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ABSTRAK 

 

Tujuan jangka panjang perusahaan adalah untuk mengoptimalkan nilai 

perusahaan. Tingginya nilai perusahaan dapat menggambarkan kesejahteraan para 

pemilik saham perusahaan. Nilai perusahaan akan terlihat dari harga pasar 

sahamnya. untuk memaksimumkan nilai perusahaan tidak hanya nilai ekuitas saja 

yang harus diperhatikan, tetapi juga semua klaim keuangan seperti hutang maupun 

saham prefere. Optimalisasi nilai perusahaan yang merupakan tujuan perusahaan 

dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, dimana satu 

keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan 

lainnya dan dapat berdampak pada nilai perusahaan.  

Penelitian ini menggunakan sektor manufaktur yang terdaftar dalam Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010 - 2014. Hal ini didasarkan pada data 

pertumbuhan industri manufaktur di Indonesia mencapai pertumbuhan sebesar 

6,40 % di tahun 2012 angka tersebut lebih tinggi dibandingkan angka 

pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya 6,23%. Penelitian ini ingin 

membuktikan apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

kebijakan deviden dan kebijakan hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Penelitian ini menggunakan model regresi dalam analisis data dan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan, kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan, kebijakan deviden berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan dan kebijakan hutang berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

nilai perusahaan yang terjadi pada perusahaan-perusahaan sektor manufaktur 

dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010 – 2014 yang telah dipilih 

untuk menjadi sampel dalam penelitian.  

 

Kaca Kunci : Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan 

Deviden, Kebijakan Hutang, Nilai Perusahaan 
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ABSTRACT 

 

The long term goal of the company is to optimize value of the company. 

The high value of the company can describe the welfare of the shareholders of the 

company. The value of the company will be seen from the market price of its 

shares. To maximize the value of the company is not only the value of the equity 

should be considered, but also all financial claims such as debt or stock prefer.  

Optimizing the value of the company which is the company's goals can be 

achieved through the implementation of financial management functions, where 

the financial decisions taken will affect other financial decisions and can have an 

impact on the value of the company.  

This research used the manufacturing sector listed in Indonesian Stock 

Exchange (BEI) in the period 2010-2014. It is based on growth data for the 

manufacturing industry in Indonesia achieved growth of 6.40% in the year 2012 

the figure is higher than Indonesian economic growth rate is only 6.23%. This 

research to prove whether managerial ownership, institutional ownership, 

dividend policy and debt policy affect the value of the company.  

This research used regression models on data analyze and quantitative 

approach. The results showed that the managerial ownership has negative effect 

but not significant on the company’s value, institutional ownership has positive 

and significant on the company’s value, dividend policy has positive and 

significant on the company’s value and the debt policy has positive effect but not 

significant on the company’s value. The results of the research that occurred in the 

manufacturing sector firms in the Indonesia Stock Exchange (BEI) in the period 

2010-2014 has been selected to be sampled in the study. 

Keywords: Managerial Ownership, Institutional Ownership, Dividend Policy, 

Debt Policy, Company Value 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kepemilikan saham merupakan konfigurasi saham yang dimiliki oleh 

internal, individu maupun institusional (Nuringsih, 2010). Pada struktur 

kepemilikan penyebab terjadinya konflik antara pihak manajemen dengan 

pemegang saham, maka terjadilah  masalah agensi (agency problem). Adanya 

agency problem tersebut akan menyebabkan tidak dapat tercapainya tujuan 

perusahaan. Hal ini dikarenakan kepemilikan investor relative kecil sehingga tidak 

efektif untuk memantau kinerja manajemen. Sebagai konsekuensinya tanggung 

jawab manajer relatif besar sehingga menuntut gaji besar. Untuk menekan konflik 

agency problem yang terjadi maka seorang manajer akan dilibatkan dalam 

kepemilikan perusahaan. Sehingga perusahaan terhindar dari agency problem dan 

managemen akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya untuk memajukan 

perusahaan. 

Para pemegang saham dan manajer masing-masing mempunyai 

kepentingan yang berbeda. Konflik dapat terjadi jika keputusan manajer hanya 

memaksimalkan kepentingannya dan mempunyai pemikiran yang tidak sejalan 

dengan para pemegang saham. Aktivitas seorang manajer yang memiliki beberapa 

saham perusahaan akan berbeda dengan seorang manager yang tidak memiliki 

saham perusahaan atau murni sebagai manajer, manajer yang memiliki saham 

akan mempunyai peran ganda sebagai manajer juga sebagai pemegang saham 
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maka manajer akan memiliki kepentingan yang sejalan dengan kepentingan para 

pemegang saham lainnya. Sedangkan manajer yang tidak memiliki saham ada 

kemungkinan memiliki kepentingan sendiri yang tidak sejalan dengan para 

pemegang saham. 

Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan merupakan pihak yang 

menyediakan dana dan fasilitas operasional. Memberikan wewenang bagi manajer 

untuk mengelola dana dan fasilitas yang telah disediakan oleh pemegang saham. 

Para pemegang saham dalam suatu perusahaan juga memiliki kepentingan untuk 

memajukan perusahaan. Pemegang saham juga berusaha untuk memonitoring 

perilaku managemen perusahaan dalam menjalankan perusahaannya, bahkan 

menuntut adanya Good Corporate Governance dari perusahaan 

Kepemilikan manajerial menunjukkan adanya peran ganda seorang 

manajer, yakni manajer bertindak juga sebagai pemegang saham. Sebagai seorang 

manajer sekaligus pemegang saham, sehingga seorang manajer tidak ingin 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan. Kesulitan 

keuangan atau kebangkrutan usaha akan merugikan ia baik sebagai manajer atau 

sebagai pemegang saham. Sebagai manajer akan kehilangan insentif dan sebagai 

pemegang saham akan kehilangan return bahkan dana yang diinvestasikannya. 

Pemegang saham institusional memiliki arti penting dalam memonitor 

manajemen, dengan adanya kepemilikan saham oleh institusional seperti 

perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan oleh 

institusi-institusi lain tentunya akan mendorong peningkatan pengawasan yang 
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lebih optimal. Mekanisme monitoring tersebut akan menjamin peningkatan dan 

kemakmuran para pemegang saham, dan juga akan meningkatkan profitabilitas. 

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu masa/periode tertentu. Pengertian 

yang sama disampaikan oleh Husnan (2001) bahwa profitabilitas adalah 

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada 

tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas menggambarkan 

kemampuan suatu badan usaha untuk dapat menghasilkan laba dengan 

menggunakan seluruh modal yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Shapiro (1991:731) “Profitability ratios measure managements objectiveness as 

indicated by return on sales, assets and owners equity”. Profitabilitas akan dapat 

mempengaruhi kebijakan pada investor agar berinvestasi kepada perusahaan 

tersebut. Kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba (profit) 

yang tinggi maka akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya 

guna memperluas usahanya sebaliknya jika tingkat profitabilitas perusahaan yang 

rendah akan menyebabkan para investor untuk menarik dananya dari perusahaan 

tersebut. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan 

sebagi evaluasi atas efektivitas pengelolaan manajemen atas perusahaan tersebut. 

Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam perusahaan yaitu untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang, karena 

dengan profitabilitas dapat menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai 

prospek yang baik dimasa yang akan datang. Dengan demikian setiap perusahaan 

akan selalu berusaha untuk meningkatkan profitabilitasnya karena semakin tinggi 
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tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka kelangsungan hidup perusahaan 

tersebut akan semakin terjamin. Profitabilitas perusahaan akan tercermin apabila 

perusahaan tersebut berjalan dengan baik sehingga menejemen mendapat bonus 

atas usaha untuk mendapatkan profitabilitas bagi perusahaan tersebut. Bagi 

sebagian besar perusahaan di pasar modal yang menerbitkan saham, diperjual – 

belikannya harga saham di bursa merupakan indikator nilai perusahaan (Husnan, 

2000: 11). Menurut Mahendra, dkk (2012) menyatakan kemakmuran pemegang 

saham dapat meningkat apabila harga saham perusahaan secara maksimum 

meningkat. Dengan meningkatnya kemakmuran pemegang saham maka secara 

tidak langsung para pemegang saham berusaha memberi pengawasan yang 

optimal kepada manajemen perusahaan dan manajemen akan berhati-hati dalam 

menjalankan perusahaan agar perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas 

perusahaan yang dapat menaikan harga saham perusahaan.  

Kebijakan Deviden (dividend policy) menentukan berapa banyak laba 

yang harus dibayarkan kepada pemegang saham dan berapa banyak yang harus 

ditanam kembali(reinvestasi) di dalam perusahaan. Kebijakan deviden merupakan 

bagian intergral dari keputusan pembelanjaan perusahaan.Terdapat tiga teori 

tentang kebijakan dividen yang berlawanan dalam manajemen keuangan.Menurut 

Modigliani & Miller (MM) yang dikenal dengan dividend irrelevant theory pada 

kondisi keputusan investasi, pembayaran dividen terhadap kemakmuran 

pemegang saham tidak terdapat pengaruh. Lebih lanjut MM menyatakan bahwa 

nilai perusahaan ditentukan earning power dalam aset perusahaan (Wiagustini 

2010: 262).  
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Cara untuk menurunkan resiko yaitu dengan cara menurunkan tingkat debt 

/ hutang yang dimiliki perusahaan. Hutang (debt) yang tinggi akan meningkatkan 

resiko kebangkrutan perusahaan, karena perusahan akan mengalami financial 

distress. Karena itulah maka manajer akan berusaha menekan jumlah hutang 

(debt) serendah mungkin. Tindakan ini di sisi lain tidak menguntungkan karena 

jika perusahaan hanya mengandalkan dana dari pemegang saham. Perusahaan 

tidak bisa berkembang dengan cepat, dibandingkan jika perusahaan juga 

menggunakan dana dari kreditor untuk mengembangkan perusahaan. 

Kebijakan hutang pada perusahaan tanpa kepemilikan manajerial akan 

berbeda dengan perusahaan dengan kepemilikan manajerial. Kepemilikan 

manajerial menunjukkan adanya peran ganda seorang manajer, yakni sebagai 

manajer juga sebagai pemegang saham. Sebagai seorang manajer yang sekaligus 

pemegang saham, maka ia tidak ingin perusahaan mengalami kesulitan keuangan 

atau bahkan kebangkrutan. Kesulitan keuangan atau kebangkrutan usaha akan 

merugikan. 

Tujuan jangka panjang perusahaan adalah untuk mengoptimalkan nilai 

perusahaan. Tingginya nilai perusahaan dapat menggambarkan kesejahteraan para 

pemilik saham perusahaan. Nilai perusahaan akan terlihat dari harga pasar 

sahamnya. Menurut Jensen (2001) dalam Wahyudi dkk (2006), menjelaskan 

bahwa untuk memaksimumkan nilai perusahaan tidak hanya nilai ekuitas saja 

yang harus diperhatikan, tetapi juga semua klaim keuangan seperti hutang maupun 

saham preferen. Optimalisasi nilai perusahaan yang merupakan tujuan perusahaan 

dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, dimana satu 
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keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan 

lainnya dan dapat berdampak pada nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan 

dapat tercapai apabila ada kerja sama antara manajemen perusahaan dengan pihak 

lain yang meliputi sharehoder maupun stakeholder dalam membuat keputusan, 

keputusan keuangan dengan tujuan memaksimumkan modal kerja yang 

dimiliki.Apabila tindakan antara manajer dengan pihak lain tersebut berjalan 

sesuai, maka masalah diantara kedua pihak tersebut tidak akan terjadi. 

Kenyataannya penyatuan kepentingan kedua pihak tersebut seringkali 

menimbulkan masalah. Adanya masalah diantara manajer dan pemegang saham 

disebut masalah agensi (agency problem). Adanya agency problem tersebut akan 

menyebabkan tidak tercapainya tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai 

perusahaan dengan cara memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Hal ini 

membutuhkan sebuah kontrol dari pihak luar dimana peran monitoring dan 

pengawasan yang baik akan mengarahkan tujuan sebagaimana mestinya Laila, 

noor (2011). 

Penelitian ini menggunakan sektor manufaktur. Hal ini didasarkan pada 

data pertumbuhan industri manufaktur di Indonesia mencapai pertumbuhan 

sebesar 6,40 % di tahun 2012 angka tersebut lebih tinggi dibandingkan angka 

pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya 6,23%. Selain itu cabang-cabang 

industri yang mengalami pertumbuhan tinggi yaitu sektor pupuk, kimia dan bahan 

dari karet, serta sektor semen dan bahan galian bukan logam dan ada sektor-sektor 

lainnya. Pertumbuhan industri manufaktur didorong oleh tingginya investasi 

disektor industri dan konsumsi dalam negeri. Sementara eksport produk 
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manufaktur sangat tinggi hingga 60% terhadap total eksport nasional. Pemerintah 

juga menjalankan program untuk mendorong pertumbuhan sektor industri sebagai 

katalis utama dalam meningkatkan ekonomi nasional. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1) Apakah kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi nilai perusahaan? 

2) Apakah kepemilikan institusional dapat mempengaruhi nilai perusahaan? 

3) Apakah kebijakan dividen dapat mempengaruhi nilai perusahaan? 

4) Apakah kebijakan hutang dapat mempengaruhi nilai perusahaan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan  dalam penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai 

perusahaan. 

2) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai 

perusahaan. 

3) Untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terdapat nilai perusahaan. 

4) Untuk mengetahui pengaruh kebijakan hutang terdapat pengaruh terhadap 

nilai perusahaan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan akan memberikan 

manfaat sebagai berikut : 
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1) Bagi Peneliti 

Sebagai bahan acuan untuk mengembangkan ilmu Akuntansi yang telah 

dimiliki, yang berhubungan dengan bidang industri manufaktur khususnya 

variable-variabel yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Serta 

memberikan pengalaman belajar bagi penulis dalam menambah pengetahuan 

atas permasalahan Teori Signal dan teori agency yang dikaji. 

2) Bagi Perusahaan Sampel Penelitian 

Sebagai bahan masukan bagi investor yang akan berinvestasi untuk 

mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, serta 

memberikan masukan kepada manager tentang faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi perusahaan agar manager berhati-hati dalam menjalankan 

perusahaan. 

3) Bagi Lembaga Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca dan menjadi 

bahan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian Agnes (2010) meneliti tentang “pengaruh kepemilikan 

manajerial, struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan”. 

Populasi yang diamati dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Property 

dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2005-2010. 

Penelitian ini meneliti pengaruh kepemilikan manajerial, struktur modal dan 

ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitiannya adalah 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat diketahui bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, 

struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, dan 

ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian Titin (2011) meneliti tentang “ Pengaruh Kebijakan Dividen, 

Kebijakan Hutang Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan”. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang termasuk dalam Indeks Kompas 

100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang dan 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

kebijakan dividen berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap nilai 

perusahaan. Kebijakan hutang berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap 
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nilai perusahaan. Profitabilitas berpengaruh signifikan dan negatif terhadap nilai 

perusahaan 

Penelitian Sukirni (2012) meneliti tentang “Kepemilikan Manajerial, 

Kepemilikan Institusional, Kebijakan Deviden Dan Kebijakan Hutang Analisis 

Terhadap Nilai Perusahaan”, Populasi dalam penelitian ini adalah semua 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 sampai 2010. Hasil 

dari penelitian adalah variabel yang berhubungan dengan kepemilikan manajerial 

secara signifikan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. kepemilikan 

institusi berpengaruh signifikan Variabel adalah positif pada nilai perusahaan.  

Kebijakan dividen variabel tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Efek utang Variabel Kebijakan positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Kepemilikan Manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan 

dividen, dan kebijakan hutang bersama-sama mempengaruhi nilai perusahaan. 

Penelitian  Mardiyati, dkk (2012) meneliti tentang “Pengaruh Kebijakan 

Dividen, Kebijakan Hutang Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2005-2010”. 

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2005 – 2010. Penelitian ini meneliti  Pengaruh Kebijakan 

Dividen, Kebijakan Hutang Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. Hasil 

penelitiannya adalah Kebijakan dividen yang diproksikan dengan variabel 

Dividend payout ratio (DPR) secara parsial memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur yang diproksikan dengan PBV. 

