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A B S T R A K 

Penelilian ini bertujuan unluk menguji dan mcmbuktikan secara empiris teniang: ( I ) 
pengaruh proporsi kepemiJikan negara terhadap kincrja pasar pada pcrusahaan privatisasi di 
Indonesia (2) kincrja pasar terhadap proporsi kcpemilikan negara pada pcrusahaan privatisasi 
di Indonesia. 
Penelilian ini dilakukan pada 17 pcrusahaan BUM.N yjing tciah diprivaiisa.si selama periode 
(ahun 2007-2011 di Bursa Efek Indonesia. Pengujian hipoiesis dalam pcnelitian ini adalah 
dcngan mcnggunakan analisis regrcsi linicr bcrganda. 
Hasil pcnelitian ini menunjukkan bahwa kcpemilikan negara mcmiliki pengaruh negaiif yang 
signifikan terhadap kinerja pasar pada pcrusahaan privatisasi di Indonesia. Hal ini 
menunjukkan hahwa program privalisasi yang dijalankan olch pcrusahaan B L M N di 
Indonesia dcngan mengurangi prosentasc kcpemilikan saham negara dan mempcrcayakan 
pengelolaan pcrusahaan pada pihak di luar pemcriniah memJliki imgkat kcberhasilan yang 
cukup memuaskan. Selain itu hasil pcnelitian ini juga menunjukkan bahwa kinerja pasar pada 
pcrusahaan privatisasi di Indonesia nwmiliki pengaruh negaiil vang signifikan icrhadap 
kcpemilikan negara. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris tentang: (1)  
pengaruh proporsi kepemilikan negara terhadap kinerja pasar pada perusahaan privatisasi di 
Indonesia (2) kinerja pasar terhadap proporsi kepemilikan negara pada perusahaan privatisasi 
di Indonesia. 
Penelitian ini dilakukan pada   17  perusahaan BUMN yang telah diprivatisasi selama periode 
tahun 2007-2011 di Bursa Efek Indonesia. Pengujian hipotesis dalam penelitian  ini adalah 
dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  kepemilikan negara memiliki pengaruh negatif yang 
signifikan terhadap kinerja pasar pada perusahaan privatisasi di Indonesia. Hal ini 
menunjukkan bahwa  program privatisasi yang dijalankan oleh perusahaan BUMN di 
Indonesia dengan mengurangi prosentase kepemilikan saham negara dan mempercayakan 
pengelolaan perusahaan pada pihak di luar pemerintah memiliki tingkat keberhasilan yang 
cukup memuaskan. Selain itu hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kinerja pasar pada 
perusahaan privatisasi di Indonesia memiliki pengaruh negatif yang signifikan  terhadap 
kepemilikan negara.  

  
KEYWORDS: 

Kepemilikan negara, kinerja pasar dan  privatisasi 
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Pendahuluan 
Perusahaan dengan kepemilikan negara (BUMN) biasanya mendapatkan perlakuan yang 

istimewa dari pemerintah, seperti pinjaman dan monopoli industri sehingga tidak heran jika 

kepemilikan negara tidak meningkatkan kinerja perusahaan. Boycko et al., (1996) dan Nellis 

(1994) berpendapat bahwa perusahaan milik negara banyak yang dimanfaatkan oleh para 

politisi yang mementingkan keuntungan politik daripada tujuan ekonomi. Dominasi 

kepemilikan negara dapat mengakibatkan pengambilan keputusan bisnis kurang profitable 

bagi beberapa jenis BUMN. Jika BUMN diawasi oleh banyak pihak luar, maka perusahaan 

tersebut akan terdorong untuk melakukan kinerja yang lebih baik. Perusahaan akan bekerja 

keras untuk memuaskan para pemegang saham dengan meningkatkan pendapatan 

perusahaan. Semakin besar saham pemerintah dilepaskan maka manajemen BUMN lebih 

leluasa dan akan lebih fokus terhadap tujuan profit maximization.  

 

Sebagian besar BUMN di Indonesia memiliki kelemahan governance. Kelemahan tersebut 

antara lain BUMN sulit terlepas dari intervensi berlebih dari pemerintah yang tidak memiliki 

kompetensi utama dalam berbisnis sehingga terjadi ketidakprofesionalan dalam pengelolaan 

BUMN. Bisnis merupakan kegiatan yang lebih baik tidak dilakukan oleh pemerintah karena 

sebenarnya pemerintah berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan politik dan menjadi 

fasilitator berbagai kegiatan, termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi. Pemerintah lebih baik 

tidak menjadi pemilik yang terlalu dominan atau tinggi kepemilikannya dalam mengelola 

perusahaan. Struktur kepemilikan saham perusahaan privatisasi terdiri dari kepemilikan 

pemerintah atau negara, kepemilikan institusi (perusahaan domestik atau lokal), kepemilikan 

asing (perusahaan asing), dan kepemilikan individu. Tingkat kepemilikan yang dipertahankan 

pemerintah setelah privatisasi berpengaruh terhadap perubahan kinerja, karena hadirnya 

swasta akan mengurangi intervensi pemerintah secara langsung.  

