struktur modal berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan. Sedangkan hasil penelitian dari Nurhayati dan 

Kartika (2020) menyatakan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan adalah 

kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham 

oleh pihak manajemen perusahaan (Budianto dan Payamta, 2014). 

Kepemilikan saham manajerial dapat digunakan untuk menyelaraskan 

kepentingan pemegang saham dan manajer. Sebagai pemilik perusahaan, 

manajer akan langsung merasakan keuntungan yang dibawa oleh keputusan 

tersebut, dan manajer juga akan menanggung resiko kerugian akibat 

keputusan yang salah. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada 

perusahaan akan dapat menyatukan kepentingan antara manajer dengan 

pemegang saham, sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai dan kinerja 

perusahaan (Jensen, 1986 dalam Budianto dan Payamta, 2014). Berdasarkan 

penelitian Dewi dan Abundanti (2019),  Astriani (2014), serta Sari dan 

Wulandari (2021) menemukan hubungan yang signifikan positif antara 

kepemilikan menajerial dan nilai perusahaan. Bertolak belakang dengan hasil 

penelitian Sukirni (2012) serta Budianto dan Payamta (2014) yang 

menunjukkan hasil negatif antara kepemilikan manajerial dan nilai 

perusahaan. Sedangkan hasil penelitian Wahyuni dan Purwaningsih (2021) 
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menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Rasio lain yang digunakan untuk memprediksi nilai perusahan adalah 

kebijakan dividen. Kebijakan  dividen  adalah kebijakan  perusahaan  apakah  

akan  membayar  atau  tidak,  menentukan  besarnya dividen,  dan  membayar  

dividen  lebih  dari  periode  sebelumnya  (Jusriani  dan Raharjo,   2013). 

Kebijakan dividen digunakan perusahaan untuk menentukan besarnya laba 

yang akan ditahan perusahaan guna diinvestasikan kembali dan menentukan 

besarnya laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham untuk 

menentukan  sebagai dividen. Berdasarkan penelitian Prastuti dan Sudiartha 

(2016) serta Putra dan Lestari (2016), kebijakan dividen berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Bertolak belakang dengan hasil 

penelitian Sari dan Wulandari (2021) yang menyatakan bahwa kebijakan 

dividen berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan 

penelitian Wahyuni dan Purwaningsih (2021) menyatakan bahwa kebijakan 

dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Kebijakan dividen dalam penelitian ini dijadikan sebagai variabel 

pemoderasi yang diharapkan dapat memperkuat pengaruh ukuran perusahaan, 

leverage, struktur modal, dan kepemilikan manajerial terhadap nilai 

perusahaan. Kebijakan dividen dipilih sebagai variabel pemoderasi karena 

nilai perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan membayar dividen 

(Budianto dan Payamta, 2014). Apabila dividen yang dibayarkan kepada 

pemegang saham tinggi maka harga saham cenderung tinggi sehingga nilai 
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perusahaan juga tinggi. Sebaliknya, jika dividen dibayarkan kepada 

pemegang saham rendah maka harga saham cenderung rendah dan sehingga 

nilai perusahaan juga rendah. 

Dari penelitian-penelitian di atas menunjukkan adanya 

ketidakkonsistenan hasil penelitian. Adanya ketidakkonsistenan tersebut 

membuat peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah sampel penelitian, tahun pengamatan, serta 

objek penelitian. Peneliti saat ini melakukan penelitian pada perusahaan 

property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-

2020. 

Perusahaan property and real estate dipilih sebagai sampel dalam 

penelitian ini dikarenakan kenaikan sektor property mampu mendukung 

pertumbuhan perekonomian Indonesia, misalnya dari kenaikan harga 

property dari tahun ke tahun serta daya beli masyarakat dalam memiliki 

hunian. Selain itu, sektor property dan real estate memiliki cakupan yang luas 

dengan kehidupan manusia, misalnya perumahan, apartemen, gedung 

perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan (mall) yang mendukung aktivitas 