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Miller dan Modligiani yang 
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menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan 

karena menurut mereka rasio pembayaran dividen hanyalah rincian dan tidak 

mempengaruhi kesejahteraan pemegang saham. Meningkatnya nilai dividen tidak 

selalu diikuti dengan meningkatnya nilai perusahaan. Karena nilai perusahaan 

ditentukan hanya oleh kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset-aset 

perusahaan atau kebijakan investasinya. Kebijakan hutang berpengaruh positif 

tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Tetapi setelah menambahkan 

variabel kontrol kedalam model persamaan regresi, perubahan terlihat pada nilai 

koefisien yang menjadi negatif. Sedangkan pengaruhnya tetap tidak signifikan. 

Hasil dari penelitian ini mengalami perubahan setelah menambahkan variabel 

insider ownership kedalam model persamaan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya 

agency problem dimana muncul antara kreditur (pemberi hutang), contohnya 

pemegang obligasi perusahaan (bondholders) dengan pemegang saham 

(stockholders) yang diwakili oleh manajemen perusahaan. Profitabilitas memiliki 

pengaruh yang positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil uji tersebut tetap 

sama saat model persamaan regresi menambahkan variabel kepemilikan 

manajerial. Hal ini berarti semakin tinggi nilai profit yang didapat maka akan 

semakin tinggi nilai perusahaan. Karena profit yang tinggi akan memberikan 

indikasi prospek perusahaan yang baik sehingga dapat memicu investor untuk ikut 

meningkatkan permintaan saham. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Signal  

Signalling theory menekankan kepada pentingnya informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar 

perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis 

karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran 

baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akandatang 

bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. 

Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan 

olehinvestor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil 

keputusaninvestasi. 

Menurut Jogiyanto (2000: 392), informasi yang dipublikasikan sebagai 

suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan  

keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka 

diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh  

pasar. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima 

informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan 

menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik (good news) atau signal buruk 

(bad news). 

Menurut Sharpe (1997: 211), pengumuman informasi akuntansi 

memberikan signal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik dimasa 

mendatang (good news) sehingga investor tertarik untuk melakukan  perdagangan 

saham, dengan demikian pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perubahan 
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dalam volume perdagangan saham. Dengan demikian hubungan antara  publikasi 

informasi baik laporan keuangan, kondisi keuangan ataupun sosial politik 

terhadap fluktuasi volume perdagangan saham dapat dilihat dalam efisiensi pasar. 

Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat 

menjadi signal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah 

laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat 

berupa informasi akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan 

keuangan dan informasi non-akuntansi yaitu informasi yang tidak berkaitan 

dengan laporan keuangan. Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang 

relevan dan mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketahui 

oleh pengguna laporan baik pihak dalam maupun pihak luar.Semua investor 

memerlukan informasi untuk mengevaluasi risiko relatif setiap perusahaan 

sehingga dapat melakukan diversifikasi portofolio dan kombinasi investasi dengan 

preferensi risiko yang diinginkan.Jika suatu perusahaan ingin sahamnya dibelioleh 

investor maka perusahaan harus melakukan pengungkapan laporan keuangan 

secara terbuka dan transparan. 

2.2.2 Teori Agensi  

Agency Theory yaitu hubungan keagenan yang merupakan suatu kontrak 

antara principal dengan agen. Hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah 

pada saat pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai  tujuan yang berbeda, 

pemilik modal menghendaki bertambahnya kekayaan dan kemakmuran para 

pemilik modal, sedangkan manajer juga menginginkan bertambahnya 

kesejahteraan bagi para manajer. Dengan demikian muncullah konflik 
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kepentingan  antara pemilik (investor) dengan manager (agen). Pemilik lebih 

tertarik untuk memaksimumkan kompensasinya. Kontrak yang dibuat antara 

pemilik dengan manager diharapkan dapat meminimumkan konflik antar kedua 

kepentingan tersebut. 

Untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh principal, maka agent 

akan mempunyai kecenderungan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya 

dengan biaya yang kecil, karena manajemen tidak menyukai adanya resiko (risk 

averse). Jensen dan Meckling (1976) agency conflict akan terjadi jika proporsi 

kepemilikan manajemen atas saham perusahaan kurang dari 100%. Kondisi ini 

akan menimbulkan kecenderungan manajemen untuk bertindak memetingkan 

kepentingan sendiri dan tidak berdasarkan maksimalisasi kemakmuran principal 

lagi. 

Konflik kepentingan dapat mendasari orang bertindak untuk memenuhi 

kebutuhan orang lain. Hal ini juga berlaku dalam manjemen perusahaan. Dalam 

agency theory menurut Weston dan Copeland (1992) sangat sulit untuk 

mempercayai bahwa manajemen (agent) akan selalu bertindak berdasarkan 

kepentingan pemegang saham, sehingga diperlukan monitoring dari pemegang 

saham. 

Jensen dan meckling (1976) mengemukakan teori keagenan yang 

menjelaskan bahwa kepentingan manajemen dan pemegang saham seringkali 

bertentangan, sehingga bisa terjadi konflik diantara keduanya. Hal tersebut 

disebabkan manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang 

saham tidak menyukai kepentingan pribadi manajer tersebut, karena pengeluaran 
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tersebut akan menambah kos perusahaan yang menyebabkan penurunan 

keuntungan perusahaan dan penurunan deviden yang akan diterima. 

2.3 Nilai Perusahaan 

2.3.1 Pengertian Nilai Perusahaan  

Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang 

tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Semakin tinggi 

harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi 

menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi 

menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Kekayaan pemegang 

saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang 

merupakan cerminan dari keputusan investasi pendanaan (financing) dan 

manajemen asset (Susanti, Rika 2010). 

Nilai perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya. Harga pasar dari 

saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual disaat terjadi 

transaksi disebut nilai pasar perusahaan, karena harga pasar saham dianggap 

cerminan dari nilai aset perusahaan sesungguhnya. Nilai perusahaan yang 

dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-

peluang investasi. Adanya peluang investasi dapat memberikan sinyal positif 

tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga dapat 

meningkatkan nilai perusahaan (Untung, dkk, 2006 dalam Susanti, Rika 2010). 

Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai 

pasar,seperti halnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Nurlela dan Islahudin 

(2008) dalam Kusumadilaga (2010). Karena nilai perusahaan dapat memberikan 
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kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan 

meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi kemakmuran 

pemegang saham, untuk mencapai nilai perusahaan umumnya para pemodal 

menyerahkan pengelolaannya kepada para professional. Para professional 

diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris (Nurlela dan Islahuddin, 2008 

dalam Kusumadilaga, 2010). 

Samuel (2000), Nurlela dan Ishaluddin (2008) dalam Kusumadilaga 

(2010) menjelaskan bahwa enterprise value (EV) atau dikenal juga sebagai 

firmvalue(nilai perusahaan) merupakan konsep penting bagi investor, karena 

merupakan indikator bagi pasar menilai perusahaan secara keseluruhan. Wahyudo 

(2005),Nurlela dan Ishaluddin (2008) dalam Kusumadilaga (2010) menyebutkan 

bahwa nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon 

pembeli andai perusahaan tersebut dijual. 

Ada beberapa konsep dasar penilaian yaitu : nilai ditentukan pada harga 

yang wajar, penilaian tidak dipengaruhi oleh kelompok pembeli tertentu. Secara 

umum banyak metode dan teknik yang telah dikembangkan dalam penilaian 

perusahaan diantaranya adalah : a) pendekatan laba antara lain metode rasio 

tingkat laba atau price earning ratio metode kapitalisasi ; b) pendekatan arus kas 

antara lain metode diskonto arus kas ; c) pendekatan dividen antara lain 

pertumbuhan dividen; d) pendekatan aktiva antara lain metode penilaian aktiva; e) 

pendekatan harga saham ; f) pendekatan economic value added (Suharli, 2006 

dalam Kusumadilaga, 2010).  
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Tujuan perusahaan pada dasarnya tujuan manajemen keuangan adalah 

memaksimumkan nilai perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut masih 

terdapat konflik antara pemilik perusahaan dengan penyedia dana sebagai 

kreditur. Jika perusahaan berjalan lancar, maka nilai saham perusahaan akan 

meningkat, sedangkan nilai hutang perusahaan dalam bentuk obligasi tidak 

terpengaruh sama sekali. Dapat disimpulkan bahwa nilai dari saham kepemilikan 

bisa merupakan indeks yang tepat untuk mengukur tingkat efektivitas 

perusahaan.Berdasarkan alasan itulah, maka tujuan manajemen keuangan 

dinyatakan dalambentuk maksimalisasi nilai saham kepemilikan perusahaan, atau 

memaksimalisasikan harga saham. Tujuan untuk memaksimumkan harga saham 

perusahaan tidak berarti bahwa para manajer harus berupaya untuk mencarikan 

kenaikan nilai saham dengan mengorbankan para pemegang obligasi. 

2.3.2 Macam-macam Pengukuran Nilai Perusahaan 

Susanti,Rika (2010), Indikator-indikator yang mempengaruhi nilai 

perusahaandiantaranya adalah: 

1) PER (Price Earning Ratio) yaitu rasio yang mengukur seberapa 

besarperbandingan antara harga saham perusahaan dengan keuntungan 

yangdiperoleh para pemegang saham (Usman, 2001 dalam Susanti,Rika 

2010). Rumus yang digunakan adalah : 

PER ……………………………(1) 

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi PER : 

a) Tingkat pertumbuhan laba 

b) Dividend Payout Ratio 
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c) Tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemodal. 

Menurut Yusuf (2005) dalam Susanti,Rika (2010), hubungan faktor-faktortersebut 

terhadap price earning ratio dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a) Semakin tinggi pertumbuhan laba semakin tinggi price earning 

rationya, dengan kata lain hubungan antara pertumbuhan laba dengan 

priceearning ratio nya bersifat positif. Ini dikarenakan bahwa prospek 

perusahaan dimasa yang akan datang dilihat dari pertumbuhan 

laba,dengan laba perusahaan yang tinggi menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam mengelola biaya yang dikeluarkan secara 

efisien.Laba bersih yang tinggi menunjukkan earning per share yang 

tinggi,yang berarti perusahaan mempunyai tingkat profitabilitas yang 

baik,dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat meningkatkan 

kepercayaan pemodal untuk berinvestasi pada perusahaan 

tersebut,sehingga saham-saham dari perusahaan yang memiliki tingkat 

profitabilitas dan pertumbuhan laba yang tinggi akan memiliki 

priceearning ratio yang tinggi pula, karena saham-saham akan lebih 

diminati di bursa sehingga kecenderungan harganya meningkat lebih 

besar. 

b) Semakin tinggi dividend payout ratio, semakin tinggi price 

earningrationya. dividend payout ratio memiliki hubungan positif 

denganprice earning ratio, di mana dividend payout ratio 

menentukanbesarnya dividen yang diterima oleh pemilik saham dan 

besarnyadividen ini secara positif dapat mempengaruhi harga saham 
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terutamapada pasar modal didominasi yang mempunyai strategi 

mengejardividen sebagai target utama, maka semakin tinggi dividen 

semakintinggi price earning ratio. 

c) Semakin tinggi required rate of return (r) semakin rendah price 

earningratio, (r) merupakan tingkat keuntungan yang dianggap layak 

bagiinvestasi saham, atau disebut juga sebagai tingkat keuntungan 

yang diisyaratkan. Jika keuntungan yang diperoleh dari investasi 

tersebutternyata lebih kecil dari tingkat keuntungan yang di 

isyaratkan, berartihal ini menunjukkan investasi tersebut kurang 

menarik, sehingga dapatmenyebabkan turunnya harga saham tersebut 

dan sebaliknya. Denganbegitu (r) memiliki hubungan yang negatif 

denganprice earning ratio,semakin tinggi tingkat keuntungan yang di 

isyaratkan semakin rendah nilai price earning ratio nya.Price earning 

ratio adalah fungsi dari perubahan kemampuan laba yangdiharapkan 

di masa yang akan datang. Semakin besar price earning ratio,maka 

semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tumbuhsehingga 

dapat meningkatkan nilai perusahaan 

2) PBV (Price Book Value)Rasio ini mengukur nilai yang diberikan pasar 

keuangan kepadamanajemen dan organisasi perusahaan sebagai sebuah 

perusahaan yangterus tumbuh (Brigham, 2006)., yang diproksikan dengan : 

………….……………………………(2) 
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2.4 Corporate Governance  

2.4.1 Pengertian Corporate Governance 

Corporate Governance menurut komite cadbury adalah system yang 

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai 

keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan 

untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada 

stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, 

manajer, pemegang saham, dan sebagainya. Cadbury Commite adalah seperangkat 

aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, 

kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya 

baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab 

mereka (Surya dan Yustiavandana 2006, h.24). 

OECD mendefinisikanCorporate Governancesebagai sekumpulan hubungan 

antar pihak manajemen perusahaan, board, pemegang saham, dan pihak lain yang 

mempunyai kepentinagan dengan perusahaan. Corporate Governancejuga 

mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan 

atas kinerja. Corporate Governanceyang baik dapat memberikan rangsangan bagi 

board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan 

perusahaan dan memegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif 

sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien 

(Surya dan Yustiavandana 2006, h.25). 

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-

117/M-MBU/2002, Corporate Governance adalah suatu proses dari struktur yang 
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digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan 

akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka 

panjang dengan tetap memerhatikan kepentingan stakeholder lainnya, 

berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Adapun tujuan akhir 

dari penerapan sistem ini adalah untuk menaikkan nilai saham dalam jangka 

panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para stakeholder 

lainnya (Surya dan Yustiavandana 2006,h.25). 

Menurut Price Waterhouse Coopers, Corporate Governance terkait dengan 

pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-

nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang 

bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam 

mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memerhatikan kepentingan 

stakeholders (Surya dan Yustiavandana 2006, h.26). 

Selain empat definisi diatas, terdapat definisi-definisi lain. Stijn Claessens 

menyatakan bahwa, pengertian tentang Corporate Governance dapat diasumsikan 

dalam dua kategori. Kategori pertama, lebih condong pada serangkaian pola 

perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur 

pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan stakeholders. 

Kategori kedua, lebih melihat pada kerangka secara normative, yaitu segala 

ketentuan hukum baik yang berasal dari sistem hukum, sistem peradilan, pasar 

uang, dan sebagainya yang memengaruhi perilaku perusahaan. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Corporate Governance 

merupakan: 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

TESIS PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL… SONI WIBOWO 

 22 

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan 

komisaris,direksi, pemegang saham, dan para stakeholder lainnya. 

2. Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian 

perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang 

salah dan penyalahgunaan aset perusahaan. 

3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, 

dan juga pengukuran kinerjanya. 

Dari definisi tentang Corporate Governance diatas, maka dapat diketahui 

adanya aspek-aspek penting dari Corporate Governance yang perlu dipahami oleh 

perusahaan agar dapat bersaing dalam dunia bisnis adalah:  

1. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan diantaranya 

yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi. 

2. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam 

masyarakat kepada seluruh stakeholder. 

3. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan 

benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. 

4. Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama 

pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan 

informasi yang materiil dan relevan. 

2.4.2 Prinsip Corporate Governance 

Prinsip-prinsip dasar dari GCG, pada dasarnya memiliki tujuan untuk 

memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. Secara umum, 
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penerapan prinsip GCG secara konkret menurut OECD (2004:3), memiliki tujuan 

terhadap perusahaan sebagai berikut: 

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestic maupun asing. 

2. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah. 

3. Memberikan kepuasan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi 

perusahaan. 

4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri stakeholder terhadap 

perusahaan. 

5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. 

Dari berbagai tujuan tersebut pemenuhan kepentingan seluruh 

stakeholder secara seimbang berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing 

dalam suatu perusahaan, merupakan tujuan utama yang hendak dicapai. Prinsip-

prinsip dari Corporate Governanceyang menjadi indikator, sebagaimana 

dijelaskan oleh Organization forEconomic Cooperation and Development 

(OECD), adalah : 

1. Fairness (Keadilan) 

Prinsip keadilan (fairness) merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi 

seluruh pemegang saham. Keadilan disini diartikan sebagai perlakuan yang 

sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham 

minoritas dan pemegang saham asing dari kecurangan, dan kesalahan 

perilaku insider. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus 

senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan kepentingan 

lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan 
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2. Transparancy (Transparansi) 

Transparansi adalah adanya pengungkapan suatu informasi yang terbuka, 

tepat waktu, serta jelas dan dapat dibandingkan dengan keadaan yang 

menyangkut tentang keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan 

perusahaan. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, 

perusahaan harus menyediakan informasi yang materiil dan relevan dengan 

cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemakai kepentingan 

3. Accountability (Akuntabilitas) 

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan 

yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan 

pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian 

terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai 

dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan 

lainnya. 

