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Abstrak 

Bunga Tiara 2011; Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 
Institusional dan Kebijakan Dividen Terhadap Kebijakan Utang pada 
Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2007-2009. 

Dosen Pembimbing I dan II; Rida Prihatni, SE, M.Si, Akt. dan Dra. Etty 
Gurendrawati, Akt., M.Si. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan memberikan bukti 
yang empiris tentang kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan 
kebijakan dividen terhadap kebijakan utang pada perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2009. Penelitian ini menggunakan 108 sampel 
dari 36 perusahaan pada tahun 2007-2009.  

Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear 
berganda sebagai metode analisis data. Dan penulis menggunakan Uji-T dan Uji-
F dengan level signifikansi sebesar 5% sebagai uji secara parsial dan simultan 
untuk menentukan pengaruh dari variabel independen.  

Hasil Uji-T dari penelitian ini menunjukan hipotesis kepemilikan 
institusional diterima, hal ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh dari 
kepemilikan institusional terhadap kebijakan utang. Dan Uji-T dari penelitian ini 
menunjukan hipotesis kepemilikan manajerial dan kebijakan dividen ditolak, hal 
ini menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh dari kepemilikan manajerial dan 
kebijakan dividen terhadap kebijakan utang. Hasil dari Uji-F menunjukan bahwa 
semua variabel independen dalam penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional dan kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap 
kebijakan utang.  
 
Kata Kunci : Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan 
Dividen dan Kebijakan Utang. 
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Abstract 

Bunga Tiara 2011; The influences Of Insider Ownership, Institutional 
Ownership  And Dividend Policy Toward Debt Policy Of The Companies Listed 
In Indonesia Stock Exchange (IDX) Years 2007-2009.  

Lecturer I and II; Rida Prihatni, SE, M.Si, Akt. dan Dra. Etty Gurendrawati, 
Akt., M.Si. 

 
The Objective of this research is to analyse and give the empirical evidence 

about the Insider Ownership, Institutional Ownership and dividend policy on 
policy of companies listed in Bursa Efek Indonesia in 2007-2009. This research is 
using 108 samples from 36 companies in year 2007-2009.  

This samples were chosen based on purposive sampling. The hypothesis test 
are the multiple linear regression as the method of data analysis. And The writer 
used T-test and F-test with 5% significance level as partially and simultaneously 
test to determine the influence of independent variables.  

The T-test result of this research showed that hypothesis of Institutional 
Ownership was supported/attested, there are influence of Institutional Ownership 
on the debt policy. But in the result hypothesis of Insider Ownership and dividend 
policy wasn't supported/attested, there are no influence of Insider Ownership and 
dividend policy on the debt policy. The result of F-test showed that all of 
independent variables used in this research have significance influence to the 
company’s debt policy. 
 
Keywords : Insider Ownership, Institutional Ownership, dividend policy, and debt 
policy. 
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