manusia sehari-hari. Kenaikan jumlah penduduk juga mengakibatkan 

banyaknya pembangunan secara besar-besaran dalam menunjang kebutuhan 

manusia. Pembangunan dari sektor property dan real estate akan berpengaruh 

terhadap penyerapan tenaga kerja yang menjadi salah satu faktor penunjang 

pembangunan ekonomi dan berpengaruh pada meningkatkan daya beli 
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masyarakat yang akan memiliki pengaruh pada sektor ekonomi lainnya.  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),  pertambahan jumlah 

penduduk Indonesia tahun 2010-2020, BPS mencatatkan jumlah penduduk 

Indonesia ditahun 2020 sebesar 270,2 juta jiwa sedangkan tahun 2010 jumlah 

penduduk Indonesia tercatat sebanyak 237,63 juta jiwa. Adanya kenaikan 

sebesar 32,56 juta jiwa akan berdampak pada tingginya tingkat pembangunan 

(Badan Pusat Statistik, 2021). Hal ini memberikan dampak yang positif bagi 

perusahaan property and real estate. Adanya tingkat pembangunan pada 

perusahaan property and real estate akan berperan pada pertumbuhan 

perekonomian di Indonesia. Pertumbuhan perusahaan property and real 

estate yang tinggi menarik minat investor untuk menanamkan modalnya dan 

hal ini akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, 

Struktur Modal, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai 

Perusahaan dengan Kebijakan Dividen sebagai Variabel Pemoderasi 

pada Perusahaan Property and Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2019-2020”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut ini.  
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1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2019-2020? 

2. Apakah leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2019-2020? 

3. Apakah struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2019-2020? 

4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan property and real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020? 

5. Apakah kebijakan dividen memoderasi pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan property and real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020? 

6. Apakah kebijakan dividen memoderasi pengaruh leverage terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan property and real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020? 

7. Apakah kebijakan dividen memoderasi pengaruh struktur modal terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan property and real estate yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020? 
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8. Apakah kebijakan dividen memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan property and real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan property and real estate yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. 

2. Untuk menguji apakah leverage berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan property and real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. 

3. Untuk menguji apakah struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan property and real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. 

4. Untuk menguji apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan property and real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. 

5. Untuk menguji apakah kebijakan dividen memoderasi pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan property and real 

estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. 
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6. Untuk menguji apakah kebijakan dividen memoderasi pengaruh leverage 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan property and real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. 

7. Untuk menguji apakah kebijakan dividen memoderasi pengaruh struktur 

modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan property and real 

estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. 

8. Untuk menguji apakah kebijakan dividen memoderasi pengaruh 

kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2019-2020. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut ini. 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan 

bagi perusahaan melalui rasio ukuran perusahaan, leverage, struktur 

modal, dan kepemilikan manajerial. 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan atau acuan investor dalam memprediksi kondisi 

perusahaan melalui laporan keuangan perusahaan terutama dalam analisis 

ukuran perusahaan, leverage, struktur modal, dan kepemilikan 
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manajerial. Sehingga, investor dan calon investor dapat mengambil 

keputusan yang tepat. 

3. Bagi Kreditur 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

pihak kreditur mengenai kondisi keuangan perusahaan melalui pengaruh 

ukuran perusahaan, leverage, struktur modal, dan kepemilikan manajerial 

terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel 

pemoderasi. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat 

dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya terutama penelitian yang 

berkaitan dengan pengaruh ukuran perusahaan, leverage, struktur modal, 

dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan 

dividen sebagai variabel pemoderasi. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

oleh peneliti, maka diperoleh simpulan sebagai berikut ini. 

1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2019-2020. Semakin tinggi ukuran perusahaan maka 

perusahaan dinilai telah memiliki keuangan yang stabil. Dengan adanya 

ukuran perusahaan yang tinggi mampu meningkatkan kinerja perusahaan 

menjadi semakin baik, sehingga nilai perusahaan pun diharapkan akan 

meningkat. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Rudangga dan Sudiarta (2016), Pratama dan 

Wiksuana (2016), serta Aldi dkk (2020) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

2. Leverage berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2019-2020. Leverage yang tinggi mampu menurunkan nilai perusahaan. 