4. Responsibility (Pertanggunjawaban) 

Responsibility (Responsbilitas) adalah adanya tanggung jawab pengurus 

dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban 

kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini mewujudkan 

dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari 

adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, 

menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesioanal 

dan menjunjung etika dan memelihara bisnis yang kuat. 
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5. Independensi (independen)  

Untuk melancarkan asas Corporate Governance, perusahaan harus dikelola 

secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling 

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independen 

diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang 

mungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini 

menuntut adanya rentang kekuasaan antara komposisi komite dalam 

komisaris, dan pihak luar seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan proses 

yang terjadi harus obyektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihak 

tertentu. 

Prinsip-prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas, responsibilitas dan 

independen,Corporate Governance dalam mengurus perusahaan, sebaiknya 

diimbangi dengan Good Faith (bertindak atas iktikad baik) dan kode etik 

perusahaan serta pedoman Corporate Governance, agar visi dan misi perusahaan 

dapat terwujud. Pedoman Corporate Governance yang telah dibuat oleh komite 

nasional Corporate Governance hendaknya dijadikan kode etik perusahaan yang 

dapat memberikan acuan pada pelaku usaha untuk melaksanakan Corporate 

Governance secara konsisten dan konsekuen. Hal ini penting karena mengingat 

kecenderungan aktifitas usaha yang semakin mengglobal dan dapat dijadikan 

sebagai ukuran perusahaan untuk menghasilkan suatu kinerja perusahaan yang 

lebih baik.  

Melalui pemenuhan kepentingan yang seimbang, benturan kepentingan 

yang terjadi di dalam perusahaan dapat diarahkan dan dikontrol sedemikian rupa, 
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sehingga tidak menyebabkan timbulnya kerugian bagi suatu perusahaan. Berbagai 

macam korelasi antara implementasi prinsip-prinsip Corporate Governance di 

dalam suatu perusahaan dengan kepentingan para pemegang saham, kreditor, 

manajemen perusahaan, karyawan perusahaan, dan tentunya para anggota 

masyarakat, merupakan indikator tercapainya keseimbangan kepentingan. 

2.5 Kepemilikan Manajerial 

2.5.1 Pengertian Kepemilikan Manajerial  

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham 

perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang 

saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan 

besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini 

merupakan informasi pentingbagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini 

akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Adanya kepemilikan 

manajerial menjadi hal yang menarik jika dikaitkan dengan agency theory.  

Dalam kerangka agency theory, hubungan antara manajer dan pemegang 

saham digambarkan sebagai hubungan antara agent dan principal (Schroeder et al. 

2001). Agent diberi mandat oleh principal untuk menjalankan bisnis demi 

kepentingan principal. Manajer sebagai agent dan pemegang saham sebagai 

principal. Keputusan bisnis yang diambil manajer adalah keputusan untuk 

mamaksimalkan sumber daya (utilitas) perusahaan. Suatu ancaman bagi 

pemegang saham jikalau manajer bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan 

untuk kepentingan pemegang saham. Dalam konteks ini masing-masing pihak 

memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Inilah yang menjadi masalah dasar dalam 
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agency theory yaitu adanya konflik kepentingan. Pemegang saham dan manajer 

masing-masing berkepentingan untuk mamaksimalkan tujuannya. Masing-masing 

pihak memiliki risiko terkait dengan fungsinya, manajer memiliki resiko untuk 

tidak ditunjuk lagi sebagai manajer jika gagal menjalankan fungsinya, sementara 

pemegang saham memiliki resiko kehilangan modalnya jika salah memilih 

manajer. Kondisi ini merupakan konsekuensi adanya pemisahan fungsi 

pengelolaan dengan fungsi kepemilikan.Situasi tersebut di atas tentunya akan 

berbeda, jika kondisinya manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham atau 

pemegang saham juga sekaligus manajer atau disebut juga kondisi perusahaan 

dengan kepemilikan manajerial. Keputusan dan aktivitas di perusahaan dengan 

kepemilikan manajerial tentu akan berbeda dengan perusahaan tanpa kepemilikan 

manajerial. Dalam perusahaan dengan kepemilikan manajerial, manajer yang 

sekaligus pemegang saham tentunya akan menselaraskan kepentingannya dengan 

kepentingannya sebagai pemegang saham. Sementara dalam perusahaan tanpa 

kepemilikan manajerial, manajer yang bukan pemegang saham. 

2.5.2 Pengukuran Kepemilikan Manajerial  

Kepemilikan manajerial menunjukkan bahwa adanya peran ganda 

seorang manajer, yakni manajer bertindak juga sebagai pemegang saham. Sebagai 

seorang manajer dan sekaligus pemegang saham, ia tidak ingin perusahaan 

mengalami kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan. Kesulitan keuangan 

atau kebangkrutan usaha akan merugikan ia baik sebagai manajer atau sebagai 

pemegang saham. Sebagai manajer akan kehilangan insentif dan sebagai 

pemegang saham akan kehilangan returnbahkan dana yang diinvestasikannya. 
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Cara untuk menurunkan resiko ini adalah dengan menurunkan tingkat debtyang 

dimiliki perusahaan (Friend and Lang dalam Brailsford 1999). Debt yang tinggi 

akan meningkatkan resiko kebangkrutan perusahaan, karena perusahan akan 

mengalami financial distress. Karena itulah maka manajer akan berusaha 

menekan jumlah debtserendah mungkin. Tindakan ini di sisi lain tidak 

menguntungkan karena perusahaan hanya mengandalkan dana dari pemegang 

saham. Perusahaan tidak bisa berkembang dengan cepat, dibandingkan jika 

perusahaan juga menggunakan dana dari kreditor.  

2.6 Kepemilikan Institusional  

2.6.1 Pengertian Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan 

yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, 

perusahaan investasi,dan kepemilikan institusi lain. Menurut Che Hat et al.(dalam 

Karim, 2013) kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki 

oleh orang di luar perusahaan terhadap total saham perusahaan.Tingkat saham 

institusional yang tinggi akan menghasilkan upaya-upaya pengawasan yang lebih 

intensif sehingga dapat membatasi perilaku opportunistic manajer, yaitu manajer 

melaporkan laba secara oportunis untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya 

(Scott dalam Dewi, 2008). 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik 

keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor 

institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam 
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setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor 

institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah 

percaya terhadap tindakan manipulasi laba. 

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha 

pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional menghalangi 

perilaku opportunistic manajer. Menurut Shleifer and Vishny (dalam Permanasari, 

2010) bahwa institutional shareholders, dengan kepemilikan saham yang besar, 

memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan. Begitu 

pula penelitian Wening (dalam Permanasari, 2010) mengatakan bahwa semakin 

besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan 

suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Kepemilikan 

institusional memiliki kelebihan antara lain:  

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga 

dapatmenguji keandalan informasi.  

2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat 

atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan 

2.7 Dividen 

2.7.1 Pengertian Dividen 

Salah satu return yang akan diperoleh para pemegang saham adalah 

dividen. Menurut Napa (1999: 151) dividen merupakan bagian dari laba bersih 

yang dibagikan kepada para pemegang saham (pemilik modal sendiri). Menurut 

Sunariyah (2004: 48) dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan 

perusahaan penerbit saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan 
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perusahaan.Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 

dividen merupakan proporsi pembagian laba yang diperoleh perusahaan yang 

dibagikan kepada para pemegang saham perusahaan. 

Menurut Sunariyah (2003:118) dividen yang dibagikan kepada pemegang 

saham bisa berupa : 

1) Dividen Tunai (cash dividend)  

Dividen Tunai adalah dividen yang dibayar oleh emiten kepada para 

pemegang saham secara tunai setiap lembarnya. 

2) Dividen Saham (stock dividend)  

Dividen saham merupakan pembayaran dividen dalam bentuk saham yaitu 

berupa pemberian tambahan saham kepada pemegang saham dalam jumlah 

yang sebanding dengan saham-saham yang dimiliki. 

Menurut Darmaji dan Hendy (2001 : 9) dividen yang dibagikan perusahaan dapat 

berupa dividen tunai dan dividen saham. 

1) Dividen Tunai 

Dividen tunai artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen 

berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham. 

2) Dividen Saham 

Dividen saham artinya kepada para pemegang saham saham diberikan 

dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki olehseorang 

pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. 

Sedangkan Baridwan, Zaki (2004 : 233) menyatakan dividen yang dibagikan 

kepada para pemegang saham dapat berbentuk : 
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1) Dividen yang berbentuk uang 

Pembagian dividen yang paling sering dilakukan adalah dalam bentuk uang. 

Para pemegang saham akan menerima dividen sebesar tarif perlembar 

dikalikan jumlah lembar yang dimiliki. 

2) Dividen yang berbentuk aktiva ( selain kas dan saham sendiri) 

Dividen yang dibagikan kadang – kadang tidak berbentuk uang tunai,tetapi 

berupa aktiva seperti saham perusahaan lain atau barang – baranghasil 

produksi perusahaan yang membagikan dividen tersebut. Pemegang saham 

yang menerima dividen seperti ini mencatat dalam bukunya dengan jumlah 

sebesar harga pasar yang diterimanya. 

3) Dividen saham (stock dividen) 

Penerimaan dividen dalam bentuk saham dari perusahaan yang 

membagisaham disebut dividen saham. Saham yang diterima berbentuk 

saham yang sama dengan yang dimiliki atau saham jenis yang lain. 

Macam-macam Dividen  

Kebijakan dividen masih merupakan masalah yang mengundang 

perdebatan, karena terdapat lebih dari satu pendapat. Menurut Husnan dan 

Pudjiastuti (2006: 334) pendapat tentang dividen dikelompokkan menjadi tiga 

yaitu : 

1) Dividen dibagi sebesar – besarnya  

Argumentasi pendapat ini adalah bahwa harga saham dipengaruhi oleh 

dividen yang dibayarkan. Argumentasi ini mempunyai kesalahan dalam hal 

bahwa peningkatan pembayaran dividen hanya dimungkinkan apabila laba 
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yang diperoleh oleh perusahaan juga meningkat. Perusahaan tidak bisa 

membagikan dividen yang makin besar apabila laba yang diperoleh tidak 

meningkat. Memang benar kalau perusahaan mampu meningkatkan 

pembayaran dividen karena peningkatan laba, harga saham akan naik. Harga 

saham tersebut disebabkan karena kenaikan laba dan bukan kenaikan 

pembayaran dividen. 

2) Dividen tidak relevan  

Mereka yang menganut pendapat ini mengatakan bahwa perusahaan bisa saja 

membagikan dividen yang banyak ataupun sedikit, asalkan dimungkinkan 

menutup kekurangan dana dari sumber ekstern, jadi yang penting adalah 

apakah investasi yang tersedia diharapkan akan memberikan NPV yang 

positif, tidak peduli apakah dana yang dipergunakan untuk membiayai berasal 

dari dalam perusahaan (menahan laba) ataukah dari luar perusahaan 

(menerbitkan saham baru). Dampak pilihan keputusan tersebut sama saja bagi 

kekayaan pemodal, atau keputusan dividen adalah tidak relevan (the 

irrelevant of dividend).  

3) Dividen dibagikan sekecil – kecilnya  

Penganut pendapat bahwa dividen seharusnya dibagikan sekecil – kecilnya, 

mengabaikan adanya biaya emisi (floatation cost). Apabila perusahaan 

menerbitkan saham baru, perusahaan akan menanggung berbagai biaya ( yang 

disebut sebagai floatation cost ), seperti fee untuk underwriter, biaya notaris, 

akuntan, konsultan hukum, pendaftaran saham saham, dan sebagainya, yang 

berkisar antara 2 – 4 % 
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Brigham and Houston (2001 : 66) menelaah tiga teori preferensi investor yaitu : 

1) Teori Ketidakrelevanan Dividen  

Pendukung utama teori ketidakrelevanan dividen (dividen irrelevance theory) 

ini adalah Merton Miller dan Franco Modigliani (MM). MM berpendapat 

bahwa nilai suatu perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan dasarnya 

untuk menghasilkan laba dan risiko bisnisnya, dengan kata lain nilai suatu 

perusahaan tergantung semata – mata pada pendapatan yang dihasilkan 

aktivanya, bukan pada bagaimana pendapatan tersebut dibagi di antara 

dividen dan laba ditahan.  

2) Teori ”bird-in-the-hand”  

Pandangan MM untuk teori yang menyatakan bahwa nilai perusahaan akan 

dimaksimalkan dengan menentukan rasio pembagian dividen yang tinggi.  

3) Teori Preferensi Pajak  

Brigham dan Houston (2006) menyatakan ada 3 alasan yang berkaitan dengan 

pajak untuk beranggapan bahwa investor mungkin lebih menyukai pembagian 

dividen yang rendah dari pada yang tinggi, yaitu : 

a) Tarif pajak untuk pendapatan dividen yang tinggi bila dibandingkan 

dengan tarif pajak untuk keuntungan modal membuat investor yang kaya 

(yang memiliki sebagian besar saham dan menerima sebagian besar 

dividen yang dibayarkan) mungkin lebih suka perusahaanmenahan dan 

menanamkan kembali laba ke dalam perusahaan. Pertumbuhan laba 

mungkin dianggap menghasilkan kenaikan harga saham, dan keuntungan 
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modal yang pajaknya rendah akan menggantikan dividen yang pajaknya 

lebih tinggi. 

b) Pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham terjual karena 

adanya efek nilai waktu. 

c) Jika selembar saham dimiliki oleh seseorang sampai ia meninggal,sama 

sekali tidak ada pajak keuntungan modal yang terutang. Ahli waris yang 

menerima saham itu dapat menggunakan nilai saham pada hari kematian 

sebagai dasar biaya, dengan demikian terhindar dari pajak keuntungan 

modal 

2.7.2 Teori-teori Kebijakan Dividen  

Kebijakan dividen menyangkut keputusan apakah laba yang dibayarkan 

sebagai dividen atau ditahan untuk reinvestasi dalam perusahaan. Kebijakan 

dividen menimbulkan kontroversi karena bila dividen ditingkatkan, arus kas untuk 

investor akan meningkat yang akan menguntungkan investor, sedangkan alasan 

lainnya yaitu bila dividen ditingkatkan, laba ditahan yang direinvestasi dan 

pertumbuhan masa depan akan menurun sehingga merugikan investor. Kebijakan 

dividen dikatakan optimal apabila mampu menyeimbangkan kedua hal tersebut 

dan memaksimalkan harga saham. Persentase dari pendapatan yang akan 

dibayarkan kepada pemegang saham sebagai cash dividend disebut dividend 

payout ratio (Riyanto, Bambang, 2001: 266).  

Secara umum suatu perusahaan harus menetapkan kebijakan dividen 

yang nantinya dapat memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Apabila 

perusahaan tidak memiliki kesempatan berinvestasi yang menguntungkan, maka 
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sebaiknya kelebihan dana tersebut didistribusikan kepada pemegang saham 

perusahaan. Pembayaran dividen dalam jumlah sekecil apapun masih lebih baik 

daripada tidak sama sekali. Menurut Sundjaja dan Barlian (2003) ada 3 (tiga) jenis 

kebijakan dividen yaitu: 

1) Kebijakan dividen rasio pembayaran konstan  

Kebijakan dividen yang didasarkan dengan persentase tertentu dari 

pendapatan yang dibayarkan kepada pemilik setiap periode. 

2) Kebijakan dividen yang teratur 

Kebijakan dividen yang didasarkan atas pembayaran dividen dengan rupiah 

yang tetap dalam setiap periode. Seringkali kebijakan dividen teratur 

digunakan dengan memakai target rasio pembayaran dividen. 

3) Kebijakan dividen yang rendah yang teratur dan ditambah ekstra  

Kebijakan dividen yang didasarkan pembayaran dividen rendah yang teratur, 

ditambah dengan dividen ekstra jika ada jaminan pendapatan. 

