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Abstract 

 
The objective of this research is the examination of insider ownership, debt policy, 

and dividend policy with firm value (case study in Indonesia)  using Two Stage Least Square 
(TSLS) method to know the influence between four factors, with storey level isn't it 0.05. 
Object of this study were companies which were listed in Indonesia Stock Exchange during 
2003 to 2008, on target population of 52 public companies. 

This study findings 1) insider ownership have not an effect to company value 2). 
dividend policy have an effect to company value 3). debt policy have an effect on value 
company  4) insider ownership, debt policy and  dividend policy have an effect to company 
value 
 
Keywords: insider ownership, debt policy, dividend policy, company value. 
 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah  

Pengelolaan Perusahaan bertujuan untuk memakmurkan pemiliknya. Semakin tinggi 
harga saham berarti semakin memakmurkan pemilik saham. Harga pasar saham 
menunjukkan nilai perusahaan. Dengan demikian bila harga saham meningkat maka berarti 
nilai perusahaan meningkat. Pada dasarnya tujuan perusahaan adalah untuk memaksimasi 
nilai pemegang saham melalui kebijakan dividen dan peningkatan harga pasar saham 
perusahaan. Semakin tinggi harga saham berarti semakin memakmurkan pemilik saham. 
Dengan demikian bila harga saham meningkat maka berarti nilai perusahaan meningkat. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, para pemilik modal bisa mempercayakan kepada para 
manajerial atau insiders Pemberian amanat kepada insiders dapat dipandang sebagai 
pemisahan fungsi decition making dan risk beating (Jansen & Meckling, 1976). Pemodal 
selaku penyedia dana berkepentingan untuk mengamankan dananya yang diinvestasikan, 
sedangkan pihak insiders berhak atas gaji dan kompensasi lainnya karena menjalankan 
amanat termasuk mengambil keputusan-keputusan bisnis yang diharapkan terbaik bagi 
pemilik modal. Namun demikian pihak insiders sering bekerja bukan untuk memaksimumkan 
nilai perusahaan, tapi justeru mengurusi atau berkutat pada peningkatan kesejahteraan insider 
sendiri. Hal ini tidak disukai oleh pemilik perusahaan karena biaya-biaya itu akan dibebankan 
perusahaan yang pada gilirannya akan menurunkan dividen, pemilik perusahaan lebih suka 
dibiayai oleh hutang, namun para manajer umumnya tidak suka karena hutang mengandung 
risiko yang tinggi. Oleh karena itu melihat keberadaan insider ownership yang dikaitkan 
dengan nilai perusahaan menjadi relevan. 

Sementara itu kebijakan hutang juga akan terkait dengan nilai perusahaan. Dengan 
mempertimbangkan pajak, maka nilai perusahaaan atau harga saham akan ditentukan oleh 
struktur modalnya. Semakin tinggi proporsi hutang maka semakin tinggi harga saham, namun 
pada titik tertentu peningkatan hutang akan menurunkan nilai perusahaan karena manfaat 
yang diperoleh dari penggunaan hutang lebih kecil daripada biaya yang ditimbulkannya. 
Sedangkan Homaifar, Benkato, dan Zietz (1994) menemukan bahwa keuntungan saham 
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mempengaruhi keputusan struktur modal. Mereka menemukan hubungan negatif antara 
keuntungan saham dengan hutang. Argumen ini mendukung pendapat bahwa perusahaan 
cenderung menggantikan hutang dengan equity apabila tingkat keuntungan saham tinggi.  

Kebijakan Dividen juga bisa dikaitkan dengan nilai perusahaan. Memang masih 
terdapat tiga teori yang berbeda pendapat. Pertama teori yang dikemukakan oleh Miller dan 
Modigliani disingkat MM (1958) berpendapat bahwa kebijakan dividen tidak relevan yang 
berarti tidak ada kebijakan dividen yang optimal karena dividen tidak mempengaruhi nilai 
perusahaan. Kelompok kedua adalah pendapat Gordon-Lintner (1964) yang menyatakan 
bahwa dividen lebih kecil risikonya daripada capital gain, sehingga dividen setelah pajak dan 
menawarkan dividen yield yang lebih tinggi akan meminimumkan biaya modal. Kelompok 
ketiga adalah bahwa karena dividen cenderung dikenakan pajak daripada capital gain, maka 
maka investor akan meminta tingkat keuntungan yang lebih tinggi untuk saham dengan 
dividen yield yang tinggi. Kelompok ini menyarankan bahwa dengan Dividend Pay out Ratio 
yang lebih rendah akan memaksimumkan nilai perusahaan. Ketiga pendapat tersebut 
memberikan justifikasi bahwa kebijakan dividen memang berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan (Hardjito, 2006).  
 
Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah ”Bagaimana pengaruh Insider 
Ownership, Kebijakan Deviden, dan Kebijakan Hutang terhadap Nilai Perusahaan?” 

 
KAJIAN PUSTAKA 
Insiders Ownership dan Nilai Perusahaan 

Persentase kepemilikan ditentukan oleh besarnya persentase jumlah saam terhadap 
keseluruhan saham perusahaan. Seseorang yang memiliki saam  suatu perusahaan dapat 
dikatakan sebagai pemilik peruahaan, meskipn jumlah sahamnya hanya beberapa lembar. 
Pemegang saham mempunyai hak dan tanggungjawab seperti halnya seorang pemilik 
perusahaan. Mereka mempunyai hak untuk menenukan arah dan kebjaksanaan umum 
perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Tentunya hak mereka dibatasai 
oleh persentase jumlah saham yang mereka miliki karena berlakunya prinsip “one share one 
vote” 

Kajian terhadap masalah kepemilikan perusahaan (ownership) dapat di mulai dari 
pendekatan Agency Theory dan Signalling Theory. Kedua teori ini membahas perilaku 
manusia yang memiliki keterbatasan rasional (bounded rationality), mengutamakan 
kepentingan pribadi (self-interest) dan kecenderungan menolak risiko (risk averse). Teori 
keagenan (agency theory) menyatakan bahwa kinerja perusahaan dipengaruhi oleh adanya 
konflik kepentingan antara Manajemen (agent) dengan Pemilik/Investor (principal) yang 
timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat 
kemakmuran yang dikehendakinya. Konflik kepentingan antar agen dan prinsipal disebut 
sebagai masalah keagenan (agency problem). Sedangkan, Teori Signal (signalling theory) 
membahas bagaimana seharusnya signal-signal keberhasilan atau kegagalan manajemen 
(agent) disampaikan kepada pemilik (principal).  

Masalah agensi yang timbul antara pemegang saham dengan pemegang hutang 
disebabkan oleh perbedaan sikap principal dan agen terhadap risiko bisnis (Jensen dan Smith, 
1985). Mereka menjelaskan bahwa pemegang saham dapat membuat keputusan untuk 
memindah kekayaan dari pemegang hutang kepada mereka. Semakin besar rasio hutang 
terhadap ekuitas, keuntungan semakin besar dan pemegang saham dapat mengontrol 
perusahaan untuk melakukan proyek berisiko. Sementara itu, pemegang hutang akan 
menuntut return yang lebih besar dari hutang mereka. dari hutang mereka. Jensen dan 
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Meckling (1976) menunjukkan bahwa masalah agensi dapat dikurangi dengan pemberian 
insentif, melakukan pengawasan, meningkatkan kepemilikan manajerial (insider ownership) 
dan tindakan membatasi diri (bonding) oleh manajer. Mekanisme bonding dilakukan dengan 
meningkatkan pembayaran dividen dan jumlah hutang. Hal ini akan mengurangi peluang 
manajer untuk mengambil tindakan yang menyimpang, dan selanjutnya akan meningkatkan 
nilai perusahaan. Namun demikian, cara ini juga menimbulkan biaya yang dapat menurunkan 
nilai perusahaan yang disebut biaya agensi. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini 
adalah: 
H1: Insider Ownership berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

 
Pertumbuhan Perusahaan dan Nilai Perusahaan 

Kallapur dan Trombey (1999), Realisasi pertumbuhan perusahaan diproksikan dengan 
nilai pertumbuhan perusahaan yang meliputi pertumbuhan aktiva dan ekuitas. Aktiva 
perusahaan menunjukan keputusan penggunaan dana atau keputusan investasi pada masa 
lalu. Aktiva didefisinisikan sebagai sumber daya yang mempunyai potensi memberikan 
manfaat ekonomis pada perusahaan dimasa yang akan datang. Sumber daya yang mampu 
menghasilkan aliran kas masuk atau mengurangi kemampuan kas keluar bisa disebut aktiva. 
Sumber daya tersebut akan diakui sebagai aktiva perusahaan memperoleh hak penggunaan 
aktiva tersebut sebagai hasil transaksi atau pertukaran pada masa lalu dan manfaat ekonomis 
masa mendatang bisa diukur, dikuintifisikan dengan tingkat ketepatan yang memadai. 