Dikarenakan perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi dapat 

mengurangi minat para investor untuk berinvestasi, karena banyaknya 

hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Kenaikan 

hutang terhadap aset perusahaan sesungguhnya tidak hanya memberi 

dampak yang positif bagi perusahaan namun juga akan memberikan 
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dampak yang negatif, sehingga investor cenderung mempertimbangkan 

informasi mengenai leverage dalam pengambilan keputusan investasi.  

Penggunaan hutang untuk aset perusahaan yang dikelola dengan kurang 

baik juga akan menurunkan minat investor untuk menanamkan modalnya. 

Dengan menurunnya minat investor untuk berinvestasi akan berdampak 

terhadap menurunnya nilai perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung 

hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmadani dan Rahayu 

(2017). 

3. Struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2019-2020. Semakin tinggi nilai struktur modal 

menunjukkan semakin efisien perusahaan tersebut dalam mengelola dan 

menggunakan hutang sebagi sumber pendanaan perusahaan. Keberadaan 

struktur modal yang tinggi mampu meningkatkan kinerja perusahaan 

menjadi semakin baik, sehingga nilai perusahaan juga akan meningkat. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Hermuningsih (2013), Yanti dan Damayanti (2019), serta 

Dewi dkk (2014) yang menyatakan bahwa struktur modal bepengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. 

4. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2019-2020. Kepemilikan manajerial yang bernilai positif 

mampu meningkatkan nilai perusahaan. Dikarenakan perusahaan yang 
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memiliki kepemilikan manajerial yang tinggi akan mampu menyelaraskan 

kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, sehingga dapat 

mengurangi konflik keagenan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi 

Abundanti (2019), Astriani (2014), serta Sari dan Wulandari yang 

menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. 

5. Kebijakan dividen tidak mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan property and real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. Artinya sebagian besar 

investor hanya melihat tinggi atau rendahnya leverage tanpa 

memperhatikan besarnya dividen yang dibagikan. Dengan adanya hutang 

maka dividen yang dibagikan pada pemegang saham akan cenderung lebih 

kecil. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Aldi dkk. (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan 

dividen tidak mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

nilai perusahaan.  

6. Kebijakan dividen tidak mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan property and real estate yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. Ketika kebijakan dividen 

melemah tidak akan memperlemah pengaruh leverage terhadap nilai 

perusahaan. Sebaliknya, ketika kebijakan dividen menguat tidak akan 

memperkuat pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan. Artinya 
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sebagian besar investor hanya melihat tinggi atau rendahnya leverage 

tanpa memperhatikan besarnya dividen yang dibagikan. Dengan adanya 

hutang maka dividen yang dibagikan pada pemegang saham akan 

cenderung lebih kecil. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis 

yang diambil yaitu kebijakan dividen mampu memperkuat pengaruh 

leverage terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini bertolak belakang 

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggraeni (2020) yang 

menyatakan bahwa kebijakan dividen mampu memoderasi pengaruh 

leverage terhadap nilai perusahaan. 

7. Kebijakan dividen tidak mampu memoderasi pengaruh struktur modal 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan property and real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. Ketika kebijakan 

dividen melemah tidak akan memperlemah pengaruh struktur modal 

terhadap nilai perusahaan. Sebaliknya, ketika kebijakan dividen menguat 

tidak akan memperkuat pengaruh struktur modal terhadap nilai 

perusahaan. Sebagian besar investor hanya melihat tinggi atau rendahnya 

struktur modal tanpa melihat besar kecilnya dividen yang dibagikan. Hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis yang diambil yaitu kebijakan 

dividen mampu memperkuat pengaruh struktur modal terhadap nilai 

perusahaan. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Nurhayati dan Kartika (2020) yang 

menyatakan bahwa kebijakan dividen mampu memoderasi pengaruh 

struktur modal terhadap nilai perusahaan. 
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8. Kebijakan dividen mampu memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan property and real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020. Dividen yang tinggi 

berarti semakin sedikit laba yang di tahan. Apabila perusahaan  

membayarkan  dividen  yang  lebih besar daripada laba ditahannya 

akibatnya tingkat pertumbuhan dalam pendapatan dan harga saham akan 

terhambat yang berakibat pada lambatnya pertumbuhan perusahaan yang 

akan menurunkan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Budianto dan Payamta (2014) 

yang menyatakan bahwa kebijakan dividen mampu memoderasi pengaruh 

kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh, dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut ini. 

1. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan, terutama perusahaan property and real estate hendaknya 

memperhatikan faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini, karena telah 

terbukti dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Faktor yang dimaksud 

yaitu ukuran perusahaan, leverage, struktur modal, dan kepemilikan 

manajerial. Ukuran perusahaan, struktur modal, dan kepemilikan 

manajerial mempunyai pegaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Perusahaan sebaiknya memperhatikan ukuran perusahaan, struktur modal, 
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dan kepemilikan manajerial agar dapat menjadi acuan untuk menentukan 

strategi perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Leverage 

mempunyai pengaruh yang negatif terhadap nilai perusahaan. Perusahaan 

diharapkan mampu menggunakan hutang dengan baik untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan. Selain itu, perusahaan diharapkan dapat 

memberikan informasi keuangan yang bersifat objektif dan relevan 

sehingga dapat meyakinkan para investor untuk mengambil keputusan 

beriventasi di perusahaan tersebut.  

2. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa leverage berpengaruh negatif  

terhadap nilai perusahaan. Dengan ini, investor harus lebih hati-hati dalam 

menanamkan modalnya untuk berinvestasi, walaupun nilai leverage tinggi 

namun tidak digunakan dan dikelola secara optimal, perusahaan tidak akan 

mampu memperoleh hasil yang maksimal. Semakin tinggi nilai leverage 

maka dapat menyebabkan semakin tinggi risiko yang akan dihadapi, salah 

satunya adalah kebangkrutan. Semakin tinggi nilai leverage belum tentu 

perusahaan memiliki laba yang tinggi. Namun investor perlu 

mempertimbangkan dalam menanamkan modalnya, karena dalam 

penelitian ini variabel ukuran perusahaan, struktur modal, dan kepemilikan 

manajerial yang berpengaruh positif. Perusahaan yang memiliki nilai 

ukuran perusahaan, struktur modal, dan kepemilikan manajerial yang 

tinggi menunjukkan kinerja perusahaan itu baik, sehingga nilai perusahaan 

pun diharapkan meningkat. 
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3. Bagi Kreditur 

Bagi kreditur yang akan meminjamkan dananya kepada perusahaan, 

terutama pada kepada perusahaan property and real estate yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020, sebaiknya memperhatikan 

variabel struktur modal yang mampu berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Kreditur dapat memberikan bentuk pinjaman dengan lebih 

mudah dan dengan bunga yang lebih rendah. Pemberian pinjaman yang 

lebih ringan akan mempermudah pihak kreditur dalam memperoleh 

pendapatan berupa bunga pinjaman. Sehingga hal ini tentu akan 

memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, baik pihak kreditur sebagai 

pemberi dana maupun perusahaan sebagai penerima dana (hutang) 

tersebut. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil analisis regresi pada perusahaan property and real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2020 diperoleh Adjusted R 

Square sebesar 0,450 yang dapat diartikan bahwa variabel dependen dapat 

dijelaskan oleh variabel independen. Nilai perusahaan dapat dijelaskan 

oleh variabel ukuran perusahaan, leverage, struktur modal, dan 

kepemilikan manajerial sebesar 45%. Sedangkan 55% sisanya dijelaskan 

oleh variabel lain. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

menambah variabel independen lain seperti: Pertumbuhan Perusahaan 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Ramdhonah, Solikin, dan 

Sari, 2019, serta Suastini, Purbawangsa, dan Rahyuda, 2016), 
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Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan 

(Suwardika dan Mustanda, 2017, serta Tumangkeng dan Mildawati, 2019) 

dan Keputusan Investasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

(Ayem dan Nugroho, 2016, serta Gayatri dan Mustanda, 2014), Keputusan 

Investasi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan (Achmad dan 

Amanah, 2014), Keputusan Investasi tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan (Amaliyah dan Herwiyanti, 2020, serta Rinnaya, Andini, dan 

Oemar, 2016). Atau menambah tahun penelitian dalam penelitian agar 

hasil yang didapat lebih baik. 
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