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ABSTRACT

This research was performed to analyze the effect of variable profitability,
growth opportunity and ownership structure on firm value by banking industry
which category the largest market capitalization in 2014 and listed on the
Indonesia Stock Exchange from 2010 to 2014. The variable profitability as
measured by ROE, growth opportunity as measured by PER, and ownership
structure as measured by managerial ownership.
The population of this research is 41 banking companies listed on the
Indonesia Stock Exchange in 2015. The sampling technique used was purposive
sampling criteria: (1) banking companies among the 10 banks with the largest
market capitalization in 2014, (2) banking companies listed on the Indonesia
Stock Exchange period 2010 to 2014, (3) banking companies has a complete
financial statement data period 2010 to 2014, (4) banking companies has a
complete managerial ownership data period 2010 to 2014 and (5) banking
companies doesn’t delisting its shares from the Indonesia Stock Exchange period
2010 to 2014. Data used in this research were obtained from bank report. The
number of sample for this research is 10 banks. Analyze technique used for this
research is multiple linier regression.
The research has been analyzed with EViews 7.1 program and during the
significant test it indicated that fixed effect was the best appropriate method. The
result of this research shows that Price Earnings Ratio have a positive and
significant effect to firm value (Tobin’s Q) besides Price Earnings Ratio is the
dominant variabel affecting firm value (Tobin’s Q). Return on Equity and
Ownership Managerial has a negative and not significant effect to firm value
(Tobin’sQ).

Keywords: Return on Equity (ROE), Price Earnings Ratio (PER), Ownership
Managerial (KM), Firm Value (Tobin’s Q)
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang
Salah satu sarana yang efektif dalam menggerakkan dana masyarakat yang

