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Di pasar modal, surat berharga yang sering diperdagangkan adalah saham. Dengan Pengelolaan 

perusahaan lazimnya bertujuan untuk memakmurkan pemiliknya. Semakin tinggi harga saham berarti 

semakin memakmurkan pemilik saham. Bila harga saham meningkat, maka berarti nilai perusahaan 

meningkat. Untuk mencapai tujuan tersebut, para pemilik modal (principal) bisa mempercayakan kepada 

para profesional (manajer) atau insider atau sering disebut agen. Pemberian amanat kepada insider dapat 

dipandang sebagai pemisahan fungsi pengambilan keputusan dan pengalihan resiko. Insider ownership 

dan kebijakan hutang oleh manajer dapat mempengaruhi return saham. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pengaruh insider ownership dan kebijakan hutang terhadap return saham. 

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar dan 

membagikan dividen serta manajer memiliki saham di Bursa Efek Indonesia dan membagikan dividen 
selama tahun 2007 – 2009. Dengan teknik sampling purposive sampling, diperoleh sampel sebanyak 33 

perusahaan. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan 

adalah regresi berganda. 

Hasil analisis dengan menggunakan SPSS Versi 13 menunjukkan bahwa : (1). Insider Ownership  

tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. (2). Kebijakan Hutang berpengaruh signifikan 

terhadap Return Saham. (3).  Insider Ownership  dan Kebijakan Hutang tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Return Saham. Pengaruh tersebut hanya sebesar 8,9%. 

Untuk itu sebaiknya manajer tetap membeli saham perusahaan, namun dengan prosentase yang 

relatif besar, karena nantinya akan berpengaruh terhadap rapat umum pemegang saham (RUPS). Bila 

manajer banyak yang membeli saham, maka akan mempengaruhi keputusannya terhadap kebijakan 

perusahaan salah satunya besarnya pembayaran dividen. Untuk itu, sebaiknya perusahaan tetap berhati-

hati dalam memperoleh pinjaman (hutang), yaitu mencari pinjaman hanya bila ada proyek atau investasi 

lain yang menguntungkan saja. 