 

Beberapa penelitian mengenai hubungan kepemilikan negara dan kinerja pasar telah banyak 

dilakukan. Xu dan Wang (1997), Demsetz dan Lehn (1985), Boubakri dan Cosset  (1998), 

Chen et al. (2000), dan Zeitun dan Tian (2007) menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan 

swasta secara positif berhubungan dengan kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan pada saat 

pihak swasta masuk dan ikut mengontrol perusahaan BUMN tersebut, maka akan disertai 

dengan  masuknya orang-orang yang berkompeten kedalam perusahaan yang akan 

berdampak pada meningkatnya kinerja  perusahaan. Kinerja perusahaan semakin lama 
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menunjukkan perubahan yang positif dan pihak swasta memiliki perhatian yang lebih besar 

pada pencapaian keuntungan dibandingkan dengan jika perusahaan tersebut sepenuhnya 

dimiliki oleh  negara. Selain itu, perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh negara umumnya 

memiliki motif sosial disamping motif keuntungan. Oleh sebab itu, biasanya perusahaan yang 

tidak sepenuhnya dimiliki oleh negara memiliki kinerja keuangan yang lebih baik 

dibandingkan dengan perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh negara.   

 

Di sisi lain, Wei et al. (2005) melakukan studi pada perusahaan China yang terdaftar pada 

periode 1991-2001 dan menyimpulkan adanya hubungan negatif antara kepemilikan negara 

dan kinerja pasar. Penelitian mereka juga menyimpulkan bahwa bukan hanya kepemilikan 

negara yang menjadi penentu kinerja pasar, tetapi ukuran perusahaan, proporsi kepemilikan, 

dan industri strategis juga menjadi penentu utama. Namun Sun et al. (2002) memeriksa 

sampel perusahaan China yang terdaftar pada Shanghai dan Shenzhen Stock Exchange pada 

tahun 1994-1997 dan menyimpulkan bahwa proporsi kepemilikan negara memiliki hubungan 

negatif dengan kinerja pasar. Beberapa penjelasan adalah bahwa pada kepemilikan negara 

rendah, kinerja perusahaan cukup tinggi karena argumen dalam teori hak milik, yaitu bahwa 

perusahaan privatisasi akan mengungguli perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan 

pemerintah, karena kontrol dan pendapatan hak yang diberikan kepada perusahaan swasta 

memungkinkan mereka untuk memaksimalkan kinerja. Serta teori keagenan menyebutkan 

bahwa pemilik swasta lebih termotivasi daripada pejabat pemerintah dalam memantau dan 

bersikap disiplin dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 

 

Terdapat research gap pada penelitian-penelitian terdahulu dimana beberapa menyebutkan 

adanya hubungan positif antara proporsi kepemilikan negara dengan kinerja pasar, serta 

hubungan negatif antara keduanya. Perbedaan sistem ekonomi dan fenomena kepemilikan 

negara perusahaan privatisasi Indonesia dengan negara-negara maju terutama China, maka 

perlu dilakukan penelitian untuk menguji kembali hubungan antara proporsi kepemilikan 

negara dan kinerja pasar dengan periode yang lebih baru.  

 

Pengujian dengan menggunakan sampel BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama periode tahun 2001-2011 yang memenuhi syarat-syarat penelitian. Penelitian 
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menggunakan data laporan keuangan perusahaan periode tahun 2007-2011 dan Yahoo 

Finance untuk harga saham pasar perusahaan periode tahun 2007-2011. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu: 

- Apakah proporsi kepemilikan negara mempunyai pengaruh terhadap kinerja pasar 

perusahaan privatisasi di Indonesia? 

- Apakah kinerja pasar mempunyai pengaruh terhadap proporsi kepemilikan negara 

perusahaan privatisasi di Indonesia? 

 

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui 

apakah proporsi kepemilikan negara mempunyai pengaruh terhadap kinerja pasar perusahaan 

privatisasi di Indonesia, maupun sebaliknya. Penelitian ini juga ingin menjelaskan apakah 

proporsi kepemilikan negara atau kinerja pasar yang lebih dominan dalam memberikan 

pengaruh satu sama lain.    

 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk menambah khasanah ilmu 

pengetahuan mengenai pengaruh ekuitas kepemilikan negara terhadap kinerja pasar ataupun 

sebaliknya, menjadi masukan untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan 

privatisasi dan menentukan kebijakan struktur kepemilikan perusahaan, menjadi referensi 

untuk mengembangkan penelitian sebelumnya, menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian 

selanjutnya terutama yang berhubungan dengan kepemilikan negara dan kinerja pasar 

perusahaan di Indonesia. 

 

Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 

 

Dalam mengaitkan antara struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan, terdapat satu hal 

yang tidak dapat dipisahkan dari pencapaian sasaran perusahaan serta kinerjanya, yaitu 

manajemen atau pengurus perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, hubungan antara 

manajemen dengan pemilik akan dituangkan dalam suatu kontrak (performance contract). 

Hubungan kontrak antara pemilik dan manajemen tersebut sejalan dengan agency theory.  
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Teori keagenan menyatakan bahwa pihak yang terlibat dalam perusahaan adalah prinsipal 

sebagai pemilik atau pemegang saham dengan agen (manajer) sebagai pengelola kegiatan 

ekonomi perusahaan. Pihak prinsipal membuat kontrak dengan agen dengan harapan bahwa 

agen akan bertindak melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan prinsipal (Beasley dan 

Brigham (2005:21)). 

 

Hubungan keagenan secara tidak langsung terkadang menimbulkan masalah, yakni 

ketidakselarasan kepentingan dan tujuan yang umumnya terjadi antara pihak pengelola (agen) 

dan pemegang saham atau prinsipal, yang disebut dengan agency conflict. Biaya keagenan 

adalah biaya yang dikeluarkan oleh  pemegang saham dalam rangka mengurangi agency 

conflict dengan melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pihak manajemen dengan 

harapan bahwa tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak manajemen benar-benar sesuai 

dengan kepentingan pemegang saham. 

