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ABSTRAK 

Dinda Siwi Prasetyanti, 2011; Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan 
Perusahaan, Kepemilikan Manajerial dan Keputusan Investasi terhadap Nilai 
Perusahaan pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2007-2009 
 
Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran pemegang 
sahamnya. Hal  itu dapat tercapai dengan memperhatikan struktur modal. Struktur 
modal yang digunakan bergantung pada besarnya pertumbuhan perusahaan. 
Perusahaan dengan memilki kepemilikan manajerial akan lebih memperhatikan 
peluang-peluang invetasi yang nantinya akan meningkatkan nilai 
perusahaan.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) mengetahui  pengaruh 
struktur modal terhadap nilai perusahaan, (2) mengetahui pengaruh pertumbuhan 
perusahaan terhadap nilai perusahaan, (3) mengetahui pengaruh kepemilikan 
manajerial terhadap nilai perusahaan, (4) mengetahui pengaruh keputusan 
investasi terhadap nilai perusahaan. 
  
Populasi penelitian yang digunakan adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
purposive sampling yaitu pengambilan data dengan kriteria perusahaan yang 
memiliki kepemilikan manajerial selama tahun berlangsung yaitu 2007-2009. 
Dalam tahun tersebut terdapat 72 perusahaan yang memiliki kepemilikan 
manajerial, tetapi karena beberapa perusahaan tidak memiliki kelengkapan data, 
sampel yang digunakan hanya 56 perusahaan. Teknik pengujian data yang 
digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang menguji secara parsial dan 
simultan. 
 
Hasil pengujian menmbuktikan bahwa secara simultan struktur modal, 
pertumbuhan perusahaan, kepemilikan manajerial dan keputusan investasi 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan secara parsial hanya variable 
struktur modal dan keputusan investasi memiliki pengaruh terhadap nilai 
perusahaan. . 

 
Kata kunci: Struktur Modal, Pertumbuhan Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, 
Keputusan Investasi, Nilai Perusahaan 
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ABSTRACT 

Dinda Siwi Prasetyanti,2011; The Influence of Capital Structure, Growth Firm, 
Managerial Ownership, and Investment Decisions to the Firm Value In Company 
that Listed at Indonesia Stock Exchange in 2007-2009. 
 
The company’s main goal is to maximize the prosperity of shareholders. It can be 
achieved by taking into account to the capital structure that depends on size firm. 
The company has an ownership managerial pay more attention to the 
opportunities which will enhance the investment in the company. The purposes of 
this research are (1) to measure the effect of capital structure in firm value. (2) 
getting knows the effect of growth firm in fir value, (3) to find out the effect of 
managerial ownership to firm value, (4) to detect the effect of investment 
decisions to firm value. 
 
The population that used is all firms that have managerial ownership which listed 
in Indonesia Stock Exchange. Sample choice is by purposive sampling which is 
mean using criteria. In that year, around 72 firms has managerial ownership, but 
not all of them were have had a complete financial statement, so there are 56 
companies needed to research. 
 
The result of this research within using the simulate of capital structure, growth 
firm, managerial ownership, is that : the investment decision have an effect to firm 
value. On the other side, the result of the test that capital structure and investment 
decisions have an effect to firm value only partially.  
 
Key word: Capital Structure, Growth, Managerial Ownership, Investment 
Decision, Firm Value 
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