2.8 Hutang 

2.8.1 Pengertian Hutang  

Hutang Menurut Djarwanto (2004:34) merupakan kewajiban perusahaan 

kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang atau 

jasa pada tanggal tertentu. Hutang juga merupakan salah satu sumber pembiayaan 

eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya. 

Dalam pengambilan keputusan akan penggunaan hutang ini harus 

mempertimbangkan besarnya biaya tetap yang muncul dari hutang berupa bunga 
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yang akan menyebabkan semakin meningkatnya leverage keuangan dan semakin 

tidak pastinya tingkat pengembalian bagi para pemegang saham biasa.  

Hutang menunjukkan sumber modal yang berasal dari kreditur. Dalam 

jangka waktu tertentu pihak perusahaan wajib membayar kembali atau wajib 

memenuhi tagihan yang berasal dari pihak luar tersebut. Pemenuhan kewajiban ini 

dapat berupa pembayaran uang, penyerahan barang atau jasa kepada pihak yang 

telah memberikan pinjaman kepada perusahaan. 

menurut Djarwanto (2004:34), klasifikasi hutang dibagi menjadi dua yaitu:  

1) Hutang jangka pendek Hutang jangka pendek merupakan kewajiban 

perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu yang 

normal, umumnya satu tahun atau kurang semenjak neraca disusun, atau 

utang yang jatuh temponya masuk siklus akuntansi yang sedang berjalan. 

Hutang jangka pendek meliputi: 

a) Hutang dagang (Accounts payable) adalah semua pinjaman yang timbul 

karena pembelian barang-barang dagang atau jasa kredit. 

b) Wesel bayar (Notes payable) adalah promes tertulis dari perusahaan untuk 

mmbayar sejumlah uang atas perintah pihak lain pada tanggal tertentu 

yang akan datang ditetapkan (utang wesel). 

c) Penghasilan yang ditangguhkan (Deferred revenue) adalah penghasilan 

yang sebenarnya belum menjadi hak perusahaan. Pihak lain telah 

menyerahkan uang lebih dahulu menyerahkan uang kepada perusahaan 

sebelum perusahaan menyerahkan barang atau jasanya. 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

TESIS PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL… SONI WIBOWO 

 37 

d) Kewajiban yang masih harus dipenuhi (Accrual payable) adalah kewajiban 

yang timbul karena jasa-jasa yang diberikan kepada perusahaan selama 

jangka waktu tetapi pembayarannya belum dilakukan (misalnya upah, 

bunga, sewa, pensiun, pajak harta milik dan lain-lain). 

e) Hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo (Maturing long term debt) 

adalah sebagian atau seluruh utang jangka panjang yang menjadi utang 

jangka pendek karena sudah waktunya untuk dilunasi. 

2) Hutang jangka panjang  

Hutang jangka panjang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain 

yang harus dipenuhi dalam jangka waktu melebihi satu tahun. Yang termasuk 

hutang jangka panjang ialah: 

a) Hutang hipotek (Mortgage note payable) adalah surat tanda berutang 

dengan jangka waktu pembayaran yang melebihi satu tahun, di mana 

pembayarannya dijamin dengan aktiva tertentu misalnya bangunan, 

tanah, atau perabot. 

b) Hutang obligasi (Bonds payable) adalah surat tanda berutang yang 

dikeluarkan di bawah cap segel, yang berisi kesanggupan membayar 

pokok pinjaman pada tanggal jatuh temponya dan membayar bunganya 

secara teratut pada setiap interval waktu tertentu yang telah disepakati. 

c) Wesel bayar jangka panjang (Notes payable- long term) adalah wesel 

bayar dimana jangka waktu pembayarannya melebihi jangka waktu satu 

tahun atau melebihi jangka waktu operasi normal. 
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Pembiayaan dengan mengunakan hutang memiliki beberapa keunggulan dan 

kelemahan. Menurut Houston (2001:4) keunggulan pembiayaan dengan 

menggunakan hutang adalah: 

a) Bunga yang dibayarkan dapat dipotong untuk tujuan Pajak, sehingga 

menurunkan biaya efektif dari utang 

b) Pemegang utang (debtholder) mendapat pengembalian yang tetap, 

sehingga pemegang saham (stockholder)tidak perlu mengambil bagian 

laba mereka ketika perusahaan dalam kondisi prima. 

Sementara kelemahan pembiayaan dengan menggunakan hutang adalah: 

a) Semakin tinggi rasio hutang, semakin tinggi pula resiko perusahaan, 

sehingga suku bunganya mungkin akan lebih tinggi. 

b) Apabila sebuah perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan laba operasi 

tidak mencukupi untuk menutup beban bunga, maka pemegang sahamnya 

harus menutup kekurangan itu, dan perusahaan akan bangkrut jika mereka 

tidak sanggup 

2.8.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hutang 

Menurut Hanafi, Mamduh (2004) terdapat beberapa faktor yang 

memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang, antara lain : 

a) NDT (Non-Debt Tax Shield) Manfaat dari penggunaan hutang adalah 

bunga hutang yang dapat digunakan untuk mengurangi pajak 

perusahaan. Namun untuk mengurangi pajak, perusahaan dapat 

menggunakan cara lain seperti depresiasi dan dana pensiun. Dengan 
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demikian, perusahaan dengan NDT tinggi tidak perlu menggunakan 

hutang yang tinggi. 

b) Struktur Aktiva Besarnya aktiva tetap suatu perusahaan dapat 

menentukan besarnya penggunaan hutang. Perusahaan yang memiliki 

aktiva tetap dalam jumlah besar dapat menggunakan hutang dalam 

jumlah besar karena aktiva tersebut dapat digunakan sebagai jaminan 

pinjaman. 

c) Profitabilitas Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas 

investasinya akan menggunakan hutang yang relatif kecil. Laba 

ditahannya yang tinggi sudah memadai membiayai sebagian besar 

kebutuhan pendanaan. 

d) Risiko Bisnis Perusahaan yang memiliki risiko bisnis yang tinggi akan 

menggunakan hutang yang lebih kecil untuk menghindari risiko 

kebangkrutan. 

e) Ukuran Perusahaan Perusahaan yang besar cenderung terdiversifikasi 

sehingga menurunkan risiko kebangkrutan. Di samping itu, perusahaan 

yang besar lebih mudah dalam mendapatkan pendanaan eksternal. 

f) Kondisi Internal Perusahaan Kondisi internal perusahaan menentukan 

kebijakan penggunaan hutang dalam suatu perusahaan. 
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BAB 3 

RERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Rerangka Konseptual 

Kos keagenan ( agency cost) merupakan biaya yang timbul akibat konflik 

kepentingan antara manajer dan pemegang saham , upaya untuk meminimalisasi 

kos tersebut adalah dengan melakukan beberapa alternatif: (1) meningkatkan 

kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen (insider ownership) 

sehingga dapat mensejajarkan kepentingan pemilik dengan manajer (Jensen dan 

Meckling, 1976), (2) meningkatkan kepemilikan institusional atau institusional 

investor sebagai pihak yang memonitor agen. Jadi dengan adanya kepemilikan 

institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan 

oleh institusi lain dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan 

pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. (3) meningkatkan 

dividend payout ration (DPR) sehingga tidak tersedia banyak free cash flow dan 

manajemen terpaksa mencari pendanaan dari luar untuk membiayai investasinya 

(Jensen, 1986), (4) meningkatkan pendanaan dari utang. Dengan pendanaan utang 

maka perusahaan harus melakukan pembayaran periodik atas bunga dan pokok 

pinjaman. Hal ini dapat menurunkan excess cash flow yang ada dalam perusahaan 

sehingga menurunkan kemungkinan pemborosan yang dilakukan oleh manajemen 

(Jensen, 1986) Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam 

perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan (congruance) kepentingan 

antara manajemen dengan pemegang saham. Perusahaan dengan jumlah 

kepemilikan saham manajerial yang besar seharusnya mempunyai konflik 

40 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

TESIS PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL… SONI WIBOWO 

 41 

keagenan yang rendah dan  biaya keagenan yang rendah pula. Konflik keagenan 

yang rendah dapat direfleksikan dari tingginya tingkat perputaran aktiva 

perusahaan dan rendahnya beban operasi terhadap penjualan (discreation 

arymanagerial). Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih 

dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. 

Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan 

aktiva perusahaan. Dengan demikian proporsi kepemilikan institusional bertindak 

sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen. Kebijakan 

dividen juga perlu diperhatikan dalam mengendalikan tindakan manajer. 

Pembagian dividen akan membuat pemegang saham mempunyai tambahan return 

selain dari capital gain. Dividen juga membuat pemegang saham mempunyai 

kepastian pendapatan dan mengurangi agency cost of equity karena  tindakan 

perquisites yang dilakukan manajemen terhadap  cash flow perusahaan  seiring 

dengan menurunnya  biaya monitoring karena pemegang  saham yakin  bahwa 

kebijakan manajemen akan menguntungkan dirinya  (Mahadwartha dan Jogiyanto, 

2002). Pendanaan utang akan mengurangi konflik antara pemegang saham dengan 

manajemen. Menambah  utang dapat mengurangi masalah keagenan karena dua 

alasan. Pertama, dengan meningkatnya utang maka akan semakin kecil porsi 

saham yang harus dijual perusahaan. Semakin kecil nilai saham yang beredar 

maka semakin kecil masalah agensi yang timbul antara manajer dan pemegang 

saham. Kedua, dengan semakin besar  utang perusahaan maka semakin kecil dana 

“menganggur” yang dapat dipakai manajer untuk pengeluaran-pengeluaran yang  

kurang perlu. Semakin besar utang maka perusahaan harus mencadangkan lebih 
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banyak kas untuk membayar bunga dari utang tersebut dan juga untuk 

mengangsur pokok utang. Berdasarkan keadaan tersebut maka pada penelitian ini 

akan mengkaji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

kebijakan dividen dan leverage pada kos keagenan. Dalam hal ini kos keagenan 

diukur selling and general administrative (SGA) dan yang selanjutnya dianalisis 

dengan regresi linear berganda. Rerangka Berpikir dalam penelitian ini dapat 

disajikan pada Gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Rerangka konseptual penelitian 
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kepemilikan oleh manager dan institusional (Jensen dan Meckling: 1976) 

artinya bahwa struktur kepemilikan juga menggambarkan berapa besarnya 

saham yang dimiliki oleh publik, insider dan outsiderownership. 

Menurut agency teory, pemisahan antara kepemilikan dan 

pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik keagenan. Konflik 

keagenan ini disebabkan kepentingan yang berbeda antara prinsipal  dan  

agen  untuk memaksimalkan utitilasnya masing-masing. Perbedaan 

kepentingan antara manajemen dan pemegang saham mengakibatkan 

manajemen berperilaku curang dan tidak etis sehingga merugikan 

pemegang saham. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme 

pengendalian yang dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan antara 

manajemen dengan saham. Manajer  yang  sekaligus  pemegang  saham  

akan  meningkatkan  nilai perusahaan  karena  dengan  meningkatkan  nilai  

perusahaan,  maka  nilai kekayaannya  sebagai  pemegang  saham  akan  

meningkat  juga. 

Penelitian  yang mengkaitkan  kepemilikan  manajemen  dengan  

nilai  perusahaan  telah  banyak dilakukan namun dengan hasil yang 

berbeda-beda pula. Penelitian Soliha, Taswan (2002) menemukan 

hubungan yang signifikan dan positif antara kepemilikan manajemen dan 

nilai perusahaan.  Hasil penelitian Siallagan dan Machfoedz (2006) 

menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh  negatif 

terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q. Menurut Jensen 

dan Meckling (1976) semakin  besar  kepemilikan  saham  oleh  
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manajemen  maka  semakin kuat kecenderungan  manajemen  untuk  

mengoptimalkan  penggunaan  sumber  daya sehingga mengakibatkan 

kenaikan nilai perusahaan. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka 

dapatdirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1:  Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan 

3.2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan 

Kepemilikan institusional mempunyai arti penting dalam 

memonitormanajemen dalam mengelola perusahaan. Investor institusional 

dapat disubstitusikan untuk melaksanakan fungsi monitoring 

mendisiplinkan penggunaan debt (utang) dalam struktur modal. Semakin 

besar kepemilikan institusional maka semakin  efisien  fungsi monitoring 

terhadap manajemen dalam pemanfaatan asset perusahaan serta 

pencegahan  pemborosan  oleh manajemen.  

Bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional 

terhadap nilai perusahaan ditunjukkan dalam penelitian Sujoko dan 

Soebiantoro (2007) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dengan adanya 

kepemilikan institusional menjadikan fungsi pengawasan akan berjalan 

secara efektif dan menjadikan manajemen semakin berhati-hati dalam 

memperoleh dan mengelola pinjaman (utang), yang bisa mengakibatkan 

penurunan nilai perusahaan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 
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H2: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan 

3.2.3 Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan 

Kebijakan dividen menentukan berapa banyak keuntungan yang 

akan diperoleh pemegang saham. Keuntungan yang akan diperoleh 

pemegang saham ini akan menentukan kesejahteraan para pemegang 

saham yang merupakan tujuan utama perusahaan. Semakin besar dividen 

yang dibagikan kepada pemegang saham, maka kinerja emiten atau 

perusahaan akan dianggap semakin baik pula dan pada akhirnya 

perusahaan yang memiliki kinerja manajerial yang baik dianggap 

menguntungkan dan tentunya penilaian terhadap perusahaan  tersebut akan 

semakin baik pula, yang biasanya tercermin melalui tingkat harga saham 

perusahaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Rozeff (dalam Jogiyanto, 

1998) yang menganggap bahwa dividen nampaknya memiliki atau 

mengandung informasi (informational content of dividend) atau sebagai 

isyarat prospek perusahaan.  

Apabila perusahaan meningkatkan pembayaran dividen, mungkin 

diartikan oleh pemodal sebagai sinyal harapan manajemen tentang akan 

membaiknya kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Sehingga 

kebijakan dividen memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Gordon (1963)  & Bhattacharya  (1979), Myers 

&Majluf  (1984) dalam Sartono (2001). Teori kebijakan dividen mengkaji 

tentang dampak penentuan besarnya alokasi laba pada dividend dan laba 
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ditahan terhadap nilai pasar yang saham yang berlaku. Ini berarti investor 

dihadapkan pada dua pilihan apakah hasil pengembalian dividen diberikan 

dalam bentuk tunai atau dalam bentuk pertumbuhan modal (capital gain), 

sehingga  investor  mendapatkan  capital  gain  karena  nilai  saham  

meningkat.  Teori  Bird In The Hand   menganggap  bahwa  pembayaran 

dividen yang dilakukan saat ini adalah lebih baik daripada capital gain di 

masa yang akan datang.   

Berbeda dengan bird in hand theory, signaling theory menekankan 

bahwa pembayaran dividen merupakan sinyal bagi pasar bahwa 

perusahaan memiliki kesempatan untuk tumbuh di masa yang akan datang, 

sehingga pembayaran dividen akan meningkatkan apresiasi pasar terhadap 

saham perusahaan yang bersangkutan, dengan demikian pembayaran 

dividen berimplikasi positif pada nilai perusahaan. Berdasarkan signaling 

theory maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3: Kebijakan pembayaran dividen berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan  

3.2.4 Pengaruh Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan 

Sehubungan  dengan penggunaan leverage, struktur modal optimal 

dapat diperoleh dengan adanya keseimbangan antara keuntungan tax 

shield dengan  financial distress dan  agency cost. Dengan kata lain terjadi 

trade-off antara benefit dengan biaya. Financial distress terjadi jika 

perusahaan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban utangnya, 

dimana perusahaan terancam  kebangkrutan. Karena itu financial distress 
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6 

perlu diperhitungkan karena mengurangi nilai perusahaan. Model ini juga 

menarik, karena adanya pendapat bahwa perusahaan yang tidak 

menggunakan leverage dengan perusahaan yang menggunakan leverage 

100% (extrim) adalah buruk, sedangkan keputusan yang terbaik adalah 

diantaranya. Perkembangan lebih lanjut, para ahli membuktikan bahwa 

trade off  model bukanlah semata-mata teori struktur modal yang paling 

sempurna, karena dalam  keputusan struktur modal perlu dipertimbangkan 

perilaku pembelanjaan perusahaan yang lebih besar bagi pemberi utang, 

sehingga biaya utang menjadi lebih besar juga.  

