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SUMMARY

PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL
DAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN YANG

DIMODERASI OLEH RETURN ON EQUITY DAN PRUDENT AKUNTANSI
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR TEKSTIL DAN GARMENT

YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2010 -
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Description :
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran
dewan komisaris terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh ROE dan prudent akuntansi.  Desain penelitian ini
menggunakan desain kausalitas eksplanatoris. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang
terdaftar di BEI khususnya sektor tekstil dan garment periode 2010-2014. Metode analisis menggunakan MRA
(Moderate Regression Analysis) dan analisis data. Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling.  Hasil
dari penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, prudent
akuntansi, dan ROE tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh
negatif terhadap nilai perusahaan. Dan variabel ROE dan prudent akuntansi hanya berhasil memoderasi hubungan
kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris tidak
terbukti di moderasi oleh ROE dan prudent akuntansi. Secara simultan terbukti berpengaruh terhadap nilai perusahaan
yang dimoderasi ROE dan prudent akuntansi.  Temuan peneltian ini adalah tingkat penerapan GCG yang baik pada
perusahaan tidak dilihat dari berapa besarnya kepemilikan saham salah satu pihak tertentu dalam perusahaan.  
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