Pertumbuhan adalah dampak atas arus dana perusahaan dari perubahan operasinal 
yang disebabkan oleh pertumbuhan atau penurunan volume usaha (Helfert, 1997). 
Pertumbuhan perusahaan sangat diharapkan oleh pihak internal maupun eksternal 
perusahaan, karena pertumbuhan yang baik member tanda bagi perkembangan perusahaan. 
Dari sudut pandang investor, pertumbuhan suatu perusahaan merupakan tanda perusahaan 
memiliki aspek yang menguntungkan, dan investor pun akan mengharapkan tingkat 
pengembalian dari investasi yang dilakukan menunjukan perkembangan yang baik. Jadi, 
apakah pertumbuhan perusahaan berguna dalam meningkatkan  nilai perusahaan menjadi 
empiris isu yang dapat diuji dengan menggunakan hipotesis berikut 
H2: Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
 
Kebijakan  Deviden dan Nilai Perusahaan  

Dividen adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada pemegang saham 
(pemilik modal sendiri). Laba Bersih (Net Earnings) ini sering disebut sebagai: “Laba yang 
tersedia bagi pemegang saham biasa” (earnings available to common stockholders disingkat 
EAC). Selain dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, laba bersih itu ditahan 
di dalam perusahaan untuk membiayai operasi selanjutnya dan disebut sebagai Laba Ditahan 
(Retained Earnings). Rasio antara dividen dan laba bersih sering disebut sebagai Dividend 
Payout Ratio (DPR). Karena kelebihan laba bersih di atas dividen itu menjadi laba ditahan 
maka keputusan DPR inclusive keputusan mengenai laba ditahan. Sepintas, para pemegang 
saham akan merasa senang apabila bagian dari laba bersih yang dibagikan sebagai dividen ini 
semakin besar. Akan tetapi, apabila Dividend Payout Ratio ini semakin besar, berarti laba 
ditahan semakin menciut, padahal pendanaan dengan menggunakan laba ditahan (internal 
financing) ini mempunyai cost of capital yang paling kecil dibandingkan dengan metode 
pendanaan lainnya. Dengan demikian, keputusan dividen akan mengacu pada suatu kebijakan 
dividen (dividend policy) yang optimal, terutama disesuaikan dengan konsep tujuan 
memaksimumkan nilai perusahaan. Ditinjau dari tujuan memaksimumkan rentabilitas modal 
sendiri, maka kebijakan dividen perlu memperhatikan rentabilitas aktiva dan tingkat bunga. 
Dikatakan demikian, karena apabila kebijakan menetapkan laba ditahan semakin besar berarti 



NCFB-V FB-UKWMS-SURABAYA, 25 APRIL 2012  

 

perusahaan itu menggunakan metode pendanaan dengan menambah modal sendiri, yakni 
pendanaan internal. 

Ada tiga kelompok yang berpendapat yaitu kelompok pertama adalah Miller dan 
Modigliani (MM), berpendapat bahwa kebijakan dividen tidak relevan yang berarti tidak ada 
kebijakan dividen yang optimal karena dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan. 
Kelompok kedua adalah Gordon-Lintner berpendapat bahwa dividen lebih kecil risikonya 
daripada capital gain, sehingga dividen setelah pajak dan menawarkan dividen yield yang 
lebih tinggi akan meminimumkan biaya modal. Kelompok ketiga adalah bahwa karena 
dividen cenderung dikenakan pajak daripada capital gain, maka maka investor akan meminta 
tingkat keuntungan yang lebih tinggi untuk saham dengan dividend yield yang tinggi. 
Kelompok ini menyarankan bahwa dengan dividend payout ratio (DIVD )yang lebih rendah 
akan memaksimumkan nilai perusahaan. Ketiga pendapat nampak bertentangan, namun coba 
kita mempertimbangkan kandungan informasi., maka dapat dikatakan bahwa pembayaran 
dividen sering diikuti oleh kenaikan harga saham. Kenaikan pembayaran dividen dilihat 
sebagai signal bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik. Sebaliknya penurunan 
pembayaran dividen akan dilihat sebagai prospek perusahaan yang buruk. Dengan demikian 
hipotesis dalam penelitian ini  adalah: 
H3: Kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
 