Penambahan   utang   akan   meningkatkan   tingkat   risiko   atas   

arus pendapatan  perusahaan,  yang  mana  pendapatan  dipengaruhi  faktor  

eksternal sedangkan  utang  menimbulkan  beban  tetap  tanpa  

memperdulikan  besarnya pendapatan.  Semakin  besar  utang,  semakin  

besar  kemungkinan terjadinya perusahaan tidak mampu membayar 

kewajiban berupa bunga dan pokoknya.  

Risiko  kebangkrutan  akan  semakin  tinggi  karena  bunga  akan  

meningkat  lebih tinggi  daripada  penghematan  pajak.  Penelitian  yang  

dilakukan  oleh  Sujoko dan Soebiantoro (2007) memberikan hasil dimana 

kebijakan utang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Rumusan hipotesis yang bisa diajukan sebagai berikut: 

H4: Kebijakan utang berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan  
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BAB 4 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan positivisme atau 

kuantitatif. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan mengenai variabel-

variabel yang diteliti dan pengaruh antara variabel – variabelindependen dengan 

variabel dependen melalui pengujian hipotesis. Data penelitian yang dipergunakan 

bersumber dari data sekunder yang telah dipublikasikan tanpa dilakukan 

perubahan terhadap data tersebut.  

4.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufakturyang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode pengamatan penelitian dilakukan untuk 

tahun 2010-2014. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dipilih 

dengan menggunakan beberapa kriteria tertentu atau dengan purposive sampling, 

yaitu (1) perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2010-2014, (2) Perusahaan yang memiliki data mengenai kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, dan kebijakan hutang, 

(3) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir 

pada tanggal 31 Desember selama tahun 2010-2014.  
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4.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 

diambil dari laporan keuangan, laporan tahunan (annual report), sustanaibility 

reporting, dan GCG report dari perusahaan sampel dari tahun 2010-2014. Data 

diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yang dapat diunduh pada 

domain http://www.idx.co.id.  

4.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

Penelitian ini akan menguji pengaruh variabel independen kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan deviden dan kebijakan hutang 

terhadap nilai perusahaan. Berikut adalah definisi dan pengukuran dari setiap 

variabel dalam penelitian ini: 

4.4.1 Variabel independen 

1. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan indikator jumlah 

presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari 

seluruh jumlah modal saham yang beredar. Presentase kepemilikan saham 

oleh pihak manajemen dari dewan komisaris dan direksi yang turut 

mengambil keputusan, kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan 

manajerial yang besarnya dapat dihitung rata-rata persemester dari periode 

2010 – 2014 dalam satuan persentase sebagai berikut (Wardani dan 

Hermuningsih, 2011) : 

 

http://www.idx.co.id/
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2. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan indikator jumlah 

Presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari 

seluruh jumlah modal saham perusahaan yang beredar. Presentase 

kepemilikan saham oleh pihak institusi merupakan kepemilikan 

institusional yang besarnya dapat dihitung rata-rata persemester dari 

periode 2010 – 2014 

 

3. Kebijakan Deviden 

Rasio pembayaran dividen yaitu persentase laba yang dibayarkan dalam 

bentuk dividen, atau rasio antara laba yang dibayarkan dalam bentuk 

dividen dengan total laba yang tersedia bagi pemegang saham. Kebijakan 

deviden merupakan penentuan pembagian pendapatan (earnings) antara 

penggunaan pendapatan untuk dibayarkan kepada para pemegang saham 

sebagai deviden atau untuk digunakan didalam perusahaan, yang berarti 

pendapatan tersebut harus ditahan didalam perusahaan.” 

Variabel ini dinyatakan dalam rasio dividen per lembar saham dengan laba 

perlembar saham akhir tahun. Dividen Payout Ratio (DPR) merupakan 

suatu proksi mengukur kebijakan perusahaan untuk membayarkan dividen 

(payout) terhadap nilai perusahaan. 

 

Sumber : Baridwan, Zaki (2004:444) 
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Sedangkan Laba Per Lembar Saham yaitu jumlah pendapatan yang 

diperoleh dalam suatu periode tertentu untuk setiap jumlah saham yang 

beredar akhir tahun. 

Laba per lembar saham (EPS ) dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :  

 

 

Sumber : Baridwan, Zaki (2004:450) 

 

4. Kebijakan Hutang 

Kebijakan hutang diukur dengan menggunakan indikator DER (Debt to  

Equity Ratio) yang merupakan rasio yang menggambarkan komposisi / 

struktur modal perusahaan yang digunakan sebagai sumber pendanaan 

usaha. Kebijakan hutang merupakan keputusan yang sangat penting dalam 

perusahaan. Dimana kebijakan hutang merupakan salah satu bagian dari 

kebijakan pendanaan perusahaan. Kebijakan hutang merupakan kebijakan 

yang diambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber 

pembiayaan bagi perusahaan sehingga dapat digunakan untuk membiayai 

aktivitas operasional perusahaan. Selain itu kebijakan hutang perusahaan 

juga berfungsi sebagai mekanisme monitoring terhadap tindakan manajer 

yang dilakukan dalam pengelolaan perusahaan. Kebijakan hutang dalam 

penelitian ini digunakan perbandingan antara total hutang rata-rata 

persemester dengan total ekuitas / modal sendiri rata-rata persemester 

 Laba Bersih Setelah Pajak 
EPS  = 
              Jumlah Lembar Saham Yang Beredar 
 

 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

TESIS PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL… SONI WIBOWO 

 

52 

selama periode 2010 -2014 dalam satuan persentase Debt to equity ratio 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

(Brigham dan Houston, 2009) 

4.4.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai Perusahaan. Nilai 

perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan Price to Book Value (PBV) 

ratio. Price to Book Value (PBV) ratio adalah suatu rasio yang sering 

digunakan untuk menentukan nilai perusahaan dan mengambil keputusan 

investasi dengan cara membandingkan harga saham yang diambil pada 

akhir bulan Maret pada saat setelah penerbitan laporan keuangan akhir 

tahun dengan asumsi nilai buku perusahaan akhir tahun tidak mengalami 

perubahan sampai bulan maret tahun berikutnya, menurut Bringham 

(2002) formula untuk menghitung Price To Book Value (PBV) 

ditunjukkan dengan Rumus sebagai berikut : 

 

 

Nilai buku saham dapat dihitung dari  
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4.5 Teknik atau Metode Analisis Data 

Teknik atau metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah regresi berganda sebegai berikut: 

NPi,t= α + β1KMi,t + β2KIi,t+ β3DPRi,t + β4DERi,t e 

Dimana: 

NP  = Nilai perusahaan 

KM  = Kepemilikan manajerial 

KI  = Kepemilikan institusional 

DPR  = Dividend payout ratio 

DER  = Debt to Equity Ratio 

α  = Intercept model regresi 

β  = Koefisien model regresi 

e  = Nilai error 

4.6 Pengujian Asumsi Klasik Regresi 

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji 

kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Model regresi 

yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel pemoderasi adalah uji selisih 

nilai mutlak (absolut) (Rustiarini, Ni Wayan 2010). Penggunaan uji selisih nilai 

mutlak (absolut) dengan alasan yaitu 1) model ini mampu mengatasi 

multikolonieritas yang umumnya terjadi sangat tinggi apabila menggunakan uji 

interaksi, 2) model ini memasukkan variabel efek utama dalam analisis regresi, 

sedangkan uji residual hanya memasukkan efek interaksi saja (Rustiarini, Ni 
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Wayan, 2010).  Berikut adalah penjelasan pengujian asumsi klasik (Ghozali, 

Imam, 2011), yaitu: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji 

t dan F mengasumsikan bahwa nilai redisual mengikuti distribusi normal. Kalau 

asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel 

kecil.Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran dan 

(titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari 

residualnya. Dasar pengambilan keputusan : 

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal danatau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram, tidak menunjukkan pola distribusi normal 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual 

kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu 

dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik lain 

yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-

parametik Kolmogrov – Smirnov(K-S). Uji normalitas dapat dilakukan dengan 

cara uji statistik non-parametrik Kolmogorov – SmirnovTest. Tingkat kesalahan 

(α) yang ditetapkan adalah sebesar 0,05 (α = 5%). Penarikan kesimpulan 
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dilakukan dengan ketentuan, jika nilai signifikansi > 0,05, maka data terdistribusi 

secara normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi ≤ 0,05, maka data tidak 

terdistribusi secara normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedasitisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut homoskedasitisitas dan jika berbeda disebut heteroskedasitisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedasitisitas atau tidak terjadi 

heteroskedasitisitas. 

 Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedasitisitas yaitu dengan 

melihat rafik plot antara nilai prediksi variabel terkait (dependen) yaitu ZPRED 

dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya pola tertentu pada grafik 

csatterplot antarra SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah 

diprediksi, dan sumu X adalah residual (Y prediksi –Y sesungguhnya) yang telah 

distandardized. Dasar analisisujiautokorelasiadalahsebagaiberikut: 

a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskadastisitas. 

b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedasitisitas. 
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c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi 

gejala autokorelasi atau tidak. Gejala autokorelasi adalah adanya korelasi pada 

varians error antar periode. Gejala ini menyebabkan terjadinya interkorelasi 

diantara observasi yang berurutan sehingga hasil regresi menjadi tidak efisien 

karena varians tidak minimum dan menjadikan tes signifikansi tidak akurat. Untuk 

melihat ada tidaknya gejala autokorelasi dapat dilihat dari besarnya angka Durbin 

– Watson(DW) yang dihasilkan. Kriteria pengujian untuk mengetahui ada 

tidaknya gejala autokorelasi adalah sebagai berikut: 

1. Jika diantara du (batas atas) < DW < (4-du) berarti tidak terjadi 

autokorelasi. 

2. Jika DW < batas bawah (d1) berarti terjadi autokorelasi positif. 

3. Jika DW > (4-d1) berarti terjadi autokorelasi negatif 

4. Jika d1 ≤ DW ≤ du dan 4-du ≤ DW ≤ 4-d1 berarti tidak dapat diketahui 

terjadi autokorelasi atau tidak. 

4.7 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipótesis dalam penelitian ini akanmenggunakan ujit dan 

koefisiendeterminasi (R2). 

a. Uji t (t-test) 

Uji t (t-test) digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel 

independen secara individual atau parsial terhadap variabel dependen dan untuk 

membuktikan variabel independen manakah yang paling berpengaruh secara 

dominan. Uji t dipergunakan untuk menguji hipotesis H1 sampai H4. Derajat 
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kesalahan yang dapat ditoleransi sebesar 0.05 dan derajat keyakinan (confidence 

interval) yang dapat diterima sebesar 0.95. Taraf signifikansi yang digunakan 

dalam analisis ini sebesar 0.05. Apabila nilai signifikansi atau sig lebih kecil dari 

0.05, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat 

dinyatakan signifikan dan hipotesis dapat diterima. 

b. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur berapakah persentase 

variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh semua variabel 

independennya. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 (0 < R2< 1), di 

mana semakin tinggi nilai R2suatu regresi atau semakin mendekati 1 maka hasil 

regresi tersebut semakin baik. Hal ini berarti variabel–variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. 

c. Uji F (F Test) 

Uji F (F Test) digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel 

independen secara keseluruhan atau serentak terhadap variabel dependen. 

Hipotesis dapat diterima jika Fhitung lebih besar dari Ftabel. Derajat kesalahan yang 

ditoleransi sebesar 0.05 dan derajat keyakinan sebesar 0.95. Taraf signifikansi 

yang digunakan dalam analisis ini sebesar 0.05. Apabila nilai sig lebih kecil dari 

0.05 maka variabel independen terhadap variabel dependen dapat dinyatakan 

signifikan dan hipotesis diterima. 

 

 

 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

TESIS PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL… SONI WIBOWO 

 

BAB 5 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Gambaran Subyek Penelitian  

Dalam Bab ini peneliti menyajikan data-data informasi yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan populasi 

perusahaan pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2010 - 2014. Peneliti memilih sektor manufaktur dikarenakan adanya peningkatan 

perkembangan industri dibidang manufaktur dalam sektor investasi. Total 

perusahaan periode 2010-2014 adalah sebesar 141 perusahaan yang ada pada 

sektor manufaktur. 

Penelitian ini menguji pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, Kebijakan Deviden dan Kebijakan Hutang terhadap Nilai 

Perusahaan  pada sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. 

Peneliti menggunakan periode 2010-2014 dikarenakan penerbitan laporan 

keuangan yang terbaru adalah tahun 2014 selain itu selama periode terebut sektor 

industri manufaktur mengalami perkembangan dalam sektor investasi. Peneliti 

juga menggunakan teknik purposive sampling untuk mendapatkan sampel 

penelitian. Diharapkan dengan penggunaan purposive sampling, hasil penelitian 

lebih dapat sesuai dengan apa yang diperlukan dalam memenuhi variabel 

penelitian.  
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Tabel 5.1 

Seleksi Pemilihan Sampel 

 

Jumlah populasi penelitian 141 

Kreteria pengambilan sampel : 

1. Tidak mempublikasikan laporan keuangan dan laporan 

keuangannya tidak lengkap dalam periode 2010 – 2014. 

2. Tidak mempublikasikan laporan keuangan dengan satuan 

nilai rupiah. 

3. Memiliki nilai laba negatif dan tidak membagikan deviden 

selama periode penelitian 

 

(60) 

 

(24) 

 

(11) 

Jumlah observasi penelitian  46 

Dikalikan tahun penelitian (x 4 tahun) 230 

Jumlah sampel penelitian yang digunakan 230 

Sumber : Data olahan, 2016. 

Subyek penelitian diseleksi dengan teknik purposive sampling untuk 

mendapatkan sampel yang akan diteliti. Teknik tersebut menggunakan kriteria 

tertentu untuk menyeleksi sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Jumlah 

perusahaan yang ada pada sector manufaktur terdaftar di BEI pada tahun 2010 – 

2014 ada 141 emiten. Dari proses seleksi, terdapat 60 perusahaan yang  

publikasi laporan keuangan tidak lengkap dari tahun 2010-2014, ada 24 

perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah, terdapat 11 perusahaan 

yang memiliki nilai negatif dalam laporan keuangannya dalam Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2010 – 2014 Dengan demikian, jumlah sampel secara 
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keseluruhan adalah 46 sampel yang memenuhi kriteria. 

5.2 Deskripsi Hasil Penelitian 

Pada tahap ini akan dijelaskan hasil analisis terhadap data yang telah 

dikumpulkan. Analisis akan dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 

21. Sesuai dengan uraian pada bab tiga, bahwa ada tiga kelompok besar analisis 

yang akan dilakukan, yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan 

analisis regresi berganda. 

5.2.1  Analisa Deskriptif 

Ghozali, Imam (2011;19) mengatakan bahwa analisis statistik deskriptif 

merupakan salah satu teknik analisis yang berfungsi untuk mengetahui gambaran 

suatu data. Teknik ini bukan sebagai media untuk menguji hipotesis tetapi sebatas 

digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data yang disertai perhitungan agar 

dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang akan diolah dalam 

program SPSS. 

Variabel-variabel penelitian ini adalah Kepemilikan Manajerial, 

Kepemilikan Institusional, Kebijakan Deviden dan Kebijakan Hutang terhadap 

Nilai Perusahaan. Berikut adalah analisa dari statistik deskriptif dari data 

penelitian. 
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Tabel 5.2 : Hasil Descriptive Statistic 

 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

PBV 230 .035214 6.964627 1.73703732 1.471344765 

KEPMAN 230 .000000 .460496 .02658686 .061966828 

KEPINST 230 .000000 1.000000 .68707164 .213086839 

DPR 230 .000000 2.056862 .19548943 .309041348 

DER 230 .038671 5.183645 .97170900 .900843196 

Valid N 

(listwise) 

230 
    

Sumber : Lampiran 5 

1. Kepemilikan Manajerial (KEPMAN)  

Kepemilikan Manajerial adalah jumlah presentase kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh jumlah modal saham yang beredar. 

