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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

❖ “Cita-citai tanpai usahai samai dengani bohong, dan usahai tanpai doai samai 

dengani sombong.” 

❖ Selama kita terus berusaha, yakin dan berdoa maka keberhasilan mampu 

teraih meskipun harus melewati kegagalan terlebih dahulu. 

❖ “Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah 

keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki di dunia kami 

berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya 

suatu bahagia pun di dunia.” (QS. Asy-Syura: 20) 

 

Skripsii inii dipersembahkani untuk: 

Bapak,i Ibu dani Adiki sayai yangi selalui memberikani doai tiadai putusi dani 

dukungani tanpai henti. 

Semuai sahabati dani temani seperjuangani yangi telahi berpartisipasii 

memberikani coretani kepadai seorangi kertasi putihinii (saya)i menjadii 

kertasi yangi berwarna. 
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ABSTRAK 

 

Penelitiani inii bertujuani untuki menganalisisi pengaruhi Leveragei dani Ukurani 

Perusahaani Terhadapi Nilaii Perusahaani dengani Kebijakani Divideni sebagaii 

variabeli intervening.i Populasii dalami penelitiani inii adalahi perusahaani industrii 

manufaktur.i Datai yangi digunakani dalami penelitiani inii berupai datai sekunderi 

yangi diperolehi darii laporani keuangani tahunani yangi dipublikasikani dii BEIi 

padai tahuni 2014i sampaii 2017.i Tekniki pengambilani sampeli menggunakani 

metodei purposivei sampling.i Sampeli yangi diambili sebanyaki 19i perusahaan.i 

Tekniki analisisi datai menggunakani regresii datai paneli dengani bantuani programi 

Eviewsi 10.i Hasili penelitiani menunjukkani bahwai leverage berpengaruhi negatifi 

dani signifikani terhadapi kebijakani dividen.i Ukurani perusahaani berpengaruhi 

positifi dani signifikani terhadapi kebijakani dividen.i Leveragei berpengaruhi positifi 

dani signifikani terhadapi nilaii perusahaan.i Ukurani perusahaan berpengaruhi 

positifi dani signifikani terhadapi nilaii perusahaan.i Kebijakan dividen tidaki 

berpengaruhi positifi dani tidaki signifikani terhadapi nilaii perusahaan.i Kemudiani 

kebijakan divideni tidaki dapati menjadii variabeli interveningi yangi mempengaruhii 

hubungani taki langsungi antarai leveragei terhadapi nilaii perusahaan.i Selanjutnya,i 

kebijakani divideni tidaki dapati menjadii variabeli interveningi yangi mempengaruhii 

hubungani taki langsungi antarai ukurani perusahaani terhadapi nilaii perusahaan. 

 

Katai kunci:i Leverage,i Ukurani Perusahaan,i Kebijakani Divideni dani Nilaii 

Perusahaan. 
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ABSTRACT 

 

 Thisi studyi aimsi toi analyzei thei effecti ofi Leveragei andi Firmi Sizei oni 

Firmi Valuesi withi Divideni Policyi asi ani interveningi variable.i Thei populationi ini 

thisi studyi isi ai industryi manufacturing.i Thei datai usedi ini thisi studyi isi 

secondaryi datai obtainedi fromi annuali financiali reportsi publishedi oni thei IDXi 

ini 2014i toi 2017.i Thei samplingi techniquei usedi wasi purposivei samplingi 

method.i Thei samplesi takeni werei 19i companies. Thei datai analysisi techniquei 

usesi paneli datai regressioni withi thei helpi ofi programi Eviewsi 10.i Thei resultsi ofi 

thei studyi showi that leverage hasi ai negativei andi significanti effecti oni divideni 

policy. Firmi sizei hasi ai positivei andi significanti effecti oni divideni policy.i 

Leverage i hasi ai positivei andi significanti effecti oni firmi value.i Firmi sizei hasi ai 

positivei andi significanti effecti oni firmi value.i Divideni policyi hasi ai no effect  andi 

noti significanti effecti oni firmi value.i Then the divideni policy is not found to be 

an intervening variable which influences the relationship between leverage and 

corporate value. Furthermore, the policy of dividends is not found to be an 

intervening variable which affects the relationship between the size of the 

company and the value of the firm. 
 

 

Keywords:i Leverage,i Firmi Size,i Dividen  Policyi andi Firmi Value. 
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PERUSAHAAN MELALUI LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN 

SERTA KEBIJAKAN DIVIDEN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI 

BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2017”. Usulan Penelitian Skripsi ini 

disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana 

Manajemen pada Program Studi Manajemen Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

Dalam penyelesaian usulan penelitian skripsi ini penulis tidak bekerja sendiri 

dan tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak yang 

mendukung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan kepada :  

1. Allah SWT, Allah Maha Besar yang mana sudah memberikan kesehatan dan 

kemudahan dalam proses pembuatan penelitian proposal ini. 

2. Orang Tua dan keluarga Penulis selaku pendukung setia dikala susah ataupun 

senang. 

3. Bapak Prof. Dr. Ibnu Khajar. SE., M. Si selaku Dosen Pembimbing yang 

telah sabar membimbing, mengarahkan, mengampu dan memberikan 

motivasi, saran-saran kepada penulis sehingga usulan penelitian skripsi ini 

dapat tersusun. 



 

 

x 
 

4. Seluruh dosen dan staf  Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan 

segenap ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis. 

5. Teman dan sahabat terdekat Ranu Rezqia R, Nismar Arnyla, M. Zakariya, 

Luthfi T, Nisauz Z, dan Najiibah yang telah banyak memberikan bantuan baik 

dalam bentuk semangat, doa, maupun saran kepada penulis dalam 
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maupun tata cara penulisannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan 
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