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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Ciri – ciri kesuksesan adalah pantang menyerah, tidak pernah mengeluh, dan 

selalu memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah diperbuat” 

 

“Jika kegagalan demi kegagalan telah terjadi. Maka hal tersebut berarti bahwa 

hidup akan semakin dekat pada kesuksesan” 

 

“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai (dari sesuatu urusan), kerjakan sungguh – sungguh sampai dirimu merasa 

lelah. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 

(Q.S Al-Insyirah : 6-8) 

 

 

 

 

 

Karya ini penulis persembahkan untuk : 

Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran di setiap urusan 

Kedua orang tua yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan memotivasi 

Kakak-kakak saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi 

Seluruh sahabat dan teman-teman yang mendukung dan selalu memotivasi 

  



INTISARI 

 

Masalah penelitian ini adalah bagaimana mengetahui nilai perusahaan 

melalui beberapa indikator. Pada penelitian ini 5 indikator yang diindikasikan 

mampu mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Terdapat 4 

hipotesis dalam penelitian ini yaitu : a) Kepemilikan Institusional berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan, b) Kepemilikan Manajerial 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaaan, c) Profitabilitas 

berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan, d) Ukuran Perusahaan 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan. 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber pada Bursa 

Efek Indonesia (BEI) yang terdiri dari perusahaan manufaktur yang terdaftar pada 

tahun 2015 – 2017 secara berturut – turut. Metode pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan kriteria 

tertentu. Dari 144 perusahaan yang diamati terdapat 19 perusahaan yang 

memenuhi kriteria. Dalam pengujian menggunakan aplikasi SPSS 2.0. 

 Berdasarkan pengujian hipotesis dalam studi ini, dapat disimpulkan bahwa 

Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan. Kemudian, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan 

Manajerial berpengaruh positif tidak sifnifikan terhadap Nilai Perusahaan. 



KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Syukur Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan atas kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat, rizki, hidayah, dan karunia-Nya, serta 

salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga 

kepada keluarga para sahabat, dan para pengikutnya. Sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi yang 

berjudul “ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, 

KEPEMILIKAN MANAJERIAL, PROFITABILITAS, DAN UKURAN 

PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2015-2017)” ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada program studi Akuntansi, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Selama proses penulisan Skripsi ini, penulis banyak menemukan kendala 

dan kesulitan. Tetapi dengan bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak, 

maka kesulitan tersebut dapat diatasi dan proses penulisan Skripsi ini dapat 

berjalan dengan baik. Oleh karena itu dengan ketulusan hati dan penuh rasa 

hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

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

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 



2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Dr. H. Muhammad Ja’far Shodiq, SE, S.Si, M.Si, Ak, CA, selaku 

Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu guna memberi 

pengarahan, tenaga, pikiran, bimbingan dan petunjuk dengan penuh 

kesabaran dan keihklasan selama masa penulisan dan penelitian skripsi ini. 

4. Bapak dan Ibu Dosen, beserta seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak 

ilmu pengetahuan dan moral yang sangat luar biasa dan bermanfaat bagi 

penulis. 

5. Ayah, Ibu, dan kakak-kakak tersayang yang selalu memberikan dukungan, 

motivasi, kasih sayang, dan doa selama ini. 

6. Arinda Ghinaa, Ajeng Puspa, Danny Alvian, Mega Hertzy, dan kakak senior 

yang dalam pembuatan skripsi sudah memberikan waktu dan membantu 

dalam kesulitan. 

7. Sahabat penulis Anggie Putri, Alfis Syifa, Rosita Sandi, Mita Savira, dan 

Maya Septia yang selalu bersama dan setia menemani dalam suka maupun 

duka selama ini. 

8. Teman-teman S1 Akuntansi angkatan 2017 yang selalu memberikan bantuan 

dan kebersamaannya selama ini. 

9. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut 

serta dalam terselesaikan penyusunan Skripsi ini. 



Penulis menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam menyelesaiakan 

laporan ini, untuk itu mohon maaf atas segala kekurangan. Kritik dan saran yang 

membangun sangat penulis harapkan guna menambah pengetahuan dan demi 

kesempurnaan Skripsi ini. Dengan ditulisnya Skripsi ini, diharapkan semoga dapat 

bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

 Semarang, 6 Maret 2019 

  

 

 Adisti Fatika Sekar Asri 