 

Ketika kepemilikan negara tinggi, pengaruh politik menyebabkan pemantauan manajemen 

menjadi tidak efektif dan dapat meningkatkan biaya yang berkaitan dengan masalah 

keagenan dan informasi. Teori keagenan digunakan untuk mempelajari hubungan antara 

struktur kepemilikan dan kinerja pasar perusahaan. Pemilik swasta lebih termotivasi daripada 

pejabat pemerintah dalam memantau dan bersikap disiplin dalam meningkatkan kinerja 

perusahaan. Teori ini umumnya menganggap hubungan positif antara kepemilikan negara dan 

agency cost, dan hubungan yang negatif antara kepemilikan negara dan kinerja pasar 

perusahaan. 

 

Teori hak milik (Alchian, 1961; Alchian dan Demsetz, 1972) menunjukkan bahwa 

perusahaan privatisasi akan mengungguli perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan 

pemerintah, karena kontrol dan pendapatan hak yang diberikan kepada perusahaan swasta 

memungkinkan mereka untuk memaksimalkan tujuan  keuntungan. Pihak swasta memiliki 

perhatian yang lebih besar pada pencapaian keuntungan dibandingkan kepemilikan negara 

suatu perusahaan. 

 

Signaling theory dapat membantu menjelaskan persepsi investor terhadap rendahnya tingkat 

kepemilikan negara dan bahwa pasar merespon positif terhadap perusahaan privatisasi, yakni 
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perusahaan dengan tingkat kepemilikan negara rendah sangat dihargai oleh pasar. Perusahaan 

menjadi bebas dari dukungan pemerintah juga berarti bebas dari intervensi negara serta 

penarikan laba pemerintah yang mungkin dianggap tidak proporsional. Hal ini akan 

membantu perusahaan untuk bertahan hidup lebih baik dalam jangka panjang. 

 

Peningkatan kerja BUMN dapat dilakukan salah satunya dengan go public melalui Initial 

Public Offering (IPO) atau biasanya disebut dengan istilah privatisasi. Privatisasi adalah 

kebijakan publik yang mengarahkan bahwa tidak ada alternatif lain selain pasar yang dapat 

mengendalikan ekonomi secara efisien, serta menyadari bahwa sebagian besar kegiatan 

pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selama ini seharusnya diserahkan kepada sektor 

swasta (Mardjana dalam Lubis, 2004). 

 

Privatisasi didorong oleh beberapa hal antara lain, memperbaiki kinerja BUMN akibat status 

kepemilikan BUMN, membangun mekanisme pasar dalam rangka memacu efisiensi usaha 

dan meningkatkan penerimaan negara melalui berbagai cara mengurangi subsidi kepada 

BUMN dengan harapan dapat meningkatkan kontribusi negara atas dividen dan dalam jangka 

panjang dapat meningkatkan penerimaan pajak (Avianti, 2006). Implikasi positif dari 

privatisasi adalah membatasi politisi dan campur tangan birokrat sehingga dapat mendorong 

iklim dan perilaku persaingan dan efisiensi serta akan memberikan motivasi bagi manajemen 

BUMN untuk meminimalisasi biaya dan meningkatkan kualitas produk (Kusumawati, 2007). 

 

Proses privatisasi dilaksanakan melalui mekanisme yang cukup ketat  diantara pemerintah 

dan DPR. Pada prakteknya privatisasi akan makan waktu yang cukup panjang terutama saat 

pembahasan di DPR,  karena paling tidak melibatkan dua komisi. Apabila dibutuhkan 

minimal dua kali pertemuan setiap komisi maka untuk satu proposal privatisasi BUMN akan 

dibutuhkan minimal empat kali  pertemuan dengan pihak DPR. 

 

Privatisasi dilakukan dalam Masterplan Revitalisasi BUMN 2005-2009 menggunakan salah 

satu dari tiga metode di bawah ini yaitu:  

a. Penjualan Saham berdasarkan Ketentuan Pasar Modal 

b. Penjualan Saham Langsung kepada Investor/Strategic Sale (SS)  
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c.Penjualan Saham kepada Manajemen dan/atau Karyawan (Employee and 

Management Buy Out /EMBO) 

 

Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan 

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jenis-jenis BUMN, 

yaitu: 

1. Perusahaan perseroan (persero). Pada beberapa persero, pemerintah telah 

melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat persero 

tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik 

(Persero Terbuka atau PT) 

2. Perusahaan umum (perum) 

3. Perusahaan jawatan (perjan)  

4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

 

Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan secara tidak langsung berpengaruh  terhadap 

kinerja perusahaan. Kepemilikan di sebuah perusahaan dilengkapi dengan hak dan kewajiban 

moneter, serta laba insentif untuk memantau manajer dalam  pengambilan keputusan. Namun 

karena kepemilikan negara sangat longgar didefinisikan, tidak ada individu yang mewakili 

kepemilikan negara memiliki insentif nyata untuk memastikan bahwa nilai perusahaan telah 

dimaksimalkan. Mengingat semua orang dalam masyarakat dapat dianggap sebagai pemilik 

perusahaan negara, maka kepemilikan tersebut terdistribusi secara lebih menyebar 

dibandingkan perusahaan milik swasta. Hal ini menimbulkan masalah keagenan yang lebih 

serius. Setiap kerugian yang diderita oleh perusahaan milik negara akan disubsidi kembali 

oleh pemerintah. Hal ini menjadikan manajer perusahaan negara kurang termotivasi untuk 

menjalankan usaha secara efisien. Perusahaan dengan kepemilikan negara biasanya 

mendapatkan perlakuan yang istimewa dari pemerintah, seperti pinjaman dan monopoli 

industri, sehingga tidak heran jika kepemilikan negara tidak meningkatkan kinerja 

perusahaan. Dominasi kepemilikan negara dapat mengakibatkan pengambilan keputusan 

bisnis kurang profitable. Semakin besar saham negara dilepaskan maka manajemen akan 

lebih leluasa dan akan lebih fokus terhadap tujuan profit maximization.  
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Kepemilikan negara berpengaruh negatif terhadap pembentukan kinerja pasar perusahaan 