selanjutnya disalurkan pada kegiatan-kegiatan yang produktif terdapat dalam
pasar modal. Calon investor yang memiliki kelebihan dana, baik investor dalam
negeri maupun investor luar negeri, dapat menginvestasikan uangnya melalui
pasar modal. Pasar modal memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan
ekonomi suatu negara. Bagi perusahaan, dana investor melalui pasar modal dapat
dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan modal dan membiayai kegiatan
operasional perusahaan. Jika kinerja perusahaan yang menjual saham ke investor
(go public) meningkat, investor akan menerima penghasilan dari saham yang
dimiliki.
Perusahaan memiliki tujuan dalam memaksimalkan kekayaan pemegang
saham dengan cara memaksimalkan harga saham perusahaan. Harga saham
merupakan bagian dari nilai saham. Nilai dari saham terdiri dari empat yaitu nilai
buku, nilai likuiditas, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Harga saham termasuk ke
dalam nilai pasar yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar modal.
Bagi para pemegang saham, harga pasar saham perusahaan menggambarkan nilai
perusahaan (Keown, Martin, Petty, & Scott, 2011, hal. 6). Harga saham mengacu
pada harga penutupan pada saat saham diperdagangkan di pasar. Semakin tinggi
harga saham semakin tinggi nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi
menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi
1
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menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Kekayaan pemegang
saham dan perusahaan direpresentasikan oleh harga pasar dari saham yang
merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan (financing), dan
manajemen asset (Hermuningsih, 2013).
Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu
negara. Di era modern saat ini, hampir semua sektor berhubungan dengan
kegiatan keuangan yang selalu membutuhkan bank. Dalam buku Kasmir (2002,
hal. 1) menyatakan bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua
kebutuhan keuangan. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai
transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan
uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau
melakukan penagihan. Di samping itu, peranan perbankan sangat mempengaruhi
kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya
perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank di suatu negara
dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju
suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan
negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan
pemerintah dan masyarakat.
Pada tahun 2007 merupakan awal krisis keuangan global terjadi di
Amerika Serikat dan dampaknya menyebar ke seluruh dunia, termasuk negara
berkembang. Salah satunya terjadi di Indonesia yang mulai terasa menjelang akhir
2008. Akibatnya mendorong arus modal keluar dari investasi asing meningkat
cukup signifikan sehingga dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena
berkurangnya penempatan modal dari investor yang akan menyebabkan harga
2
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saham turun. Hal tersebut merupakan tantangan yang cukup besar bagi dunia
perbankan sehingga Bank Indonesia menempuh sejumlah kebijakan salah satunya
dengan BI rate. Investor yang melakukan investasi di perbankan harus
memperhatikan perubahan BI rate maupun inflasi di Indonesia.
Dalam website Bank Indonesia (www.bi.go.id, Maret 2015), BI rate tahun
2010 sebesar 6,50% naik di tahun 2011 menjadi sebesar 6.75%. Dari tahun 2011,
BI rate mengalami penurunan di bulan Oktober 2011 sebesar 6,50%, kemudian
turun kembali bulan November 2011 sebesar 6%, hingga pada Februari 2012
turun menjadi 5,75%. Angka tersebut bertahan hingga bulan Mei 2013. Terjadi
kenaikan BI rate sebanyak 5 kali hingga pada Desember 2014, BI rate mencapai
7,75%. Sementara itu, tingkat inflasi dari tahun 2010 sampai 2014 mengalami
fluktuasi. Sepanjang tahun 2010 hingga 2014, inflasi terendah terjadi pada bulan
Februari 2012 sebesar 3,56% sedangkan inflasi tertinggi terjadi pada bulan
Agustus 8,79%. Investor mengharapkan dengan kenaikan BI rate dapat menekan
laju inflasi sehingga biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan tidak
semakin besar yang menyebabkan harga saham turun serta akan menurunkan laba
investor sehingga mempengaruhi nilai perusahaan.
Untuk meminimalisir penurunan laba investor yang mengakibatkan nilai
perusahaan berkurang, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemegang saham
adalah dengan memperkerjakan tenaga ahli yang diposisikan sebagai manajer
ataupun komisaris untuk mengelola perusahaan. Pemegang saham berharap
dengan memperkerjakan tenaga ahli tersebut, kinerja perusahaan dapat terjamin
yang menyebabkan harga saham tetap tinggi dan membuat laba pemegang saham
juga tinggi sehingga tujuan perusahaan dalam menyejahterakan pemegang saham
3
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tercapai. Oleh karena itu, pemegang saham harus dapat mengendalikan melalui
keikutsertaan para manajer atau komisaris dengan kepemilikan saham.
Kepemilikan manajerial menjadi pertimbangan penting dalam meningkatkan nilai
perusahaan. Dengan begitu, para manajer menjadi agen atau wakil dari pemegang
saham dan mereka juga mengendalikan perusahaan tapi pemegang saham tidak
memiliki banyak waktu dalam memantau para manajer dan komisaris.
Kesenjangan antara pemegang saham dan manajemen perusahan akan
menimbulkan agency problem. Jensen dan Meckling telah membahas banyak
aspek dari masalah keagenan, mereka menguraikan bagaimana masalah keagenan
timbul jika seorang manajer memiliki saham yang lebih sedikit dibandingkan
dengan total saham perusahaan.
Gambar 1.1.1.
Jumlah Saham yang Beredar pada Sektor Keuangan 2010-2014
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Sumber: Fact Book IDX, diolah (24 Februari 2015)
Dilihat dari diagram di atas, di antara sektor keuangan lainnya, bank
merupakan sub sektor yang memiliki banyak jumlah saham yang beredar
dibandingkan sub sektor lainnya. Dari tahun 2010 hingga 2014, jumlah saham
bank yang beredar semakin meningkat. Dapat diartikan bahwa pemegang saham
semakin tertarik menanamkan modalnya pada bank karena bank merupakan
institusi yang kegiatannya sangat diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Oleh
4
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karena itu, tingkat pertumbuhan bank sangat dipertimbangkan sedemikian rupa
sehingga nilai perusahaan pada bank semakin meningkat. Dalam penelitian ini,
digunakan rasio Tobin’s Q dalam mengukur nilai perusahaan.
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan antara lain
profitabilitas, growth opportunity, dan struktur kepemilikan. Profitabilitas
merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan.
Profitabilitas adalah gambaran dan kinerja manajemen dalam mengelola
perusahaan yang dapat diukur dengan laba operasi, laba bersih, tingkat
pengembalian investasi/aktiva, dan tingkat pengembalian ekuitas atas pemilik.
Jadi, laba suatu perusahaan menunjukkan prospek perusahaan di masa datang
yang akan mempengaruhi nilai perusahaan sehingga tercapai kesejahteraan para
pemegang saham (Bukit, 2012, hal. 208). Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas
menggunakan rasio Return on Equity, karena rasio ini menggambarkan tingkat
pengembalian yang akan diperoleh oleh pemegang saham.
Growth opportunity adalah peluang pertumbuhan pada perusahaan di masa
mendatang (Mai, 2006 dalam Sri Hermuningsih). Apabila suatu perusahaan
memiliki peluang pertumbuhan yang tinggi maka penanaman modal pada
perusahaan khususnya perbankan menjadi tinggi yang mengakibatkan harga
saham meningkat, tingkat keuntungan yang didapat pemegang saham juga
bertambah dan pada akhirnya nilai perusahaan menjadi tinggi. Dalam penelitian
ini, growth opportunity akan dilihat dari Price Earnings Ratio di mana para
pemegang saham akan melihat peluang pertumbuhan perusahaan melalui harga
saham yang akan mempengaruhi laba bagi pemegang saham sehingga nilai
perusahaan akan tetap tinggi.
5
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Struktur kepemilikan saham sangat penting dalam suatu perusahaan.
Struktur kepemilikan diatur dengan baik agar dapat mencapai tujuan perusahaan
yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Dalam penelitian ini, struktur kepemilikan
hanya dibahas pada kepemilikan manajerial. Keberhasilan suatu perusahaan dapat
dilihat dari struktur kepemilikan manajerial. Dalam hal ini, manajer perusahaan
memiliki peranan penting dalam kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan
maksimal.
Berdasarkan uraian di atas, pembahasan mengenai nilai perusahaan
menjadi sangat penting bagi suatu perusahaan khususnya perbankan. Harga saham
yang tinggi mencerminkan nilai perusahaan yang tinggi. Para pemegang saham
menjadi tertarik menanamkan modalnya pada perusahaan karena mereka melihat
nilai perusahaan tinggi yang artinya kesejahteraan pemegang saham menjadi
terjamin. Struktur kepemilikan juga menjadi dasar bagi nilai perusahaan karena
apabila hal tersebut diatur dengan baik maka kinerja perusahaan juga baik yang
pada akhirnya nilai perusahaan semakin tinggi. Penelitian ini menggunakan objek
pada sub sektor perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2010
sampai 2014, maka peneliti memberikan judul penelitian ini sebagai berikut:
“NILAI PERUSAHAAN DIANALISIS BERDASARKAN