Maka pengukuran yang digunakan yaitu rata-rata jumlah saham yang dimiliki 

manajer dibagi rata-rata jumlah saham yang beredar. Berdasarkan tabel 5.2, terlihat 

bahwa nilai minimum variabel kepemilikan manajerial sebesar .000000 yang berarti 

perusahaan dengan nilai paling sedikit / yang tidak memiliki saham yang dimiliki 

manager terdapat pada 26 perusahaan tahun 2010, 25 perusahaan tahun 2011, 24 

perusahaan tahun 2012, 23 perusahaan tahun 2013 dan 23 perusahaan tahun 2014 

antara lain PT. Malindo Feedmill Tbk tahun 2010 - 2014. Nilai maximum 

kepemilikan managerial sebesar .460496 yang berarti perusahaan dengan nilai 

perolehan paling banyak, diperoleh pada perusahaan PT. Tempo Intan Wijaya 
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Internatonal Tbk. untuk tahun 2010. Rata-rata variable kepemilikan managerial 

sebesar .02658686 yang berarti rata – rata selama periode penelitian, yaitu tahun 

2010 sampai 2014, sedangkan standar deviasi periode penelitian tahun 2010-2014 

adalah .061966828.  

2. Kepemilikan Institusional (KEPINTS)  

Kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari seluruh jumlah modal 

saham perusahaan yang beredar. Maka pengukuran yang digunakan yaitu jumlah 

kepemilikan saham Institusional dibagi dengan rata-rata jumlah  saham perusahaan 

yang beredar dikalikan 100%. Berdasarkan tabel 5.2, terlihat bahwa nilai minimum 

variabel kepemilikan institusional sebesar .000000 yang berarti perusahaan dengan 

nilai paling sedikit, diperoleh pada perusahaan PT. Intan Wijaya Internatonal Tbk 

untuk tahun 2010 - 2014. Nilai maximum variabel kepemilikan institusional sebesar 

1.000000 yang berarti perusahaan dengan nilai perolehan paling banyak, diperoleh 

pada perusahaan PT. Martina Berto Tbk. untuk tahun 2010. Rata-rata variable 

kepemilikan institusional  sebesar .68707164 yang berarti rata – rata selama periode 

penelitian, yaitu tahun 2010 sampai 2014, sedangkan standar deviasi periode 

penelitian tahun 2010-2014 adalah .213086839. 

3. Dividen Payout Ratio (DPR)  

Dividen Payout Ratio (DPR) merupakan suatu proksi mengukur kebijakan 

perusahaan untuk membayarkan dividen (payout) terhadap nilai perusahaan. 

Dividen Payout Ratio (DPR) dapat diukur dengan jumlah deviden per lembar 

saham dibagi dengan jumlah laba per lembar saham dikali 100 %. Berdasarkan 

tabel 5.2, terlihat bahwa nilai minimum variabel kebijakan deviden sebesar .000000 
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yang berarti perusahaan dengan nilai paling sedikit diperoleh 25 perusahaan 

ditahun 2010, 21 perusahaan ditahun 2011, 22 perusahaan  ditahun 2012, 23 

perusahaan ditahun 2013 dan 23 perusahaan ditahun 2014 antara lain PT. Alaska 

Industrindo Tbk untuk tahun 2010 - 2014. Nilai maximum variabel kebijakan 

deviden sebesar 2.056862 yang berarti perusahaan dengan nilai perolehan paling 

banyak, diperoleh pada perusahaan PT. Champion Pasific Indonesia Tbk untuk 

tahun 2012. Rata -rata variabel kebijakan deviden sebesar .19548943 yang berarti 

rata – rata selama periode penelitian. Selama periode penelitian, yaitu tahun 2010 

sampai 2014, standar deviasi tahun 2010-2014 adalah .309041348. 

4. Debt to Equity Ratio (DER)  

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan merupakan rasio yang menggambarkan 

komposisi / struktur modal perusahaan yang digunakan sebagai sumber pendanaan 

usaha. Kebijakan hutang merupakan keputusan yang sangat penting dalam 

perusahaan. Maka pengukuran yang digunakan adalah dengan rata-rata total hutang 

dibagi dengan rata-rata total ekuitas / modal sendiri . Berdasarkan tabel 5.2, terlihat 

bahwa nilai minimum variabel Debt to Equity Ratio sebesar .038671 yang berarti 

perusahaan dengan nilai paling sedikit, diperoleh pada perushaan PT. Jaya Pari 

Steel Tbk, untuk tahun 2013. Nilai maximum variabel Debt to Equity Ratio sebesar 

5.183645 yang berarti perusahaan dengan nilai perolehan paling banyak, diperoleh 

pada perusahaan PT. Keramika Indonesia Assosiasi Tbk,  untuk tahun 2010. Rata-

rata variabel Debt to Equity Ratio sebesar .97170900 yang berarti rata – rata selama 

periode penelitian. Selama periode penelitian, yaitu tahun 2010 sampai 2014, 

standar deviasi tahun 2010-2014 adalah .900843196. 
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5.3 Intepretasi Hasil Statistik  

Pengujian regresi linier berganda dalam penelitian ini melalui satu persamaan 

regresi sebagaimana penjelasan berikut ini. 

5.3.1 Pengujian Asumsi Klasik  

Pengujian regresi yang dilakukan dilakukan pada persamaan regresi akan 

dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinieritas. Berikut ini adalah hasil 

pengujian dari SPSS tersebut: 

a. Uji Normalitas  

Pengujian regresi pada data penelitian belum terdistribusi normal setelah itu 

dilakukan normalisasi, menurut ghozali ada 2 cara untuk menormalisasi data yaitu 

dengan metode Tranformasi data dan metode Caswise data. Peneliti menggunakan 

metode transformasi yaitu dengan data PBV di log kan dan dujikan regresi lagi 

dan akhirnya data terdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 5.3  

Tabel 5.3 

Hasil Uji Normalitas 

Model Asymp. Sig (2-tailed) Kesimpulan 

1 0.465 Terdistribusi normal 

Sumber: Lampiran 5. 

Dari tabel uji asumsi klasik dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi one sample 

Kolmogorov-Smirnov menunjukkan angka 0,850 dan pada signifikan 0.465 yang 

lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. 

a. Uji Heteroskedastisitas  
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Dari grafik heteroskedastisitas (Gambar 5.1) yang dihasilkan dari SPSS, terlihat 

bahwa grafik plot antara nilai prediksi ZPRED dengan nilai residualnya SRESID.  

Tidak terdapat pola tertentu, dan pola titik-titik menyebar pada grafik scatterplot  

sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 : Grafik Scatterplot 

b. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi liniear ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, dapat 

melakukan uji statistik dari Durbin Watson (DW test). Untuk menguji ada atau 

tidaknya autokorelasi, maka digunakan kriteria -2 hingga +2. Model regresi dalam 

penelitian ini menghasilkan nilai Durbin watson sebesar 2.151, yang berada dalam 
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rentang relevan -2 hingga +2, sehingga model regresi terbebas dari autokorelasi.  

c. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen) Ghozali, Imam, (2011:105-

106). Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya serta 

variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dari tabel 

uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk variabel kurang dari 10 

untuk variabel dalam model regresi 1. Disimpulkan bahwa model regresi 1 

tersebut tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model 

regresi, karena nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1 yang artinya tidak terjadi 

multikolinieritas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 5.4.  

 

 

Tabel 5.4 : 

Hasil Uji Variance Inflation Factor (VIF) 

 

Model Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 

Tolerance VIF Kesimpulan 

 

 

 

1 

 

KEPMAN 

 

 

 

PBV 

 

.771 

 

1.297 

Bebas 

Multikolonieritas 

 

KEPINST 

 

.848 

 

1.179 

Bebas 

Multikolonieritas 

 

DPR 

 

.938 

 

1.066 

Bebas 

Multikolonieritas 

 

DER 

 

.934 

 

1.071 

Bebas 

Multikolonieritas 

 

5.3.2 Pengujian Hipotesis  

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel  
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dependen dalam model regresi 1, maka akan dilakukan analisis regresi berganda 

yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 5.5. 

Tabel 5.5 

Hasil Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.702 .267  -2.633 .009 

KEPMAN -.086 1.157 -.005 -.075 .941 

KEPINST 1.022 .321 .218 3.186 .002 

DPR .704 .210 .218 3.348 .001 

DER .017 .072 .015 .229 .819 

a. Dependent Variable: PBV 

Sumber : Lampiran 4 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

NPi,t= -0,702 - 0,086KMi,t + 1,022KIi,t+ 0,704DPRi,t + 0,17DERi,t 0,267 

Berdasarkan persamaan regresi diatas diketahui bahwa standart eror dari 

penelitian ini adalah 0,267. Hal ini berarti tingkat kesalahan dari penelitian ini adalah 

0,267. 

5.4 Pembahasan  

5.4.1  Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif secara tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini terlihat 
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dari pengujian yang menunjukkan bahwa nilai sig dari komponen Spread sebesar 

0.941, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan nilai dari unstandardized 

coefficients berupa negative. Hal ini berarti hipotesis 1 yang menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ditolak. Karena 

belum banyak pihak manajemen yang memiliki saham perusahaan dengan jumlah 

yang cukup signifikan. Jumlah kepemilikan manajerial yang rendah menyebabkan 

pihak manajemen lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan 

perusahaan. jumlah kepemilikan saham yang belum signifikan tersebut menyebabkan 

manajer lebih mementingkan tujuannya sebagai seorang manajer daripada sebagai 

pemegang saham. Karena pihak manajemen mempunyai jumlah saham yang sedikit 

sehingga pihak manajemen tidak merasa mempunyai perusahaan dan mengakibatkan 

pihak menejemen memetingkan kepentingan pribadinya, sehingga tidak 

mempengaruhi nilai perusahaan. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sukirni (2012) pada penelitiannya 

menyatakan bahwa Jumlah kepemilikan manajerial yang rendah menyebabkan pihak 

manajemen lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan 

perusahaan. jumlah kepemilikan saham yang belum signifikan tersebut menyebabkan 

manajer  lebih mementingkan tujuannya sebagai seorang manajer daripada sebagai 

pemegang saham. 

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Welim dan Rusiti (2013) pada 

penelitiannya menyatakan bahwa Kepemilikan saham yang signifikan oleh manajer 

menandakan manajer mempunyai status ganda, yaitu sebagai pemilik dan pengelola 

perusahaan. Selain mengelola perusahaan, manajer juga mempunyai kekuatan untuk 
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memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan. Status ganda ini 

menandakan seolah-olah manajer mengawasi dirinya sendiri, sehingga memudahkan 

jalan manajer untuk mencapai kepentingan pribadi, bukan demi kepentingan 

perusahaan. juga tidak sejalan dengan penelitian Kusumaningrum (2013) menyatakan 

jika proporsi kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh manajer semakin meningkat, 

maka keputusan yang diambil oleh manajer cenderung akan menguntungkan dirinya 

dan secara keseluruhan akan merugikan perusahaan sehingga kemungkinan nilai 

perusahaan akan cenderung mengalami penurunan. Status ganda membuat manajer 

dapat dengan bebas memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan. 

5.4.2  Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kepemilikan Institusional 

berpengaruh positif secara signifkan terhadap nilai perusahaan. Hal ini terlihat dari 

pengujian yang menunjukkan bahwa nilai sig dari komponen Spread sebesar .002, 

dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dan nilai dari unstandardized coefficients 

berupa positif. Berarti hipotesis 2 yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan diterima. Karena jumlah saham yang 

dimiliki pihak institusi banyak sehingga pihak institusi lebih merasa memiliki dengan 

memberikan pengawasan dan kontrol terhadap pihak manajemen agar berhati-hati 

dalam menjalankan perusahaan yang dapat mengakibatkan kenaikan nilai perusahaan.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sukirni (2012) Semakin besar 

kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan 

diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan dan 

manipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen sehingga akan meningkatkan nilai 
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perusahaan. dan sejalan dengan penelitian Wida dan Suartana (2014) pada penelitiannya 

menyatakan bahwa Hasil uji statistik tersebut menunjukkan bahwa peningkatan 

kepemilikan institusional membawa dampak pada semakin kuatnya tingkat 

pengendalian yang dilakukan pihak pemegang saham atas perilaku manajer yang 

ditujukan untuk mengurangi agency cost dan meningkatkan nilai perusahaan. Hal 

tersebut pada akhirnya mengarah pada berbagai upaya untuk mengurangi tingkat 

kecurangan serta penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen sebagai bentuk 

tindakan opurtunistiknya dalam penelitian Dian dan Rika (2011). 

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Welim dan Rusiti (2013) pada 

penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Peneliti menduga bahwa pemegang saham mayoritas memiliki 

kecenderungan mampu mengontrol atau mengendalikan perusahaan. Kemampuan 

mengontrol ini menjadikan pemegang saham mayoritas sebagai pemegang saham 

pengendali, sehingga pemegang saham pengendali cenderung memiliki hak kontrol. 

Hak kontrol tersebut dapat berperan besar dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). 

5.4.3  Pengaruh Kebijakan Deviden terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kebijakan deviden  

berpengaruh positif secara signifkan terhadap nilai perusahaan. Hal ini terlihat dari 

pengujian yang menunjukkan bahwa nilai sig dari komponen Spread sebesar .001, 

dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dan nilai dari unstandardized coefficients 

berupa positif. Berarti hipotesis 3 yang menyatakan bahwa kebijakan deviden 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan diterima. Karena jumlah deviden yang 
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diterima para pemegang saham meningkat maka para investor akan melihat signal 

kemajuan perusahaan dimasa yang akan datang. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Bird in The Hand yang diajukan oleh 

Gordon dan Lintner (1959) dalam Brigham (2001:67), yang menyatakan bahwa nilai 

perusahaan akan dimaksimumkan oleh rasio pembayaran deviden yang tinggi, karena 

investor menganggap bahwa resiko deviden tidak sebesar kenaikan biaya modal, 

sehingga investor lebih menyukai keuntungan dalam bentuk deviden daripada 

keuntungan yang diharapkan dari kenaikan nilai modal. 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian Rika (2010), yang 

menyatakan bahwa kebijakan deviden berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sukirni (2012) pada penelitiannya 

menyatakan bahwa kebijakan deviden berpengaruh positif secara tidak signifkan 

terhadap nilai perusahaan. Dimana tinggi rendahnya dividen yang dibayarkan kepada 

pemagang saham, tidak berkaitan dengan tinggi rendahnya nilai perusahaan. Kebijakan 

deviden merupakan hak pemegang saham untuk mendapatkan sebagian dari keuntungan 

perusahaan. Pembayaran dividen juga akan dapat mengurangi peluang investasi, dan 

kenyataannya investor lebih menyukai capital gain daripada dividen karena pajak 

capital gain lebih kecil daripada pajak dividen. 

5.4.4  Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap Nilai Perusahaan  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kebijakan hutang 

berpengaruh positif secara tidak signifkan terhadap nilai perusahaan. Hal ini terlihat dari 

pengujian yang menunjukkan bahwa nilai sig dari komponen Spread sebesar 0.819, 
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dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan nilai dari unstandardized coefficients 

berupa positif. Berarti hipotesis 4 yang menyatakan bahwa kebijakan hutang 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ditolak. Karena kebijakan hutang 

perusahaan yang mengambil hutang terlalu tinggi dapat mengakibatkan kebangkrutan 

perusahaan, jika kebijakan hutang perusahaan yang tidak mengambil hutang maka 

perusahaan tersebut akan sulit untuk berkembang.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian  Ulya (2014). Mereka menyatakan 

bahwa Kebijakan hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

menunjukan bahwa Penggunaan hutang yang tinggi akan menyebabkan timbulnya biaya 

kebangkrutan, biaya keagenan, beban bunga yang semakin besar dan sebagainya. 

Apabila biaya kebangkrutan semakin besar, tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh 

pemegang saham juga semakin tinggi. Biaya modal hutang juga akan semakin tinggi 

karena pemberi pinjaman akan membebankan bunga yang tinggi sebagai kompensasi 

kenaikan risiko kebangkrutan.  

hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sri & Pancawati (2011), dan 

Fitri (2010). Mereka menyatakan bahwa kebijakan hutang berpengaruh negatif terhadap  

nilai perusahaan. Juga tidak sejalan dengan Trade off Theory dimana tingkat 

hutang yang optimal tercapai ketika penghematan pajak mencapai jumlah yang 

maksimal terhadap biaya kesulitan keuangan. Teori ini memperbandingkan manfaat dan 

biaya atau keseimbangan antara keuntungan dan kerugian atas penggunaan  hutang. 
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa variabel kepemilikan 

manajerial (KepMan) menunjukkan pengaruh negatif tidak signifikan terhahadap 

Nilai Perusahaan 

2. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa Variabel kepemilikan 

institusional (KepInst) menunjukkan memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

3. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa Variabel kebijakan dividen 

(DPR) menunjukan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan.  

4. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa Variabel kebijakan hutang 

(DER) menunjukan memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan.  

6.2  Saran 

Berdasarkan pembahasan, keterbatasan penelitian dan simpulan maka ada 

beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut : 
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1) Terutama bagi investor yang ingin melakukan investasi, maka sebelum 

berinvestasi sebaiknya meneliti dulu informasi yang telah di publikasikan oleh 

perusahaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan 

investasi. Dalam hal ini harus diperhatikan oleh calon investor adalah kinerja 

perusahaan yang dapat dilihat melalui perkembangan profitabilitas dan 

kebijakan dividen perusahaan dari tahun ke tahun sehinggan dapat diperoleh 

keyakinan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek kedepan yang lebih baik 

dan layak sebagai tempat untuk berinvestasi.  

2) Penelitian ini hanya menggunakan satu sektor industri yang terdapat dalam 

Bursa Efek Indonesia yaitu menggunakan sektor manufaktur. Untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan menggunakan sektor industri lain diluar sektor 

manfaktur. Agar hasil penelitian dapat digunakan semua perusahaan yang 

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tidak hanya untuk sektor manufaktur.  

3) bagi peneliti selanjutnya, dengan penelitian ini diharapkan peneliti selanjutnya 

dapat melakukan penelitian yang lebih lanjut berkaitan dengan faktor-faktor 

yang mempengaruhi nilai perusahaan. Dengan menambah periode penelitian, 

menganti objek penelitian pada sektor atau indeks tertentu dan menambah 

variabel lain dalam penelitian. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat 

menggunakan proksi lain untuk menghitung nilai perusahaan seperti Price 

Earning Ratio, Tobin’s Q, dan Market to Book Value to Asset (MBVA). 

4) bagi perusahaan, lebih memperhatikan kinerja perusahaan seperti dalam hal 

menentukan keputusan tentang struktur modal dan total assets, karena akan 

berpengaruh terhadap peningkatan nilai perusahaan kedepan, sehingga 
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kesejahteraan pemegang saham dan stakeholder tercapai dan juga menarik 

investor untuk berinvestasi pada saham perusahaan tersebut. 
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No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 ALKA Alaska Industrindo Tbk 

2 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk 

3 APLI Asiaplast Industries Tbk 

4 ASII Astra International Tbk 

5 AUTO Astra Otoparts Tbk 

6 BTON Beton Jaya Manunggal Tbk 

7 BUDI Budi Starch & Sweetener Tbk 

8 DVLA Darya Varia Laboratoria Tbk 

9 EKAD Ekadharma International Tbk 

10 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk 

11 GDST Gunawan Dianjaya Steel Tbk 

12 GGRM Gudang Garam Tbk 

13 GJTL Gajah Tunggal Tbk 

14 ICBP Indofood CBP Sukses makmur Tbk 

15 IGAR Champion Pasific Indonesia Tbk 

16 IKAI Inti Keramik Alam Asri Industri Tbk 

17 INAI Indal Aluminium Industry Tbk 

18 INCI  Intan Wijaya Internatonal Tbk 

19 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk  

20 INDS Indospring Tbk 

21 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk 

22 JPRS Jaya Pari Steel Tbk 

23 KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk 

24 KBLM Kabelindo Murni Tbk 

25 KBRI Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk 

26 KIAS Keramika Indonesia Assosiasi Tbk  

27 KICI Kedawung Indah Can Tbk 

28 LPIN Multi Prima Sejahtera Tbk 

29 MBTO Martina Berto Tbk 

30 MYOR  Mayora Indah Tbk 

31 NIPS Nipress Tbk 

32 PYFA Pyridam Farma Tbk 

33 RICY Ricky Putra Globalindo Tbk 

34 SIAP Sekawan Inti Pratama Tbk 

35 SIPD Siearad Produce Tbk 

36 SKLT Sekar Laut Tbk 

37 SMCB Holcim Indonesia Tbk 

38 SPMA Suparma Tbk 
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39 STTP Siantar Top Tbk 

40 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk 

41 TRST Trias Sentosa Tbk 

42 TSPC Tempo scan Pasific Tbk 

43 ULTJ Ultrajaya Milk Industry And Trading 

44 UNIT Nusantara Inti Corpora Tbk 

45 VOKS Voksel Electric Tbk 

46 YPAS Yana Prima Hasta Persada Tbk 
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No 
Kode 
Perusahaan Tahun PBV KEPMAN KEPINST DPR DER 

1 ALKA 2010 1,236381036 0 0,94913477 0 3,081162646 

2 AMFG 2010 1,295223625 0 0,846646313 0,052451408 0,287440889 

3 APLI 2010 0,621023901 0,133266667 0,666666565 0 0,459735415 

4 ASII 2010 4,679704987 0,000365951 0,501148083 0,445078658 1,09851957 

5 AUTO 2010 2,643314443 0,000771568 0,956537185 0,443514996 0,384038187 

6 BTON 2010 0,774656839 0,095833333 0,798611111 0 0,227209652 

7 BUDI 2010 1,063024203 0 0,512047522 0,779319315 1,527560934 

8 DVLA 2010 1,853256636 0 0,926607957 0,227271657 0,333292628 

9 EKAD 2010 1,416940226 0 0,754464205 0,068492902 0,744175046 

10 FASW 2010 4,242495811 0 0,757424026 0,201381889 1,482617307 

11 GDST 2010 1,866772799 0 0,97893628 0 0,664159054 

12 GGRM 2010 3,798767156 0,008036119 0,755469344 0,301633367 0,444465302 

13 GJTL 2010 2,198629444 0,000835772 0,590104615 0,071147715 1,940956112 

14 ICBP 2010 3,464756637 0 0,805210177 0,084713039 0,448356004 

15 IGAR 2010 2,536143123 0 0,785345162 0,090347723 0,225832141 

16 IKAI 2010 0,328312279 0,030326626 0,787406562 0 0,894190874 

17 INAI 2010 0,675684117 0 0,658636364 0 3,880535673 

18 INCI  2010 0,345203218 0,460495561 0 0 0,043133744 

19 INDF 2010 2,824857461 0,000523403 0,500499998 0,276538865 1,3359283 

20 INDS 2010 1,917472039 0,004088889 0,145774444 0,129392856 2,400973594 

21 JPFA 2010 2,324926601 0 0,583232357 0,010800064 1,136603973 

22 JPRS 2010 1,449351363 0,155346667 0,68421 0 0,37032539 

23 KAEF 2010 0,852521836 0,002684552 0,900252071 0 0,487651132 

24 KBLM 2010 0,542369372 0,153361786 0,693691071 0 0,773024037 

25 KBRI 2010 0,960339488 0,066441666 0,591216697 0 0,226274037 

26 KIAS 2010 3,645021283 0 0,968918718 0 5,183644772 

27 KICI 2010 0,431648851 0,046 0,750196667 0 0,344088971 

28 LPIN 2010 0,501758705 0 0,297044706 0 0,41146721 

29 MBTO 2010 3,179986044 0 1 0,832362903 1,849238726 

30 MYOR  2010 4,35014415 0 0,330651321 0,174882902 1,184501674 

31 NIPS 2010 0,48264166 0,244 0,371125 0 1,278553612 

32 PYFA 2010 0,886889705 0,230769231 0,53846149 0 0,302515133 

33 RICY 2010 0,329216329 0 0,480410142 0 0,821262455 

34 SIAP 2010 0,383672094 0 0,728333333 0 0,664870128 

35 SIPD 2010 0,045698399 0 0,414450366 0 0,652424672 

36 SKLT 2010 0,817434332 0,001250832 0,960911515 0 0,685286625 

37 SMCB 2010 2,274404817 0 0,806432659 0 0,529305802 

38 SPMA 2010 0,446542963 0 0,852654902 0 1,074142057 

39 STTP 2010 1,186010635 0,042382824 0,567633969 0 0,451410499 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

TESIS PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL… SONI WIBOWO 

 

40 TOTO 2010 2,741938738 0 0,948178335 0,30642345 0,729974935 

41 TRST 2010 0,635098115 0 0,594544988 0,31703871 0,639408587 

42 TSPC 2010 3,024072698 0 0,950314404 0,598295002 0,362836 

43 ULTJ 2010 2,292096942 0 0,466121526 0,034390716 0,543526991 

44 UNIT 2010 0,035214335 0 0,547894718 0 0,29894632 

45 VOKS 2010 1,024024438 0 0,706008557 0 1,920667238 

46 YPAS 2010 3,302002432 0,003517215 0,894686258 0,630601327 0,527470665 

47 ALKA 2011 1,149972343 0 0,94913477 0 4,322929733 

48 AMFG 2011 1,203757225 0 0,846740783 0,103028235 0,254239698 

49 APLI 2011 0,535272665 0 0,799933232 1,368442643 0,505776021 

50 ASII 2011 3,947570815 0,000360393 0,501148083 0,388622669 1,024328173 

51 AUTO 2011 2,603175502 0,000765084 0,956537185 0,44318222 0,474567712 

52 BTON 2011 0,781547293 0,095833333 0,815308333 0 0,288636435 

53 BUDI 2011 1,119572691 0 0,510382639 0,774430239 1,618007203 

54 DVLA 2011 1,892522447 0 0,926607957 0,277880375 0,275269702 

55 EKAD 2011 1,703803718 0 0,754464198 0,171026828 0,609207615 

56 FASW 2011 3,782096794 0 0,757424026 1,067257137 1,739690688 

57 GDST 2011 1,463170884 0 0,97900122 0 0,311376615 

58 GGRM 2011 4,314339743 0,008536829 0,755469344 0,348409533 0,592147759 

59 GJTL 2011 2,103861019 0,000835772 0,598083811 0,065272246 1,607673063 

60 ICBP 2011 2,967261706 0 0,8057582 0,327333748 0,421398661 

61 IGAR 2011 2,420967059 0 0,785345162 0,875518998 0,223663766 

62 IKAI 2011 0,353399509 0,030326626 0,787406562 0 0,899744799 

63 INAI 2011 0,970745873 0 0,658636364 0 4,131701007 

64 INCI  2011 0,357790515 0,166682632 0 0 0,124587981 

65 INDF 2011 1,347192832 0,000521979 0,500670833 0,23873182 0,695208845 

66 INDS 2011 1,080430444 0,004088889 0,881082222 0,000273215 0,802636557 

67 JPFA 2011 2,257625846 0 0,583232357 1,126152316 1,183793718 

68 JPRS 2011 1,198866125 0,155346667 0,68421 0 0,296103525 

69 KAEF 2011 1,951096934 4,90637E-05 0,900252071 0,269423172 0,43252238 

70 KBLM 2011 0,554582209 0,153361786 0,684731696 0,079136984 1,631133971 

71 KBRI 2011 0,733726946 0,101979677 0,561041098 0 0,103194331 

72 KIAS 2011 0,740151262 0 0,969338599 0 0,915573468 

73 KICI 2011 0,461448 0,046 0,750196667 0 0,359601466 

74 LPIN 2011 0,449238142 0 0,394456471 0 0,330772048 

75 MBTO 2011 1,121978825 0,00096215 0,668224299 0,250823931 0,352351089 

76 MYOR  2011 6,070277671 0 0,330651321 0,206119492 1,721956992 

77 NIPS 2011 0,460715243 0,0845 0,371125 0 1,690931237 

78 PYFA 2011 1,201372597 0,230769231 0,53846149 0 0,432494418 

79 RICY 2011 0,393914449 0 0,480410142 0 0,833237059 

80 SIAP 2011 1,419227606 0 0,728333333 0 0,59402234 
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81 SIPD 2011 0,039158175 0 0,414450366 0,392817015 1,078247414 

82 SKLT 2011 0,786846184 0,001250832 0,960911515 0 0,743183665 

83 SMCB 2011 2,621401081 0 0,806432659 0,332590545 0,454779163 

84 SPMA 2011 0,516236811 0 0,852654902 0 1,065012294 

85 STTP 2011 1,603868361 0,042382824 0,567633969 0 0,90743193 

86 TOTO 2011 3,19127418 0 0,949730338 0,338220758 0,761337754 

87 TRST 2011 0,846790207 0 0,594544988 0,429488136 0,607672359 

88 TSPC 2011 3,988921963 0 0,950620404 0,367096457 0,395424838 

89 ULTJ 2011 2,409650891 0,179704589 0,466121526 0,014676273 0,553842994 

90 UNIT 2011 0,103674129 0 0,547894718 0 0,269627933 

91 VOKS 2011 2,225712877 0 0,486544409 0 2,167327912 

92 YPAS 2011 3,021662804 0,003517215 0,894686258 0 0,509004362 

93 ALKA 2012 1,111144488 0 0,94913477 0 1,697294699 

94 AMFG 2012 1,554359651 0 0,847044931 0,100170509 0,267931687 

95 APLI 2012 0,610604503 0 0,799933232 0 0,527047769 

96 ASII 2012 3,560915557 0,000361628 0,501148083 0,429513675 1,029460886 

97 AUTO 2012 2,713320991 0,000704655 0,956537185 0,276628336 0,619230938 

98 BTON 2012 1,351841412 0,095833333 0,818247222 0 0,282045116 

99 BUDI 2012 0,556684475 0 0,526821718 0 1,692398743 

100 DVLA 2012 3,027759088 0 0,926607957 0,23692308 0,277043518 

101 EKAD 2012 1,674341972 0 0,754464198 0,131052709 0,426693385 

102 FASW 2012 3,702455483 0 0,757424026 0 2,087086517 

103 GDST 2012 1,106536677 2,29268E-05 0,979677988 0 0,467946963 

104 GGRM 2012 3,539995624 0,009200307 0,755469344 0,48704049 0,560165856 

105 GJTL 2012 1,590249972 0,000835772 0,598083811 0,030708847 1,349195128 

106 ICBP 2012 4,669900869 0 0,805329454 0,431757589 0,481086108 

107 IGAR 2012 1,908863327 0 0,785345162 2,056861659 0,290518702 

108 IKAI 2012 0,550089651 0,030326626 0,787406562 0 1,038789176 

109 INAI 2012 0,661949777 0 0,658636364 0 3,737907851 

110 INCI  2012 0,422249927 0,083794456 0 0 0,142700227 

111 INDF 2012 1,915906687 0,00015717 0,500670833 0,321496466 0,737538395 

112 INDS 2012 0,917917422 0,004088889 0,881082222 0,263969338 0,46473615 

113 JPFA 2012 4,229898199 0 0,575084336 0,148527281 1,301220135 

114 JPRS 2012 0,766167196 0,155346667 0,68421 0 0,147039411 

115 KAEF 2012 4,161068203 0 0,900252071 0,166952375 0,440373954 

116 KBLM 2012 0,748793001 0,153361786 0,684754018 0 1,730697209 

117 KBRI 2012 0,610577595 0,101979674 0,503741388 0 0,041177573 

118 KIAS 2012 1,488886802 0 0,982413605 0 0,085298265 

119 KICI 2012 0,68422475 0,002268696 0,825480725 0 0,426684782 

120 LPIN 2012 0,713031126 0 0,394456471 0 0,277431644 

121 MBTO 2012 1,144943539 0,00096215 0,677503271 0,235045614 0,402544937 
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122 MYOR  2012 6,771683016 0 0,330651321 0,133869046 1,706294426 