(dampak eksternal). Hasil ini konsisten dengan Boardman dan Vining (1989) yang 

menyebutkan bahwa kepemilikan negara memiliki dampak merugikan pada kinerja 

perusahaan, hal itu dapat dalam bentuk holding ekuitas atau kepemilikan langsung. Lebih 

khusus, kepemilikan negara dan dampaknya pada kinerja perusahaan memberikan sinyal 

kepada investor untuk menentukan Tobin’s Q. Perusahaan yang baru privatisasi dengan 

pengurangan proporsi kepemilikan negara memperoleh modal dan nilai pasar yang lebih 

tinggi, peningkatan perusahaan adalah dari pembayaran kembali atas saham mereka. 

Pengurangan tingkat kepemilikan negara mempunyai pengaruh baik pada pasar.  

 

Kinerja perusahaan dibagi menjadi dua yaitu kinerja operasi dan kinerja pasar. Kinerja pasar 

dapat tercermin dari hasil kinerja operasi perusahaan. Kinerja pasar adalah sesuatu yang 

dicapai atau prestasi yang diperlihatkan dan dicapai oleh pasar. Dalam  pasar modal atau 

pasar saham maka kinerja pasar menunjukkan sebuah totalitas, akumulasi, dan resultant dari  

keseluruhan  kinerja masing-masing saham yang tercatat dan diperdagangkan (go public). 

Kinerja pasar itu merujuk pada prestasi saham  di pasar, kinerja saham dikatakan tumbuh jika 

harga saham di pasar naik, begitu pula sebaliknya. Namun kinerja pasar tidak selalu bergerak 

seiring dan seirama dengan kinerja saham. Dalam penelitian ini, kinerja pasar diukur 

menggunakan Tobin’s Q. Tobin’s Q mengukur kinerja pasar perusahaan dengan penggantian 

dari biaya modal yang dibutuhkan. Perusahaan yang memiliki Tobin’s Q tinggi berarti tingkat 

pertumbuhan perusahaan juga meningkat di masa yang akan datang, untuk itu pemerintah 

melakukan penjualan saham melalui privatisasi. 

 

Berdasarkan penelitian Yuce dan Chen (2009) menyatakan bahwa kinerja pasar (Tobin’s Q) 

berpengaruh positif terhadap proporsi kepemilikan negara (STATE). Penelitian menggunakan 

sampel besar 4315 perusahaan privatisasi di China pada periode tahun 1996-2003. Hal ini 

dikarenakan sistem pemerintahan China menggunakan sistem komando yaitu segala kegiatan 

ekonomi dipegang penuh oleh komando negara tersebut atau "pemerintah". Negara 

memegang kendali yang kuat pada perusahaan yang sangat menguntungkan. Negara atau 

pemerintah termotivasi untuk melestarikan birokrasi, menolak perubahan, dan bekerjasama 

dengan manajer untuk melanjutkan tujuan kontrol politik dan sosial-ekonomi dengan 

mempertahankan atau meningkatkan kepemilikan pada perusahaan berkinerja pasar tinggi.  
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Ukuran perusahaan (size) menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari 

tingkat penjualan, jumlah tenaga kerja atau jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut. 

Menurut Short dan Keasey (1999), ukuran perusahaan yang besar berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan, karena perusahaan akan mudah dalam memperoleh sumber 

pendanaan, baik dari sumber internal (laba ditahan) maupun dari sumber eksternal (hutang 

dan penerbitan ekuitas). 

 

Semakin besar perusahaan akan memiliki rasio Tobin’s Q yang semakin besar, serta 

perusahaan besar pada umumnya lebih mudah mencari pembiayaan eksternal, memiliki 

informasi asimetris yang lebih kecil, dan lebih mapan (established) daripada perusahaan 

kecil, sehingga menarik bagi investor dan dapat meningkatkan kinerja pasar perusahaan yang 

tercermin dari kenaikan harga pasar saham perusahaan. Apabila size perusahaan dikaitkan 

dengan kepemilikan negara, maka perusahaan-perusahaan besar cenderung menarik perhatian 

dan sorotan publik, sehingga akan mendorong perusahaan tersebut untuk menerapkan 

struktur kepemilikan yang lebih baik. 

 

Penelitian ini menggunakan perhitungan profitabilitas yang dinilai dapat menjelaskan ukuran 

kinerja (Wang, 2005). Rasio profitabilitas mengukur seberapa efektif operasi perusahaan 

dikelola dengan menghasilkan keuntungan pada perusahaan tersebut (Kusumawati, 2007). 

Kinerja operasi perusahaan diukur dengan menggunakan indikator Return on Assets (ROA). 

ROA mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan aset yang dimiliki untuk 

menghasilkan laba bersih. Semakin besar rasio ini, menunjukkan semakin efektif penggunaan 

aset dalam kontribusinya terhadap laba perusahaan.  

 

Jika perusahaan diawasi oleh lebih banyak pihak luar, maka perusahaan tersebut akan 

terdorong untuk melakukan kinerja yang lebih baik. Perusahaan akan bekerja keras untuk 

memuaskan para pemegang saham dengan meningkatkan pendapatan perusahaan. Perusahaan 

akan menjadi lebih profitable dan hal ini mendorong kinerja operasi perusahaan meningkat. 

Menurut Zeitun dan Tian (2007) kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ROA, tetapi berpengaruh positif terhadap Tobins’Q. Berdasarkan uraian-uraian 

tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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H1 : Proporsi kepemilikan negara mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja 

pasar perusahaan  privatisasi di Indonesia. 