RETURN ON EQUITY, PRICE EARNINGS RATIO DAN
KEPEMILIKAN MANAJERIAL: STUDI KASUS PADA BANK
UMUM GO PUBLIC PERIODE 2010-2014”

6
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1.2.

Identifikasi Masalah
Setiap

perusahaan

memiliki

tujuan dalam

memaksimalkan

nilai

perusahaan. Nilai perusahaan tercermin pada harga saham. Harga saham mengacu
pada harga penutupan saat saham diperdagangkan di pasar. Semakin tinggi harga
saham, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Harga saham yang tinggi juga
menunjukkan kinerja perusahaan yang baik sehingga pemegang saham akan
mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi. Selain harga saham penutupan,
nilai buku suatu ekuitas dan nilai buku suatu aset juga mempengaruhi nilai
perusahaan.
Peluang pertumbuhan yang tinggi diharapkan dapat memberikan nilai
perusahaan yang tinggi pula. Dengan struktur kepemilikan manajerial, diharapkan
manajer dapat bertindak secara efekif agar dapat mecapai tujuan perusahaan yaitu
meningkatkan nilai perusahaan yang pada akhirnya menyejahterakan pemegang
saham. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas apakah terdapat pengaruh
dari rasio profitabilitas dengan menggunakan Return on Equity, peluang
pertumbuhan (growth opportunity) menggunakan Price Earnings Ratio, maupun
struktur kepemilikan yang ditinjau dari kepemilikan manajerial terhadap nilai
perusahaan Tobin’s Q sehingga perusahaan mengetahui dampak apa yang timbul
dari faktor tersebut.

1.3.

Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah dalam penelitian ini didasarkan kepada indikator

yang terdapat pada profitabilitas, growth opportunity, dan kepemilikan manajerial.
Rasio yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data parameter
7
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kuantitatif yang didapatkan dari laporan yang dipublikasikan oleh bank yang
terkait, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun Bursa Efek Indonesia,
dengan rincian sebagai berikut ini:
1. Profitabilitas terdiri atas 5 rasio, yaitu Gross Profit Margin, Operating
Profit Margin, Net Profit Margin, Return on Assets, dan Return on Equity.
Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan rasio Return on Equity
karena rasio tersebut menunjukkan tingkat keuntungan yang akan
dinikmati pemegang saham. Semakin tinggi ROE, semakin tinggi pula
keuntungan pemegang saham maka tingkat kepercayaan pemegang saham
juga tinggi sehingga nilai perusahaan tersebut baik.
2. Growth Opportunity menggunakan parameter Price Earnings Ratio (PER).
Variabel tersebut dipilih agar dapat menggambarkan perbandingan antara
harga saham dengan laba saham yang dihasilkan.
3. Struktur kepemilikan terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan
institusional, kepemilikan asing, dan kepemilikan terkonsentrasi. Dalam
penelitian ini, peneliti hanya menggunakan kepemilikan manajerial.
Kepemilikan manajerial dipilih agar menggambarkan saham yang
dipegang manajer, direksi, dan dewan komisaris apakah efektif terhadap
nilai perusahaan.
4. Sektor perbankan yang dipilih merupakan bank umum go public dan
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2014. Bank umum
yang dipilih sebanyak 10 bank yang memiliki market capitalization
terbesar pada tahun 2014.

8

Nilai perusahaan..., Intan Nur Alfianti, Ma.-IBS, 2015

1.4.

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya,

masalah yang akan diteliti dalam kajian ini adalah:
1. Apakah secara parsial variabel Return on Equity (ROE) memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan pada perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014?
2. Apakah secara parsial variabel Price Earnings Ratio (PER) memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan pada perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014?
3. Apakah secara parsial variabel Kepemilikan Manajerial memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan pada perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014?
4. Apakah secara simultan variabel ROE, PER, dan Kepemilikan
Manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

nilai

perusahaan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2010-2014?

1.5.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel ROE memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan pada perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014.

9
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel PER memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan pada perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel Kepemilikan
Manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

nilai

perusahaan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2010-2014.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa variabel ROE, PER, dan
Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
nilai perusahaan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2010-2014.

1.6.

Manfaat Penelitian
Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk

akademisi dan praktisi sebagai berikut:
1. Manfaat bagi Akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang
ilmu keuangan mengenai teori pengaruh profitabilitas, growth opportunity,
dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan pada perbankan di
Indonesia.
2. Manfaat bagi Praktisi
Hasil dari penelitian ini, diharapkan memberikan kontribusi serta
informasi yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya pemegang saham
dalam pertimbangannya melakukan keputusan investasi.
10
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Bagi para pihak manajerial, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan
untuk para manajer mengelola sahamnya dalam melihat prospek ke depan
agar harga saham meningkat.

1.7.

Sistematika Penelitian

Secara umum, sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari:
BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian
dan sistematika penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI
Bab ini terdiri dari pemaparan teori yang terkait dengan penelitian
ini, yaitu teori keagenan, teori sinyal, profitabilitas (ROE), growth
opportunity (PER), dan struktur kepemilikan (kepemilikan
manajerial), serta penelitian terdahulu, pengembangan rerangka
pemikiran, hubungan antar variabel dan hipotesis penelitian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisi pemaparan mengenai objek penelitian, populasi dan
sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode
pengumpulan data, operasionalisasi variabel, teknik pengolahan
data, dan teknik pengujian hipotesis.
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BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH
Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis yang dibuat dan
penyajian hasil dari pengujian tersebut, implikasi penelitian serta
pembahasan tentang analisis yang dikaitkan dengan teori.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil
analisis data, keterbatasan penelitian, serta saran bagi peneliti
sejenis berikutnya dan juga implikasi penelitian terhadap praktik
yang ada.
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Nilai perusahaan..., Intan Nur Alfianti, Ma.-IBS, 2015

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1.