123 NIPS 2012 0,554578777 0,0845 0,371125 0 1,44578009 

124 PYFA 2012 1,220174711 0,230769231 0,53846149 0 0,54892854 

125 RICY 2012 0,337509158 0 0,480410142 0,151183976 1,29590328 

126 SIAP 2012 0,496076604 0 0,728333333 0 0,742712087 

127 SIPD 2012 0,049281992 0 0,414450366 0,611654084 1,583232629 

128 SKLT 2012 0,960231935 0,001250832 0,960911515 0,173494177 0,928803894 

129 SMCB 2012 3,27705589 0 0,806432659 0,363200525 0,445525784 

130 SPMA 2012 0,583808303 0 0,852654902 0,298341814 1,135175296 

131 STTP 2012 2,259823304 0,042382824 0,567633969 0 1,15604538 

132 TOTO 2012 4,402908793 0 0,962096899 0,419910584 0,695305521 

133 TRST 2012 0,726389858 0,019073312 0,603464503 0,909680401 0,617251467 

134 TSPC 2012 5,166774104 0 0,772855737 0,539364064 0,38167889 

135 ULTJ 2012 3,747187133 0,179704589 0,466121526 0 0,443940223 

136 UNIT 2012 0,083131327 0 0,547894718 0 0,580118956 

137 VOKS 2012 1,695134776 0 0,486544409 0,26952981 1,815741904 

138 YPAS 2012 2,759832873 0,003517216 0,894686377 0 1,123087246 

139 ALKA 2013 1,023054805 0 0,94913477 0 3,060671003 

140 AMFG 2013 1,116155274 4,60829E-05 0,847044931 0,102613208 0,282051068 

141 APLI 2013 0,378921512 0 0,799933232 0 0,39440586 

142 ASII 2013 3,55698497 0,000360393 0,501148083 0,449253263 1,284352737 

143 AUTO 2013 2,23687342 0,000643812 0,799999987 0,515103283 0,354917264 

144 BTON 2013 0,778000375 0,095833333 0,818247222 0 0,268834303 

145 BUDI 2013 0,541584151 0,000161747 0,526821718 0 1,849460321 

146 DVLA 2013 2,48561568 0 0,926607957 0,418453703 0,301028148 

147 EKAD 2013 1,351480423 0 0,754464198 0,136534999 0,483033957 

148 FASW 2013 2,560702804 0 0,757424026 0 2,653599937 

149 GDST 2013 0,880810689 8,55488E-05 0,979844634 0 0,347218174 

150 GGRM 2013 3,2480108 0,009200307 0,755469344 0,358576502 0,729700118 

151 GJTL 2013 1,293538883 0,002069859 0,598127407 0,780129643 1,681662158 

152 ICBP 2013 4,6789271 0 0,805329454 0,499534684 0,635725557 

153 IGAR 2013 2,226496564 0 0,785345162 1,106386054 0,618787854 

154 IKAI 2013 0,423897411 0,030326626 0,787406562 0 1,35949051 

155 INAI 2013 0,338574603 0 0,658636364 1,577833596 5,063131169 

156 INCI  2013 0,367550817 0,083794456 0 0 0,079706896 

157 INDF 2013 2,710398375 0,00015717 0,500670833 0,475432699 1,679578005 

158 INDS 2013 0,813104193 0,004352663 0,881082221 0,996695254 0,254487415 

159 JPFA 2013 3,163053707 0 0,575084336 0,332175631 2,035362446 

160 JPRS 2013 0,56065635 0,155346667 0,68421 0 0,038671379 

161 KAEF 2013 3,108147866 0 0,900252071 0,142689068 0,527031383 

162 KBLM 2013 0,658666811 0 0,803189196 0 1,431647813 
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163 KBRI 2013 0,626626306 0,054788241 0,277453548 0 0,137778456 

164 KIAS 2013 1,129954253 0 0,982413605 0,046740377 0,113686655 

165 KICI 2013 0,526058392 0,002268696 0,830605362 0 0,328741123 

166 LPIN 2013 0,781628013 0 0,394456471 0 0,369430173 

167 MBTO 2013 0,711289035 0,000938785 0,677503271 0 0,355536562 

168 MYOR  2013 6,964627219 0 0,330651324 0,172629488 1,498052341 

169 NIPS 2013 0,851382071 0,0695 0,371125 0 2,383860699 

170 PYFA 2013 0,831955492 0,115384615 0,53846149 0 0,864925953 

171 RICY 2013 0,289579006 0 0,480410142 0 1,359849143 

172 SIAP 2013 0,922410225 0 0,728333333 0 2,202971843 

173 SIPD 2013 0,038510305 0 0,414450366 0 1,475123639 

174 SKLT 2013 0,844320333 0,001250832 0,960911515 0,181138018 1,167257394 

175 SMCB 2013 2,41180431 0 0,806432659 0,683844987 0,698129842 

176 SPMA 2013 0,39693932 0 0,804533083 0 1,338881487 

177 STTP 2013 4,823827361 0,031273282 0,567633969 0 1,14288767 

178 TOTO 2013 3,675214349 0 0,962096899 0,412649368 0,686068638 

179 TRST 2013 0,510791178 0,014952318 0,597165002 0,896982724 0,907330588 

180 TSPC 2013 3,732153103 0 0,77336596 0,528765401 0,404220061 

181 ULTJ 2013 5,681246255 0,179704589 0,466121526 0,003044933 0,398628442 

182 UNIT 2013 0,201230241 0 0,547894718 0 1,660759865 

183 VOKS 2013 1,361588436 0 0,534672207 1,067354038 2,252945551 

184 YPAS 2013 2,424662673 0,003517216 0,894686377 0 2,593898509 

185 ALKA 2014 1,445060545 0 0,94913477 0 2,872474046 

186 AMFG 2014 1,049348718 4,60829E-05 0,847275346 0,075702901 0,23040235 

187 APLI 2014 0,496010727 0,282752973 0,566569578 0 0,212506315 

188 ASII 2014 2,885097472 0,000286907 0,501148083 0,461062147 0,961611981 

189 AUTO 2014 1,711729022 0,000210956 0,799999987 0,45956803 0,418718999 

190 BTON 2014 0,589197156 0,095833333 0,818247222 0 0,187651985 

191 BUDI 2014 0,408019077 0 0,544691985 0 1,71197163 

192 DVLA 2014 2,098668662 0 0,929991382 0,304462616 0,284504452 

193 EKAD 2014 1,263527893 0 0,754464198 0,148466173 0,505673305 

194 FASW 2014 2,418109657 0 0,74736405 0 2,393370055 

195 GDST 2014 0,725373838 0,000134683 0,980010902 0 0,556236574 

196 GGRM 2014 2,95312272 0,009200307 0,755469344 0,293379618 0,752116844 

197 GJTL 2014 0,771652704 0,00106384 0,596147235 0,128948227 1,681282645 

198 ICBP 2014 5,68946486 0 0,805329454 0,445715712 0,656269866 

199 IGAR 2014 1,059105682 0 0,848188236 0,176505558 0,328119771 

200 IKAI 2014 0,411954755 0,030326626 0,787406562 0 1,902466796 

201 INAI 2014 0,814579582 0 0,672667298 0,114893439 5,152418498 

202 INCI  2014 0,310263889 0,111286293 0 0 0,079293447 

203 INDF 2014 1,586629981 0,00015717 0,500670833 0,242274144 1,084459621 
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204 INDS 2014 0,466617058 0,004352663 0,88108261 0,404686451 0,24850567 

205 JPFA 2014 1,56887788 0 0,576182853 0,276479423 1,973620575 

206 JPRS 2014 0,491377534 0,155346667 0,68421 0 0,043119874 

207 KAEF 2014 4,032539766 2,25063E-05 0,900252071 0,227690142 0,638845232 

208 KBLM 2014 0,567161136 0 0,803367768 0 1,23122257 

209 KBRI 2014 0,641611122 0 0,75 0 0,919096197 

210 KIAS 2014 0,846322052 0 0,982413605 0,240277226 0,111369006 

211 KICI 2014 0,471809342 0,002268696 0,830605362 0 0,229609017 

212 LPIN 2014 0,980264847 0 0,442691765 0 0,332537333 

213 MBTO 2014 0,469268113 0,000938785 0,677503271 0 0,365034191 

214 MYOR  2014 6,303209426 0 0,330651324 0,501921927 1,509686627 

215 NIPS 2014 1,561803011 0,033659193 0,629083399 0 1,095618169 

216 PYFA 2014 0,714851685 0,115384615 0,53846149 0 0,788924228 

217 RICY 2014 0,280124817 0 0,480410142 0,169861673 1,954109969 

218 SIAP 2014 1,871367152 0 0,896811235 0 0,046577616 

219 SIPD 2014 5,399678884 0 0,414450366 0 1,176302275 

220 SKLT 2014 1,441218548 0,001250832 0,960911515 0,167648188 1,161954652 

221 SMCB 2014 1,338598373 0 0,806432659 0,996715351 0,963255281 

222 SPMA 2014 0,359752712 0 0,742068548 0 1,599996191 

223 STTP 2014 4,894912285 0,031674885 0,567633969 0 1,079521722 

224 TOTO 2014 3,232034938 0 0,962096899 0,504483879 0,646606023 

225 TRST 2014 0,518083186 0,011871994 0,597165002 0,466114469 0,851432368 

226 TSPC 2014 2,526414218 0 0,775248204 0,5778753 0,35340554 

227 ULTJ 2014 5,06242015 0,178915566 0,465899949 0,174364423 0,28784003 

228 UNIT 2014 0,098938487 0 0,547894718 0 0,823798403 

229 VOKS 2014 1,208363135 0 0,534672207 0 2,012288416 

230 YPAS 2014 2,063264494 0,003517215 0,894686258 0 0,979835407 
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LAMPIRAN 3 

HASIL REGRESI 
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Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PBV 230 .035214 6.964627 1.73703732 1.471344765 

KEPMAN 230 .000000 .460496 .02658686 .061966828 

KEPINST 230 .000000 1.000000 .68707164 .213086839 

DPR 230 .000000 2.056862 .19548943 .309041348 

DER 230 .038671 5.183645 .97170900 .900843196 

Valid N (listwise) 230     

 

Regression I 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

d

i
m

e

n
s

i
o

n

0 

1 DER, DPR, 
KEPINST, 
KEPMANa 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: PBV 

 

Model Summaryb 

Model 
R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 

d

i

m
e

n
s

i

o
n

0 

1 .260a .067 .051 1.433497050 2.194 

a. Predictors: (Constant), DER, DPR, KEPINST, KEPMAN 

b. Dependent Variable: PBV 
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ANOVAb 

 

 

 

 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 33.396 4 8.349 4.063 .003a 

Residual 462.356 225 2.055   

Total 495.752 229    

a. Predictors: (Constant), DER, DPR, KEPINST, KEPMAN 

b. Dependent Variable: PBV 

 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.637 .401  4.078 .000 

KEPMAN -2.526 1.741 -.106 -1.451 .148 

KEPINST -.019 .483 -.003 -.039 .969 

DPR 1.018 .316 .214 3.217 .001 

DER -.020 .109 -.012 -.179 .858 

a. Dependent Variable: PBV 

 

 

Coefficientsa 

Model Correlations Collinearity Statistics 

Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant)      

KEPMAN -.156 -.096 -.093 .771 1.297 
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KEPINST .059 -.003 -.003 .848 1.179 

DPR .239 .210 .207 .938 1.066 

DER .017 -.012 -.012 .934 1.071 

a. Dependent Variable: PBV 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension 

Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) KEPMAN KEPINST 

d
i

m
e

n

s
i

o
n

0 

1 
dimension1 

1 3.070 1.000 .01 .01 .01 

2 .998 1.754 .00 .51 .00 

3 .583 2.294 .00 .11 .00 

4 .316 3.115 .02 .12 .07 

5 .033 9.705 .97 .24 .92 

a. Dependent Variable: PBV 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Variance Proportions 

DPR DER 

d

i
m

e

n
s

i
o

n

0 

1 

dimension1 

1 .03 .03 

2 .13 .01 

3 .67 .22 

4 .15 .64 

5 .01 .11 

a. Dependent Variable: PBV 

Casewise Diagnosticsa 

Case Number Std. Residual PBV Predicted Value Residual 

dimension0 

122 3.514 6.771683 1.73385949 5.037823526 

168 3.619 6.964627 1.77737746 5.187249763 
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181 3.147 5.681246 1.16968140 4.511564854 

a. Dependent Variable: PBV 

 

Residuals Statisticsa 

 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value .47291285 3.71018600 1.73703732 .381883902 230 

Std. Predicted Value -3.310 5.167 .000 1.000 230 

Standard Error of Predicted 
Value 

.107 .683 .194 .084 230 

Adjusted Predicted Value .51043326 4.07966661 1.74300432 .407378208 230 

Residual -2.793226480 5.187249660 .000000000 1.420922272 230 

Std. Residual -1.949 3.619 .000 .991 230 

Stud. Residual -2.165 3.660 -.002 1.004 230 

Deleted Residual -3.446824074 5.305770397 -.005967000 1.458120083 230 

Stud. Deleted Residual -2.183 3.765 .001 1.012 230 

Mahal. Distance .272 51.006 3.983 5.953 230 

Cook's Distance .000 .219 .005 .018 230 

Centered Leverage Value .001 .223 .017 .026 230 

a. Dependent Variable: PBV 

Charts 
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NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 

 

 

 

 
Unstandardized 

Residual 

N 230 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 1.42092227 

Most Extreme Differences Absolute .142 

Positive .142 

Negative -.097 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.153 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Regression II 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

d

i
m

e
n

s

i
o

n
0 

1 DER, DPR, 
KEPINST, 
KEPMANa 

 Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: PBV 

 

Model Summaryb 

Model 
R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 

d
i

m

e
n

s
i

o

n
0 

1 .326a .107 .091 .95254 2.151 

a. Predictors: (Constant), DER, DPR, KEPINST, KEPMAN 

b. Dependent Variable: PBV 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 24.346 4 6.087 6.708 .000a 

Residual 204.149 225 .907   

Total 228.495 229    

a. Predictors: (Constant), DER, DPR, KEPINST, KEPMAN 

b. Dependent Variable: PBV 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

TESIS PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL… SONI WIBOWO 

 

Coefficients 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
-.702 .267  -2.633 .009 

KEPMAN 
-.086 1.157 -.005 -.075 .941 

KEPINST 
1.022 .321 .218 3.186 .002 

DPR 
.704 .210 .218 3.348 .001 

DER 
.017 .072 .015 .229 .819 

a. Dependent Variable: PBV 

Coefficientsa 

Model Correlations Collinearity Statistics 

Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant)      

KEPMAN -.142 -.005 -.005 .771 1.297 

KEPINST .242 .208 .201 .848 1.179 

DPR .243 .218 .211 .938 1.066 

DER .011 .015 .014 .934 1.071 

a. Dependent Variable: PBV 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension 

Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) KEPMAN KEPINST 

d

i
m

e

n
s

i
o

n
0 

1 

dimension1 

1 3.070 1.000 .01 .01 .01 

2 .998 1.754 .00 .51 .00 

3 .583 2.294 .00 .11 .00 

4 .316 3.115 .02 .12 .07 

5 .033 9.705 .97 .24 .92 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 24.346 4 6.087 6.708 .000a 

Residual 204.149 225 .907   

Total 228.495 229    

a. Predictors: (Constant), DER, DPR, KEPINST, KEPMAN 

a. Dependent Variable: PBV 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Variance Proportions 

DPR DER 

d
i

m
e

n

s
i

o
n

0 

1 

dimension1 

1 .03 .03 

2 .13 .01 

3 .67 .22 

4 .15 .64 

5 .01 .11 

a. Dependent Variable: PBV 

 

Casewise Diagnosticsa 

Case Number Std. Residual PBV Predicted Value Residual 

dimension0 

44 -3.369 -3.35 -.1375 -3.20884 

81 -3.418 -3.24 .0156 -3.25571 

127 -3.347 -3.01 .1780 -3.18817 

173 -3.152 -3.26 -.2543 -3.00248 

a. Dependent Variable: PBV 

 

Residuals Statisticsa 
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 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -.7415 1.5529 .1513 .32606 230 

Std. Predicted Value -2.738 4.299 .000 1.000 230 

Standard Error of Predicted 
Value 

.071 .454 .129 .056 230 

Adjusted Predicted Value -.6979 1.7388 .1553 .33921 230 

Residual -3.25571 2.15895 .00000 .94418 230 

Std. Residual -3.418 2.267 .000 .991 230 

Stud. Residual -3.448 2.292 -.002 1.004 230 

Deleted Residual -3.31252 2.20828 -.00407 .96846 230 

Stud. Deleted Residual -3.535 2.314 -.003 1.012 230 

Mahal. Distance .272 51.006 3.983 5.953 230 

Cook's Distance .000 .322 .005 .023 230 

Centered Leverage Value .001 .223 .017 .026 230 

a. Dependent Variable: PBV 

 

Charts 
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NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
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Unstandardized 

Residual 

N 230 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .94418261 

Most Extreme Differences Absolute .056 

Positive .035 

Negative -.056 

Kolmogorov-Smirnov Z .850 

Asymp. Sig. (2-tailed) .465 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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