Kebijakan Hutang dan Nilai Perusahaan 

Hutang adalah kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu lalu 
dan harus dibayar dengan kas, barang dan jasa di waktu yang akan datang (Jusuf, 2001). 
Menurut Nurwahyudi dan Mardiyah (2004) bahwa “Hutang adalah pengorbanan ekonomi 
yang harus dilakukan perusahaan di masa yang akan datang karena tindakan atau transaksi 
sebelumnya.” Pengorbanan ekonomi dapat berbentuk uang,aktiva,jasa-jasa atau dilakukannya 
pekerjaan tertentu. Hutang mengakibatkan adanya ikatan yang memberikan hak kepada 
kreditur untuk mengklain aktiva perusahaan. 

Kebijakan hutang mempunyai pengaruh pendisiplinan perilaku manajer. Hutang akan 
mengurangi konflik agensi dan meningkatkan nilai perusahaan. Peningkatan hutang 
meningkatkan leverage sehingga meningkatkan kemungkinan kesulitan kesulitan keuangan 
atau kebangkrutan. Kekhawatiran kebangkrutan mendorong manajer agar efisien, sehingga 
memperbaiki biaya agensi. Haris dan Raviv (1991) menyimpulkan berdasarkan bukti 
empirisnya yang menunjukkan konsistensi teori bahwa hutang dapat menurunkan konflik 
agensi dan meningkatkan nilai perusahaan. Namun, hutang meningkatkan biaya marginal. 
Tambahan dana hutang menyebabkan pemegang saham terpaksa menerima proyek yang lebih 
beresiko (Jensen dan Meckling, 1976; Crutchley dan Hansen, 1989). Alasannya jika proyek 
berhasil, kepentingan kreditur (debtholders) atas bunga dan pokok pinjaman adalah 
terlindungi dan investor ekternal menikmati sisa keuntungan. Namun jika proyek gagal, 
kreditur menanggung biaya resiko yang meningkat, karena pemegang saham memiliki 
kewajiban terbatas. Kreditur mengantisipasi resiko ini dengan memindahkan resiko kepada 
pemegang sahammelaui peningkatan biaya hutang. 

Peningkatan penggunaan hutang dapat mengurangi masalah agensi antara manajer 
dengan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976; Jensen, 1986; Crutchley dan Hansen, 
1989; Chen dan Steiner, 1999). Hutang dapat mengurangi aliran kas bebas (free cash flow) 
yang berlebihan. Penggunaan hutang akan mengurangi aliran kas karena perusahaan harus 
membayar bunga hutang dan pokok pinjaman. Penurunan aliran kas menyebabkan 
berkurangnya uang yang ada pada manajer. Keadaan ini akan membatasi keinginan manajer 
menggunakan aliran kas untuk menambah pendapatan mereka dan melakukan investasi yang 
berlebihan (over investment). Sedangkan pemegang saham menghendaki aliran kas tersebut 
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dapat dibagikan sebagai dividen untuk menambah kekayaan mereka atau diinvestasikan 
kembali ke dalam proyek-proyek yang menghasilkan return positif. Oleh karena itu, 
peningkatan penggunaan hutang akan mengurangi masalah agensi antara manajer dengan 
pemegang saham. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini adalah 
H4: Kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
   
METODE PENELITIAN 
Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, yaitu sampel yang 
memiliki kriteria sebagai berikut:  
1) Perusahaan tercatat di BEI tahun 2007 sampai dengan tahun 2008.  
2) Tersedia data tentang persentase insider ownership, membayar dividen, memiliki data 

jumlah hutang. 
 