H2 : Kinerja pasar mempunyai pengaruh positif terhadap proporsi kepemilikan 

negara perusahaan privatisasi di Indonesia. 

  

Model analisis penelitian ini sebagai berikut : 

Tobin’s Qi,t  =  β0 + β1 STATE i,t + β2 SIZEi,t + β3 ROAi,t + ε 

STATE     =  β0 + β1 Tobin’s Qi,t + β2 SIZEi,t + β3 ROAi,t + ε 

 

Dimana: 

Tobins’s Qi,t = kinerja pasar perusahaan i periode t 

 STATEi,t  = kepemilikan negara pada perusahaan i periode t 

 SIZEi,t  = ukuran perusahaan i periode t 

 ROAi,t  = kinerja operasi perusahaan i periode t 

 ε  = nilai error 

 

Metode penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang menitik beratkan pada pengujian 

hipotesis, mengukur variabel yang sedang diteliti dan akan menghasilkan kesimpulan yang 

dapat digeneralisasikan. Pendekatan kuantitatif menggunakan alat analisis statistik.   

 

Jenis data pada penelitian ini menggunakan data sekunder tahunan dengan jangka waktu 

2007-2011. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul 

data dan dipublikasikan pada masyarakat pengguna data. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Yahoo Finance. 

 

 

 

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai prosedur dengan melakukan berbagai proses 

yang meliputi: 
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1. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan berbagai 

informasi dan teori dari buku pustaka, jurnal ekonomi dan bahan-bahan lain yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. 

2. Pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan 

dalam penelitian. Dari data-data sekunder yang telah dipilih akan dilakukan 

pengujian, analisis, dan pembahasan. 

 

Metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah purposive sampling, dengan 

kriteria-kriteria sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian merupakan seluruh BUMN yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode tahun 2001-2011. 

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan dalam periode tahun 

2007-2011. 

 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Kinerja pasar (Tobin’s Q) 

b. Kepemilikan negara (STATE) 

Variabel independen yang digunakan  dalam penelitian ini meliputi: 

a. Kepemilikan negara (STATE) 

b. Kinerja pasar (Tobin’s Q) 

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Ukuran perusahaan (SIZE) 

b. Kinerja operasi (ROA) 

 

Definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Kepemilikan negara (STATE), merupakan besarnya presentase saham yang 

dimiliki oleh pemerintah dalam perusahaan. Perhitungan kepemilikan pemerintah 

ini dapat diketahui dengan membagi jumlah saham yang dimiliki pemerintah dan 

jumlah saham yang beredar berdasarkan persamaan : 

 

STATE = ∑ Jumlah Lembar Saham yang dimiliki Negara  

   ∑ Lembar Saham yang Beredar 
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2. Kinerja pasar (Tobin’s Q), adalah rasio yang mengukur nilai perusahaan. Tobin’s 

Q ini juga dapat digunakan sebagai pengukur kinerja perusahaan. Tobin’s Q juga 

menunjukkan sebuah totalitas, akumulasi, dan resultant dari  keseluruhan  kinerja 

masing-masing saham yang tercatat dan diperdagangkan (go public). Tobin’s Q 

dihitung dengan membagi equity market value ditambah total debt dengan total 

asset pada tiap tahun observasi selama periode 2007-2011, sesuai dengan data 

yang diperoleh dari laporan keuangan dan Yahoo Finance. Tobin’s Q dapat 

dihitung dengan menggunakan formula pada persamaan : 

 

Tobin’s Q = Equity Market Value + Total Debt   

            Total Asset  

 

Variabel kontrol: 

1. Ukuran perusahaan (SIZE), menunjukkan besar kecilnya perusahaan bedasarkan 

aktiva yang dimiliki. Ukuran besarnya perusahaan  yang dihitung berdasarkan 

natural logarithm (Ln) dari total asset yang dimiliki perusahaan tiap awal tahun 

observasi selama periode penelitian 2007-2011, sesuai data yang diperoleh dari 

laporan keuangan. Perhitungan ukuran perusahaan ini dilakukan berdasarkan 

persamaan  

 

Ukuran Perusahaan = Ln Asset 

 

2. Kinerja operasi (ROA) mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan aset 

yang dimiliki untuk menghasilkan laba bersih. Semakin besar rasio ini, 

menunjukkan semakin efektif penggunaan aset dalam kontribusinya terhadap laba 

perusahaan. ROA adalah laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva. ROA dapat 

dihitung dengan menggunakan persamaan  

ROA = Laba Bersih setelah Pajak  

  Total Aktiva 

Teknik analisis untuk pengolahan data pada penelitian ini menggunakan regresi berganda 

dengan data panel. Regresi berganda dengan menggunakan data panel disebut model regresi 
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data panel. Data panel adalah data yang memiliki dimensi ruang dan waktu. Analisis ini 

digunakan untuk menguji pengaruh antara ekuitas kepemilikan negara (STATE) dan kinerja 

pasar (Tobin’s Q) serta faktor-faktor SIZE dan ROA sebagai variabel kontrol yang 

mempengaruhi ekuitas kepemilikan negara dan kinerja pasar. 

 

Dalam menganalisis hipotesis permasalahan digunakan langkah-langkah berikut: 

1. Menghitung masing-masing variabel yang digunakan dalam model analisis 

dengan cara yang telah dijelaskan dalam definisi operasional. 

2. Melakukan analisis deskriptif statistik untuk memberikan penjelasan mengenai 

variabel-variabel penelitian yang diamati. 

3. Melakukan analisis regresi berganda menggunakan data panel dengan metode 

OLS (Ordinary Least Square). 