Tinjauan Pustaka
Teori Keagenan dan Teori Sinyal merupakan dasar dari pengaruh

profitabilitas, peluang pertumbuhan, dan struktur kepemilikan terhadap nilai
perusahaan yang menggunakan rumusan Tobin’s Q. Penggunaan Teori Agensi
karena kemungkinan adanya konflik yang terjadi antara pemegang saham
(prinsipal) dan manajemen (agen) yang mempengaruhi nilai perusahaan.
Penggunaan teori sinyal karena adanya sinyal baik dan buruk yang mempengaruhi
nilai perusahaan. Teori lain yang digunakan yaitu definisi pasar modal, saham,
penilaian variabel serta nilai perusahaan Tobin’s Q.

2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory)
Konflik dapat terjadi antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam
laporan keuangan. Agency theory membahas hubungan antara pemberi kerja dan
penerima amanah untuk melaksanakan pekerjaan. Pemberi kerja, yang disebut
prinsipal, akan memberikan hak pada orang lain yang disebut agen untuk
menjalankan haknya. Prinsipal adalah pemegang saham, sedangkan yang
dimaksud agen adalah manajemen pengelola perusahaan. Prinsipal menyediakan
fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan, di lain pihak manajemen
mempunyai kewajiban untuk mengelola apa yang diamanahkan oleh para
pemegang saham kepadanya (Adiningsih, et al., hal. 106).
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Menurut Godfrey, et al. (2010, hal. 362), teori Keagenan pertama kali
dikembangkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen dan
Meckling menjelaskan sebuah agency relationship yang timbul di mana terdapat
suatu kontrak antara satu pihak (prinsipal) dengan pihak lain (agen). Dalam
situasi seperti ini, baik prinsipal dan agen masing-masing akan memaksimalkan
kepentingannya dan tidak ada alasan untuk percaya bahwa agen akan selalu
bertindak dalam kepentingan terbaik prinsipal. Agency problem yang timbul
adalah masalah agen yang bersikap seolah-olah ia sedang memaksimalkan
kesejahteraan prinsipal.
Masalah keagenan ini, pada gilirannya, menimbulkan agency cost. Pada
tingkat yang paling umum, agency cost merupakan penurunan kesejahteraan
yang dialami oleh prinsipal karena perbedaan dari prinsipal dan kepentingan
agen. Jensen dan Meckling membagi agency cost menjadi: monitoring costs,
bonding costs, dan residual loss. (Godfrey, et al., 2010, hal. 362)

2.1.2. Teori Sinyal (Signalling Theory)
Dalam buku Godfrey, et al. (2010, hal. 375), Teori Sinyal (Signalling
Theory) merupakan salah satu teori pilar dalam memahami manajemen
keuangan. Teori sinyal menyatakan bahwa manajer (agen) atau perusahaan
secara kualitatif memiliki kelebihan informasi dibandingkan dengan pihak luar
dan mereka menggunakan ukuran-ukuran atau fasilitas tertentu menyiratkan
kualitas perusahaannya. Jika pemegang saham tidak mencoba mencari informasi
terkait dengan sinyal, mereka tidak akan mampu mengambil manfaat maksimal.
Sinyal tersebut dapat berwujud berbagai bentuk, baik secara langsung dapat
14
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diamati maupun melakukan penelaahan lebih mendalam untuk dapat
mengetahuinya. Sinyal yang dipilih harus mengandung kekuatan informasi
untuk dapat merubah penilaian pihak eksternal perusahaan. Menurut teori
sinyal, jika manajer diharapkan tingkat pertumbuhan yang tinggi di masa depan
oleh perusahaan, mereka akan mencoba untuk memberi sinyal kepada investor.
Jika investor percaya sinyal, harga saham akan meningkat dan pemegang saham
(manajer bertindak dalam kepentingan mereka) akan mendapatkan keuntungan.
Perhitungan profitabilitas, growth opportunity, dan struktur kepemilikan
merupakan penilaian internal perusahaan yang didapatkan dari laporan
keuangan dan laporan tahunan. Penilaian tersebut diharapkan dapat memberikan
sinyal positif terhadap nilai perusahaan. Jika penilaian tersebut memberikan
sinyal yang baik maka nilai perusahaan juga meningkat.