Teknik Analisis 

Penelitian ini  menggunakan Regresi Berganda untuk menguji adanya determinasi 
 
Pengukuran Variabel 
1. Insider Ownership adalah persentase saham yang dimiliki oleh insider ownership, seperti 

manajer atau direktur, besarnya dapat dihitung sebagai berikut: 
        Jumlah saham yang dimiliki insider 

      INSD = -------------------------------------------- 
                              Total saham beredar 

 
2. Pertumbuhan Perusahaan 

             Total Aktiva t – Total Aktiva t-1 

Perubahan Total Aktiva = -------------------------------------- 
              Total Aktiva t-1 

3. Kebijakan Dividen adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara Dividen Per 
lembar Saham (DPS) dengan Laba Per lembar Saham (LPS). 
                             Laba bersih sesudah pajak + bunga (1-T) 

     Marjin laba atas aset       = ----------------------------------------------------- 
               Total Aktiva 

4. Kebijakan Hutang   
             Total Hutang atau Kewajiban 
DER = ------------------------------------ 
  Total Modal Sendiri 

5. Nilai Perusahaan 
Price to book value atau PBV menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai 
buku saham suatu perusahaan. makin tinggi rasio ini berarti pasar percaya akan prospek 
perusahaan tersebut. 
        Harga saham 
PBV = ----------------- 
             BV   
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Pengujian Hipotesis  
Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian dan menilai model yang disusun, alat 

analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Adapun software yang digunakan adalah 
SPSS Versi 16.  Adapun persamaan regresi, sebagai berikut: 
PBV = a + b1 Insd Own +  ε  
PBV = a + b2 Growth +  ε 
PBV = a + b3 Div +  ε  
PBV = a + b4 Debt + ε  
 
Keterangan:  
PBV   = Nilai perusahaan 
Insd Own  = Insider Ownership 
Growth  = Pertumbuhan Perusahaan  
Debt    = Kebijakan Hutang 
Div   = Kebijakan Dividen 
ε          = standar error 

 
PEMBAHASAN 
Statistik Deskriptif 

Tabel 1 
Statistik diskriptif 

 
Variabel    N   Minimum           Maximum           Rata-rata                Standar Deviasi
  
 
INSD    25  5.0000000    3.4673500     2.000326786  6.8632184820 
DEBT      25  2.3604601    1.1191649     5.726260591  2.2136880875 
DIV    25 -6.4666667    2.3568544     1.902318176  4.6983800485 
PBV    25 -1.2621010    4.0632197    -5.138449689  2.5227281874 
 
 Tabel 1 menunjukkan nilai rata-rata Insider Ownership sebesar 2.000326786 dengan 
standar deviasi sebesar 6.8632184820. Nilai rata-rata Kebijakan Hutang sebesar 
5.726260591 dengan nilai standar deviasi sebesar 2.2136880875. Nilai rata-rata Kebijakan 
Dividen sebesar 1.902318176 dengan nilai standar deviasi sebesar 4.6983800485. 
 
Hasil Pengujian Hipotesis 1 
 Hipotesis 1 mengatakan Insider Ownership berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan. Dari hasil olah data, diperoleh koefisien dari Insider Ownership negatif, memberi 
makna bahwa informasi tentang Insider Ownership perusahaan dapat direspon negatif oleh 
investor sehingga meningkatlan nilai perusahaan. Dengan demikian uji hipotesis 1 
menghasilkan model sebagai berikut:  
 
Nilai Perusahaan = 2.153 - 3644.944 Insider Ownership  

 
Hasil Pengujian Hipotesis 2 
 Hipotesis 2 mengatakan Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan. Dari hasil olah data, diperoleh koefisien dari Pertumbuhan perusahaan negatif, 
memberi makna bahwa informasi tentang pertumbuhan perusahaan dapat direspon negatif 
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oleh investor sehingga meningkatlan nilai perusahaan. Dengan demikian uji hipotesis 1 
menghasilkan model sebagai berikut:  
 
Nilai Perusahaan = 1.383E6 - 11388.398 DEBT 

 
Hasil Pengujian Hipotesis 3 

Hipotesis 3 mengatakan Kebijakan Dividen berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan. Dari hasil olah data, diperoleh koefisien dari Insider Ownership, Kebijakan 
Hutang negatif dan Kebijakan Dividend positif, memberi makna bahwa informasi tentang 
Insider Ownership dan Kebijakan Hutang perusahaan dapat direspon negatif sedangkan 
kebijakan dividen direpon positif oleh investor sehingga meningkatlan nilai perusahaan. 
Dengan demikian uji hipotesis 1 menghasilkan model sebagai berikut :  
 
Nilai Perusahaan = 1.440E6 - 251.803 INSD -10623.454 DEBT +  429.468 DIV   

        
Pada tabel 2 adalah hasil pengujian dengan menggunakan regresi berganda.  
 