4. Melakukan pengujian asumsi klasik 

a. Uji Normalitas 

b. Uji Multikolinearitas 

c. Uji Autokorelasi 

d. Uji Heterokedastisitas 

5. Pengujian Statistik 

a. Uji t 

b. Uji F 

c. Uji R2 

 

Hasil dan Pembahasan 

            

Coefficientsa

1,780 1,367 1,302 ,197
-1,703 ,583 -,227 -2,922 ,005 ,796 1,256

,013 ,038 ,026 ,354 ,725 ,870 1,150
7,708 ,809 ,710 9,528 ,000 ,862 1,160

(Constant)
STATE
SIZE
ROA

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: TOBINS_Qa. 
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Coefficientsa

1,350 ,211 6,389 ,000
-,062 ,021 -,468 -2,922 ,005 ,386 2,592
-,019 ,007 -,285 -2,810 ,006 ,963 1,038
,036 ,233 ,025 ,156 ,877 ,382 2,621

(Constant)
TOBINS_Q
SIZE
ROA

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: STATEa. 
 

 

Pengaruh Ekuitas Kepemilikan  Negara (STATE) terhadap Kinerja Pasar Perusahaan 

(Tobin’s Q) 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa proporsi kepemilikan negara berpengaruh 

negatif signifikan terhadap Tobins’Q sebagai pengukur kinerja pasar perusahaan. Hasil ini 

sesuai dengan penelitian Yuce dan Chen (2009), Chen (2000), Wei dan Varela (2003), Wei et 

al. (2005), namun berbeda dengan Zeitun dan Gang Tian (2007). Hal ini berarti bahwa 

semakin tinggi kepemilikan saham oleh negara, maka akan semakin rendah kinerja pasar 

perusahaan tersebut.  

 

Kinerja perusahaan yang  rendah pada saat besarnya kepemilikan saham oleh negara 

disebabkan pengelolaan manajemen yang kurang efisien. Pihak manajemen pada perusahaan 

milik negara seringkali merupakan alat bagi pemerintah selaku pemegang saham untuk 

memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan yang rentan sekali dengan 

masalah politik. Banyak manajer yang kurang kompeten dalam menjalankan perusahaan 

namun memiliki hubungan interpersonal yang baik dengan para pemangku kepentingan, 

sehingga menyebabkan kinerja perusahaan memburuk.  

 

Pengaruh politik menyebabkan pemantauan manajemen menjadi tidak efektif dan dapat 

meningkatkan biaya yang berkaitan dengan masalah keagenan dan informasi. Hal ini 

menyebabkan tingginya biaya operasional dan mengakibatkan rendahnya laba bersih 

perusahaan yang pada akhirnya tingkat pengembalian atas investasi juga rendah. 

Pengembalian atas investasi yang rendah menimbulkan reaksi negatif dari investor mengenai 

dominannya kepemilikan saham negara pada perusahaan. Posisi dominan pemerintah ini 

dapat menjadi penghambat bagi pemegang saham lain untuk mengarahkan manajemen guna 
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menjalankan kebijakan yang memprioritaskan pencapaian profitabilitas dan efisiensi yang 

tinggi. Boyke  et al., (1996) dan Nellis (1994) berpendapat bahwa perusahaan milik negara 

banyak yang dimanfaatkan oleh para politisi yang mementingkan keuntungan politik daripada 

tujuan ekonomi. Beberapa perusahaan negara (perum) berfokus dalam pengadaan barang dan 

jasa yang memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak dan tidak berfokus dalam 

pemupukan keuntungan dan pendapatan. 

 

D’Souza dan Megginson (1998), bahwa efisiensi yang sangat signifikan pada perusahaan 

negara hanya terjadi jika kepemilikan negara pada perusahaan semakin berkurang. 

Perusahaan negara hanya akan dikendalikan dan diawasi oleh banyak pihak luar, maka 

perusahaan tersebut akan terdorong untuk melakukan kinerja yang lebih baik. Maka dari itu 

pemerintah memutuskan menjual sahamnya ke publik untuk meningkatkan produktivitas dan 

efisiensi. Sedikitnya kepemilikan pihak lain atas saham BUMN dapat menyebabkan 

kurangnya daya saing perusahaan sehinga penilaian pasar atas perusahaan tersebut rendah. 

 

Masuknya kepemilikan selain negara setelah perusahaan melakukan privatisasi serta kontrol-

kontrol dari pihak lain yang masuk ke dalam perusahaan diharapkan dapat merubah 

manajemen perusahaan menjadi lebih baik seperti menjadikan kegiatan operasi perusahaan 

menjadi lebih efisien yang nantinya akan meningkatkan kinerja operasional perusahaan pula. 

Dengan dukungan pengawasan dan GCG (good corporate governance) yang baik setelah 

privatisasi, laba  usaha akan naik, pajak dan kontribusi BUMN pada pembangunan nasional, 

antara lain peningkatan lapangan kerja, PKBL, kualitas PSO, dan lainnya juga ikut 

meningkat. Meningkatnya kinerja operasional perusahaan tersebut tentunya akan berdampak 

pada naiknya harga saham perusahaan yang berarti meningkatnya kinerja pasar perusahaan.  

 

Proses privatisasi sendiri akan dilaksanakan melalui mekanisme yang cukup ketat diantara 

pemerintah dan DPR. BUMN yang disepakati untuk diprivatisasi harus mendapat pengesahan 

DPR sebelum dimasukan dalam daftar Program Tahunan Privatisasi (PTP). Biasanya proses 

persetujuan PTP akan memakan waktu lama di DPR karena tidak dominannya partai 

pemerintah di DPR. Jenis perusahaan negara yang sesuai dengan kebijakan privatisasi 

pemerintah adalah persero terbuka. Perusahaan perseroan (persero) adalah BUMN yang 

berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling 
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sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah (atas nama negara) yang tujuan utamanya 

mengejar keuntungan. Pada beberapa persero, pemerintah telah melakukan perubahan 

mendasar pada kepemilikannya dengan membuat persero tersebut menjadi perusahaan 

terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik.  