2.1.3. Pasar Modal
Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995, Pasar
Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan
perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang
diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Efek
adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan, misalnya surat
pengakuan utang, surat berharga komersial (commercial paper), saham,
obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak
berjangka atas efek, dan setiap turunan (derivative) dari efek.
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2.1.4. Saham
Dalam website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), saham (stock)
merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling popular.
Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika
memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham
merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham
mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat
didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan
usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan
modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan
perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS).
Menurut

Rivai, et al. (2013, hal. 149), saham dapat didefinisikan

sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu
perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa
pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan dan yang menerbitkan
kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas
tersebut. Banyak perusahaan yang menerbitkan surat berharga memilih
menerbitkan saham, yang digunakan untuk menarik dana dari para investor.
Menurut Jones (2014, hal. 39), saham dibagi menjadi dua macam yaitu
sebagai berikut:
1. Saham Preferen
Sebuah efek ekuitas dengan klaim menengah (antara pemegang
obligasi dan pemegang saham) atas aset perusahaan dan pendapatan.
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Meskipun secara teknik merupakan equity security, saham preferen dikenal
sebagai hybrid security karena menyerupai instrumen ekuitas dan
pendapatan tetap. Sebagai sebuah equity security, saham preferen
mempunyai kehidupan yang tidak terbatas dan membayar dividen. Saham
preferen yang menyerupai sekuritas pendapatan tetap dalam dividen adalah
jumlah yang tetap dan dibayar di muka, serta memberikan aliran pendapatan
yang sangat mirip dengan obligasi. Perbedaannya adalah aliran berlangsung
terus menerus, kecuali jika terjadi pensiun (kebanyakan saham preferen
adalah callable). Fluktuasi harga dalam saham preferen sering melebihi dari
obligasi.
Pemegang saham preferen dibayar setelah pemegang obligasi tapi
sebelum pemegang saham biasa dalam hal prioritas pembayaran pendapatan
dan dalam hal perusahaan tersebut dilikuidasi. Namun, dividen saham
preferen tidak mengikat secara hukum, tetapi harus memberikan suara pada
setiap periode oleh dewan perusahaan direksi. Jika emiten gagal membayar
dividen dalam setiap tahun, dividen yang belum dibayar harus dibayarkan di
masa depan sebelum dividen saham biasa dapat dibayar jika masalah ini
kumulatif. (Jika noncumulative, dividen menunggak tidak harus dibayar)
2. Saham Biasa
Investor lebih tertarik pada saham biasa. Saham biasa mewakili
kepemilikan perusahaan, atau ekuitas pemegang saham, dan kita dapat
menggunakan efek ekuitas dalam jangka waktu bergantian. Kebanyakan
perusahaan memilih untuk go public, yang artinya mereka menjual saham
biasa kepada masyarakat umum. Tindakan ini diambil terutama untuk
17
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memungkinkan perusahaan meningkatkan modal tambahan agar lebih
mudah. Jika sebuah perusahaan memenuhi persyaratan tertentu, maka
terdaftar di bursa.
Sebagai seorang pembeli terhadap 100 lembar saham biasa, seorang
investor memiliki 100/n persen perusahaan (di mana n adalah jumlah lembar
saham biasa yang beredar). Sebagai klaim residual perusahaan, pemegang
saham berhak untuk pendapatan yang tersisa setelah pendapatan tetap
(termasuk pemegang saham preferen) telah dibayar; juga, dalam kasus
likuidasi perusahaan, mereka berhak untuk aset yang tersisa setelah klaim
lain (termasuk saham preferen) diterima.
Sebagai pemilik, pemegang saham biasa berhak memilih direksi
perusahaan dan bersuara pada isu-isu utama. Kebanyakan pemegang saham
memilih dengan proxy, yang berarti bahwa pemegang saham memberi kuasa
pada orang lain (biasanya manajemen) untuk memilih sahamnya. Pemegang
saham juga memiliki limited liability, yang berarti bahwa mereka tidak bisa
kehilangan lebih dari investasi mereka di perusahaan.