Tabel 2 
Hasil Hipotesis 

Hipotesis Beta t Hasil 
H1 -0,992 0,001356 Signifikan  
H2 -0,999 -130.874 Signifikan 
H3 -0,960 -16.465 Signifikan 
H4 -0.1957 -0.0802 Tidak 

Signifikan 
 

Dari hasil uji hipotesis 1 diperoleh (β = 0.1071;  t = 0.0939). Ini menunjukkan 
bahwa peningkatan jumlah saham yang dipegang manajer kemungkinan akan meningkatkan 
nilai perusahaan namun secara tidak signifikan. Dari hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 
(1) juga belum terbukti. Hipotesis (1) yang menyatakan ada pengaruh positif yang signifikan 
antara insider ownership terhadap nilai perusahaan terbukti, tetapi tidak sepenuhnya 

Dari hasil uji hipotesis 2 diperoleh, rasio hutang (DEBT) terhadap nilai 
perusahaan (PBV) adalah positif dan signifikan (β = 0.4724; t = 0.7358). Hubungan positif ini 
menunjukkan bahwa peningkatan hutang akan menaikkan nilai perusahaan. Hasil penelitian 
ini mendukung hipotesis (2) yang diusulkan. Hipotesis (2) menyatakan bahwa tidak ada 
pengaruhkebijakan hutang terhadap nilai perusahaan.  

Dari hasil uji hipotesis 3 (β = -0.3169; t = -0.0086). Peningkatan pembayaran 
dividen memberi tanda negatif kepada investor tentang keadaan perusahaan. Hal ini 
kemungkinan adanya manipulasi keadaan senyatanya yang terjadi di dalam perusahaan  yang 
bersangkutan. Selain itu, pembayaran dividen yang tinggi ternyata belum tentu menunjukkan 
tanda bagi investor bahwa masalah agensi dapat dikurangi. Pembayaran dividen sebagai 
mekanisme pengurang masalah agensi belum digunakan sebagai alat pengawasan oleh 
pemilik untuk mengurangi masalah agensi. Dengan demikian hipotesis (3) yang menyatakan 
ada pengaruh positif yang signifikan antara kebijakan pembayaran dividen terhadap nilai 
perusahaan juga tidak terbukti dalam penelitian ini.   

Dari hasil uji hipotesis 4. diperoleh (β = -0.1957; t = -0.0802). Hubungan langsung 
antara insider ownership dengan hutang ini menunjukkan bahwa peningkatan hutang akan 
menyebabkan penurunan insider ownership. Dalam konteks pengawasan menunjukkan 
bahwa peranan insider ownership di Indonesia dapat menggantikan peranan hutang dalam 
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mekanisme pengawasan masalah agens meskipun tidak efektif. Oleh karena itu, kedua 
mekanisme pengawasan tersebut perlu dilakukan secara bersama-sama. Hasil kajian ini tidak 
mendukung hipotesis pertama (H4) yang menyatakan terdapat pengaruh negatif antara insider 
ownership dengan kebijakan hutang sebagai mekanisme pengawasan masalah agensi. 

 
SIMPULAN  
Simpulan  
1. Insider ownership mempunyai pengaruh positip dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 
2. Kebijakan hutang perusahaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 
3. Insider ownership, kebijakan dividen dan kebijakan hutang mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 
4. Terdapat hubungan negatif antara insider ownership dengan kebijakan hutang. 

 
Keterbatasan Penelitian 

Bagi peneliti, jumlah sampel relatif kurang, sehingga para peneliti yang akan 
mengambil topik yang sama harus mengambil sampel lebih dan memperpanjang jangka 
waktu, sehingga akan meningkatkan akurasi hasil penelitian. 
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