 

Untuk variabel kontrol ukuran perusahaan atau size berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 

terhadap kinerja pasar. Perusahaan dengan ukuran besar mempunyai aset yang besar, namun 

hal itu tidak menjamin pengelolaan aset yang efisien. Perusahaan besar mempunyai beberapa 

kesulitan terutama dalam inefisiensi biaya dan aset. Sedangkan perusahaan dengan ukuran 

kecil mampu memiliki pengelolaan aset yang lebih efisien daripada perusahaan besar. 

Perusahaan yang memiliki ukuran kecil tidak berarti harga sahamnya rendah. Investor tidak 

akan melihat apakah saham yang dibelinya merupakan saham perusahaan besar atau 

perusahaan kecil, sehingga harapan investor mengenai return saham di masa mendatang tidak 

terpengaruh oleh besar kecilnya perusahaan. Apabila saham tersebut memiliki kecenderungan 

harga yang akan terus mengalami kenaikan, investor akan membelinya meskipun saham 

tersebut merupakan saham perusahaan kecil. Hasil ini sesuai dengan penelitian Al-Khouri et 

al (2004) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja pasar (Tobin’s Q).  Struktur kepemilikan, hubungan politik, strategi industri, umur 

perusahaan, dan faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap kinerja pasar. 

 

Sedangkan untuk variabel kontrol kinerja  operasi (ROA) berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja pasar sehingga ketika kinerja operasi perusahaan semakin tinggi maka 

semakin baik pula kinerja pasarnya. Hasil ini sesuai dengan penelitian Yuce dan Chen 

(2009).  Kinerja pasar dapat tercermin dari hasil kinerja operasi perusahaan, sehingga kinerja 

operasi merupakan perantara (intervening). Jika perusahaan diawasi oleh lebih banyak pihak 

luar, maka perusahaan tersebut akan terdorong untuk melakukan kinerja yang lebih baik. 

Perusahaan akan bekerja keras untuk memuaskan para pemegang saham dengan 

meningkatkan pendapatan perusahaan dan hal ini mendorong kinerja operasi perusahaan 

meningkat. Semakin baik kinerja operasi perusahaan maka respon pasar terhadap saham 

perusahaan akan semakin baik, karena reaksi pasar atas kinerja operasional yang baik akan 

menghasilkan keuntungan yang semakin lama semakin meningkat, dan peminat di pasar atas 

saham tersebut meningkat pula. 



Seminar dan Call for Paper FMI 2013 Pontianak 

 

17 

 

Pengaruh Kinerja Pasar (Tobin’s Q) Terhadap Proporsi Kepemilikan Negara (STATE) 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pasar berpengaruh negatif signifikan terhadap 

proporsi kepemilikan negara (STATE). Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian dan 

penelitian terdahulu Yuce dan Chen (2009) yang mengatakan bahwa kinerja pasar 

mempunyai pengaruh positif terhadap proporsi kepemilikan negara. Wei dan Varela (2003) 

menyebutkan bahwa Tobin’s Q berpengaruh negatif terhadap proporsi kepemilikan negara. 

Perusahaan yang kinerja pasarnya tinggi berarti tingkat pertumbuhan perusahaan juga 

meningkat di masa yang akan datang. Maka prospek perusahaan tersebut akan bagus dan 

dapat memengaruhi fluktuasi harga saham di masa mendatang karena semakin banyak 

investor yang akan tertarik dan berkeinginan untuk membeli saham sehingga tingkat 

pengembalian saham suatu perusahaan diharapkan tinggi pula.  

 

BUMN mempunyai target kinerja terukur dan target penjualan saham kepemilikan 

pemerintah, pada saat kinerja pasar baik (mencapai target) atau cenderung naik merupakan 

waktu yang tepat untuk mengajukan penjualan saham pemerintah untuk mendapatkan 

persetujuan DPR dengan melalui berbagai proses yang memakan waktu tidak sebentar. 

Namun pemerintah melihat prospek yang baik untuk melakukan penjualan sahamnya karena 

Tobin’s Q yang baik berarti pertumbuhan perusahaan akan meningkat di masa mendatang 

dan diharapkan terjadi kecenderungan kenaikan harga saham pada saat saham dijual.  

 

Adapun jumlah saham dan besarnya nilai saham yang akan diterbitkan dan dijual ditetapkan 

oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendapatkan persetujuan Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS). Dan kemudian harus mendapatkan persetujuan DPR 

melalui mekanisme yang cukup ketat diantara pemerintah dan DPR. Pemerintah merasa 

masih perlu melakukan penjualan saham ke pasar (reloading) untuk memenuhi kekurangan-

kekurangan APBN maupun memenuhi target privatisasi dengan menetapkan kepemilikan 

saham pemerintah di perusahaan paling sedikit 51% sehingga pemerintah masih dapat 

mengontrol BUMN. Setelah melalui proses pengajuan penjualan saham pemerintah yang 

rumit dan memakan waktu, diharapkan kondisi perusahaan maupun kinerja pasar bagus 

(peningkatan harga saham) dengan perkiraan Tobin’s Q sebelumnya sehingga pemerintah 
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mendapatkan fresh money yang besar untuk ekspansi perusahaan maupun menutup defisit 

APBN. 