2.1.5. Nilai Perusahaan
Istilah nilai sering digunakan pada konteks yang berbeda, tergantung
pada aplikasinya. Contoh perbedaan penggunaan istilah ini meliputi hal-hal
berikut di bawah ini (Keown, et al., 2011, hal 239):
1. Nilai buku (book value) merupakan nilai dari aktiva yang ditunjukkan pada
laporan neraca perusahaan. Nilai ini menunjukkan biaya historis dari aset
bukan dari yang sedang berlangsung.
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2. Nilai likuiditas adalah sejumlah uang yang dapat direalisasikan jika aset
dijual secara individual dan bukan sebagai bagian dari keseluruhan
perusahaan.
3. Harga pasar dari suatu aset adalah nilai yang teramati untuk aktiva yang ada
di pasaran. Nilai ini ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan
yang bekerja sama di pasaran, di mana pembeli dan penjual menegosiasikan
harga yang dapat diterima untuk aktiva tersebut.
4. Nilai intrinsik atau nilai ekonomi dari suatu aset sering disebut juga nilai
yang wajar, merupakan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang
diharapkan dari suatu aktiva. Nilai ini merupakan jumlah yang harus dibayar
investor, membayar risiko, jumlah, dan waktu dari arus kas masa datang.
Saat investor mengestimasi nilai intrinsik dari surat berharga, nilai ini dapat
dibandingkan dengan nilai pasarnya yang tersedia. Nilai intrinsik harus lebih
rendah dibandingkan nilai pasar karena menunjukkan surat berharga
memiliki nilai lebih tinggi.
Nilai dipengaruhi oleh tiga elemen yaitu:
1. Besar dan waktu dari arus kas aktiva yang diharapkan.
2. Risiko dari arus kas tersebut.
3. Tingkat pengembalian yang diinginkan investor untuk melakukan investasi.
Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007) dalam Hermuningsih (2013),
nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan
perusahaan yang terkait erat dengan harga sahamnya. Harga saham yang tinggi
membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan kepercayaan pasar
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tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek
perusahaan di masa mendatang.
Nilai perusahaan yang diukur pada penelitian ini adalah rasio Tobin’s Q.
Rasio ini pertama kali rasio ini diperkenalkan oleh James Tobin. Dalam
Damodaran (2012, hal. 538), Tobin’s Q diukur dengan membandingkan nilai
pasar aset suatu perusahaan dengan biaya penggantian aset tersebut. Pada kasus
ini di mana inflasi telah mendorong biaya penggantian aset atau di mana
teknologi telah mengurangi biaya aset, rasio ini dapat memberikan ukuran lebih
update dari nilai aset selain nilai buku akuntansi. Rasio ini dapat memberikan
informasi paling baik, karena dalam Tobin’s Q tidak hanya saham biasa saja dan
tidak hanya ekuitas perusahaan yang dimasukkan, namun seluruh asset
perusahaan. Dengan memasukkan seluruh asset perusahaan berarti perusahaan
tidak hanya terfokus pada satu tipe investor saja yaitu investor dalam bentuk
saham namun juga untuk kreditur karena sumber pembiayaan operasional
perusahaan bukan hanya dari ekuitasnya saja tetapi juga dari pinjaman yang
diberikan oleh kreditur. Di samping rasio ini memiliki beberapa kelebihan
dalam teori, rasio ini juga memiliki beberapa masalah praktis. Pertama,
replacement value dari beberapa aset mungkin sulit untuk diperkirakan,
terutama jika aset tidak diperdagangkan di pasar. Kedua, jika replacement
values tersedia, informasi jauh lebih banyak dibutuhkan untuk membangun
ukuran ini dari harga tradisional (book value ratio). Dalam prakteknya, analis
sering menggunakan jalan pintas untuk sampai pada Tobin’s Q, menggunakan
nilai buku pada aset yang diproksikan sebagai replacement value dan nilai pasar
pada hutang dan ekuitas yang diproksikan sebagai nilai pasar pada aset.
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Pada rasio Tobin’s Q, perusahaan yang memperoleh pengembalian
negatif dan tidak memanfaatkan aset mereka secara efisien akan memiliki hasil
Tobin’s Q yang kurang dari 1. Perusahaan yang memanfaatkan aset mereka
lebih efisien akan memiliki hasil Tobin’s Q lebih dari 1. Jadi, semakin besar
nilai Tobin’s Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan
yang baik. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar asset
perusahaan dibandingkan dengan nilai buku asset perusahaan maka semakin
besar kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk
memiliki perusahaan tersebut sehingga mempengaruhi nilai perusahaan.
Rasio Nilai Tobin’s Q dapat diukur dengan beberapa cara, yaitu sebagai
berikut:
a. Perhitungan rasio Tobin’s Q menurut Damodaran (2012, hal. 538)

b. Perhitungan rasio Tobin’s Q menurut Chung and Pruitt (1994); Rose (2005);
Benson & Davidson III (2009) dalam Rizqia, et al., (2013)

