
 

 

PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, 

KINERJA KEUANGAN, DAN KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN DIMASA MENDATANG 

( STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA 

EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2016 )  

 

 Skripsi  

Untuk memenuhi sebagian persyaratan 

Mencapai derajat Sarjana S1 

 

Program Studi Akuntansi 

 

 

Disusun Oleh: 

Sheila Syavira 

Nim: 31401405692 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

FAKULTAS EKONOMI AKUNTANSI 

SEMARANG 

2018



 

ii 
 

 



 

iii 
 

 



 

iv 
 

 



 

v 
 

 



 

vi 
 

 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Bismillahirrohmaanirrohim 

“Jika kamu lupa dengan Allah, 

 maka Allah akam membuatmu lupa diri” 

(QS. Al – Hasyr : 19) 

 

“Disaat kita sibuk negative thinking sama Allah, Allah justru sibuk mengurusi 

kebutuhan kita, Disaat kita mulai menjauh dari Allah, Allah rangkul kita lewat ujian 

biar kita dekat lagi sama Allah, semua itu untuk kita, tapi kita mikirnya Allah itu 

nggak sayang” 

 

Persembahan : 

Skripsi ini saya persembahkan kepada : 

Kedua orang tua, yang selalu menginginkan anaknya menjadi orang yang berhasil 

dan sukses – untuk sahabat dan orang tersayang yang telah memberi semangat dalam 

setiap langkah – untuk dosen pembimbingku bapak Sutapa yang telah membimbing 

dengan sabar dan baik hati. 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang 

berjudul Pengaruh Kebijakan Dividen, Kepemilikan Manajerial, Kinerja Keuangan, 

dan Kebijakan Hutang terhadap Nilai Perusahaan di Masa Mendatang ( studi empiris 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2016). 

Skripsi ini disusun guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana Ekonomi pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang.Telah tersusunnya 

penelitian ini berkat bantuan dan dukungan langsung maupun tidak langsung dalam 

pembuatan penelitian ini. Adanya kesempatan yang baik ini, penulis secara khusus 

menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.SI, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Unissula Semarang. 



 

viii 
 

2. Ibu Dr. Dra. Hj Winarsih, M.Si selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Unissula Semarang. 

3. Bapak Sutapa, SE., M.Si., Akt., CA selaku dosen pembimbing yang dengan 

penuh kesabaran meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing 

dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. 

4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, yang telah 

memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan sebagai dasar penilisan skripsi. 

5. Seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang atas kerja sama dan bantuannya selama menempuh perkuliahan. 

6. Kedua orang tuaku tercinta Papa H. Edi Susanto dan Mama Hj. Rinasih 

terimakasih karena tidak pernah berhenti memanjatkan doa yang penuh 

keikhlasan dengan cinta dan kasih sayangnya, selalu memberi semangat. 

Terimakasih telah menemani dan mengiri langkahku, karena restu dari Papa 

dan Mama yang selalu memberikan kekuatan dan pencerahan dalam penulisan 

skripsi berharap menjadi awal untuk meraih kesuksesan. 

7. Kakek dan Nenekku tercinta Hj. Nur Sarsi dan H. Sono terimakasih atas 

segala cinta dan kasih sayang yang tiada akhir serta selalu tidur bersama, 

makan bersama, jalan-jalan bersama dan selalu mengutamakan cucu-cucnya. 

8. Adik-adikku tersayang Natasya Putri Syavira dan Muhammad Adnan 

Hamdzan Syavira yang memberikan kasih sayang, doa, semangat, dan 

keceriaannya selama ini. Terimakasih telah menjadi adik yang sangat baik dan 

patut dibanggakan untuk kakaknya. 
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9. Teman seperjuangan dan teman bermainku Muhammad As’ad yang selalu ada 

menemani dikala susah, sedih, senang dan selalu menemani, menghibur, 

memberikan semangat serta dukungannya untukku. 

10. Sahabat-sahabat terbaikku Susanti, Sri Hartatik, Talita, Sofia, Shofi, Nining, 

Abang, Reynaldo, Probo, Sari, Fakhry yang selalu bersama dan saling 

memberikan semangat dan dukungannya. Terimakasih atas canda, tawa, 

keceriaan, dan kenangannya selama kuliah di Universitas Islam Sultan Agung. 

11. Teman Kostku Arin, Ayu, Indah, Wiwin, Feni, Riska, Tiwi, Laili, Kintan, 

Devi, Deta, Lala, Astika, Sari, Risa, Tina, Atung, Anis yang selalu ada 

menemani dan menghiburku di saat mengerjakan skripsi.  

12. Teman-temanku seperjuangan Jurusan Akuntansi angkatan 2014 Nisa, Sekar 

Rahayu, Sekar Dwi, Kiki, Silmi, Sari, Silvina, Eka, Anisa, dan teman-teman 

yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. 

13. Kecintaanku Ahmad, Rapi, Bella, Tomi, Ricky, Rocky, Ricko, Sri, Bambang, 

Joko, Agus yang selalu menghiburku disaat jenuh. 

14. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah turut 

membantu penyusunan skripsi ini. 

15. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kata sempurna. Maka penulis mengharapkan adanya kritik dan saran agar 

penelitian ini dapat lebih sempurna. Penulis juga memohon maaf apabila 

dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan, dikarenakan keterbatasan 
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pengetahuan penulis. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Terimakasih. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

       Semarang, 7 Agustus 2018 

        Penulis 

        Sheila Syavira 
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