 

Beberapa BUMN melaksanakan divestasi lanjutan atas sisa saham pemerintah yang ada pada 

perusahaan. Pelepasan saham melalui penjualan kepada investor terbatas (private placement), 

ataupun pelepasan saham pemerintah dengan pola penawaran kedua kepada publik 

(secondary public offering/SPO). Hal-hal yang seharusnya menjadi pertimbangan utama 

dalam penawaran penjualan saham pemerintah adalah jumlah saham yang ditawarkan, waktu 

penjualan (market timing), dan respon pasar. 

 

Dana hasil privatisasi perusahaan atau penjualan saham pada umumnya digunakan untuk 

ekspansi perusahaan dan menutup defisit APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). 

Berdasarkan sampel dalam penelitian ini, sebagian besar perusahaan mengalokasikan dana 

hasil penjualan sahamnya untuk ekspansi perusahaan, yaitu PT Garuda Indonesia Tbk, PT 

Kimia Farma Tbk, PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Pelat Timah Nusantara Tbk, PT 

Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Telkom Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT 

Semen Gresik Tbk, dsb. Hanya sebagian kecil yang menggunakan dana tersebut untuk 

menutup anggaran defisit APBN, contohnya PT Perusahaan Gas Negara mengalokasikan dua 

pertiga dari hasil penjualan saham untuk setoran pemerintah ke APBN, sedangkan 

sepertiganya untuk pembiayaan ekspansi perusahaan. 

 

Hasil penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya juga dikarenakan adanya perbedaan 

yang mencolok antara sistem perekonomian Indonesia dan China, dimana Indonesia tetap 

bertanggung jawab terhadap pasar dan juga pihak pemerintah melalui BUMN dengan tetap 

bergerak pada kebutuhan utama rakyatnya. Sedangkan China menggunakan sistem komando 

yaitu segala kegiatan ekonomi dipegang penuh oleh komando negara tersebut atau 

"pemerintah". Negara memegang kendali yang kuat pada perusahaan yang sangat 

menguntungkan. Negara atau pemerintah termotivasi untuk melestarikan birokrasi, menolak 

perubahan, dan bekerjasama dengan manajer untuk melanjutkan tujuan kontrol politik dan 

sosial-ekonomi dengan mempertahankan meningkatkan kepemilikan pada perusahaan 

berkinerja pasar tinggi. Karena itu kinerja pasar berpengaruh positif terhadap ekuitas 

kepemilikan negara di perusahaan China. 
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Sedangkan untuk variabel kontrol size berpengaruh negatif signifikan terhadap ekuitas 

kepemilikan negara sehingga ketika ukuran perusahaan semakin besar maka ekuitas 

kepemilikan negara semakin menurun. Hasil ini sesuai dengan penelitian Yuce dan Chen 

(2009). Perusahaan-perusahaan besar cenderung menarik perhatian dan sorotan publik, 

banyak investor yang tertarik sehingga meningkatkan harga saham di pasar, maka pemerintah 

menjual sahamnya untuk mendapatkan hasil penjualan yang tinggi namun tetap 

mempertahankan kepemilikannya.  

 

Variabel kontrol lainnya adalah kinerja operasi atau Return on Asset berpengaruh positif 

tetapi tidak signifikan terhadap ekuitas kepemilikan negara, sehingga ROA tidak berpengaruh 

terhadap STATE. Return on Asset tidak berpengaruh terhadap ekuitas kepemilikan negara 

karena BUMN merupakan suatu usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hasil ini 

sesuai dengan penelitian Wei dan Varela (2003) yang menunjukkan bahwa kinerja 

perusahaan (ROA) bukan merupakan faktor penentu penting kepemilikan negara, melainkan 

ukuran perusahaan dan status industri yang strategis merupakan penentu utama dari ekuitas 

kepemilikan negara di perusahaan yang baru diprivatisasi. Status industri yang strategis 

merupakan salah satu penentu yang dilihat dari karakteristik perusahaan mengenai hubungan 

sosial yang lebih luas di luar perusahaan seperti koneksi politik 

 

Simpulan 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, 

dapat diambil kesimpulan bahwa ekuitas kepemilikan negara (STATE) berpengaruh negatif 

terhadap kinerja pasar (Tobin’s Q) perusahaan privatisasi di Indonesia karena besarnya 

kepemilikan negara menyebabkan pengelolaan manajemen kurang efisien akibat perbedaan 

kepentingan dan tujuan antara pemerintah dan perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kinerja pasar (Tobin’s Q) berpengaruh negatif terhadap ekuitas kepemilikan negara 

(STATE) perusahaan privatisasi di Indonesia.  BUMN mempunyai target kinerja terukur dan 

penjualan saham kepemilikan pemerintah, saat kinerja pasar tinggi (mencapai target) 

merupakan waktu yang tepat untuk mengajukan penjualan saham pemerintah untuk 

mendapatkan persetujuan DPR dengan melalui berbagai proses. Pemerintah melihat prospek 

yang baik untuk melakukan penjualan sahamnya karena Tobin’s Q yang baik berarti 
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pertumbuhan perusahaan akan meningkat di masa mendatang dan diharapkan terjadi 

kecenderungan kenaikan harga saham pada saat saham dijual.  

 

Hasil penelitian untuk variabel-variabel kontrol menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

(size) tidak berpengaruh terhadap kinerja pasar (Tobin’s Q) dan Return on Assets (ROA) 

berpengaruh positif terhadap kinerja pasar (Tobin’s Q). Dan variabel kontrol ukuran 

perusahaan (size) berpengaruh negatif terhadap ekuitas kepemilikan negara (STATE) dan 

Return on Assets (ROA) tidak berpengaruh terhadap ekuitas kepemilikan negara (STATE). 
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