2.1.6. Profitabilitas
Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio
keuntungan atau rasio profitabilitas yang dikenal juga dengan nama rasio
rentabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan
perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran
tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba
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yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah
penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan (Kasmir, 2014, hal.
196). Dikatakan perusahaan dengan profitabilitas yang baik apabila mampu
memenuhi target laba yang telah ditetapkan dengan menggunakan aktiva atau
modal yang dimilikinya. Rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas dibagi
menjadi dua yaitu sebagai berikut (Kasmir, 2014, hal. 114):
1. Rentabilitas ekonomi, yaitu dengan membandingkan laba usaha dengan
seluruh modal (modal sendiri dan asing).
2. Rentabilitas usaha (sendiri), yaitu dengan membandingkan laba yang
disediakan untuk pemilik dengan modal sendiri.
Menurut Titman, et al., (2010, hal. 88), rasio keuangan yang
dipergunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kemampuan perusahaan
menghasilkan keuntungan adalah Gross Profit Margin, Operating Profit Margin
(OPM), Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA), dan Return on
Equity (ROE). Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas yang akan digunakan
adalah rasio Return on Equity (ROE) karena secara langsung ROE
menggambarkan tingkat pengembalian yang akan diterima pemegang saham
atas saham yang dimilikinya.

2.1.6.1.

Return on Equity

Dalam penelitian ini, profitabilitas akan diproxikan dengan Return on
Equity. Para pemegang saham pada umumnya ingin mengetahui tingkat
profitabilitas modal saham dan keuntungan yang telah mereka tanam kembali
dalam bentuk laba yang ditahan. Tolok ukur profitabilitas modal sendiri itu
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dapat diukur dengan rasio laba atas modal sendiri (Return on Equity). Apabila
saham perusahaan diperdagangkan di bursa saham, tinggi rendahnya ROE
akan mempengaruhi tingkat permintaan saham tersebut di bursa dan harga
jualnya. Oleh karena pajak penghasilan yang dibayarkan kepada kantor pajak
tidak akan kembali lagi ke kas perusahaan, maka untuk menghitung persentase
ROE dipergunakan laba sesudah pajak (Sutojo, 2004, hal. 61).
Tingkat pengembalian saham biasa menunjukkan rata-rata perhitungan
pengembalian atas investasi pemegang saham yang diukur dengan
membandingkan pendapatan bersih terhadap ekuitas saham biasa (Keown, et
al., 2011, hal. 84). Semakin tinggi ROE suatu perusahaan maka semakin baik,
artinya perusahaan tersebut akan memperoleh laba yang yang tinggi.
Sebaliknya, jika suatu perusahaan memperoleh ROE yang rendah atau
menunjukkan ke angka negatif maka perusahaan tersebut akan mengalami
kerugian (Yuliana, et al., 2012). Jadi, tinggi rendahnya ROE akan
mempengaruhi nilai perusahaan.
Rasio ROE dapat dihitung dengan beberapa cara, diantaranya adalah
sebagai berikut:
a. Perhitungan rasio ROE menurut Sutojo (2004, hal. 61)

b. Perhitungan rasio ROE menurut Titman, et al., (2010, hal. 95)
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c. Perhitungan rasio ROE menurut Keown, et al., (2011, hal. 84)

d. Perhitungan rasio ROE menurut Kuncoro & Suhardjono (2011, hal. 506)

e. Perhitungan rasio ROE menurut Kasmir (2014, hal. 236)

2.1.7. Growth Opportunity
Growth opportunity adalah peluang pertumbuhan suatu perusahaan di
masa depan (Mai, 2006 dalam Hermuningsih, 2013). Perusahaan-perusahaan
yang memiliki pertumbuhan yang cepat seringkali harus meningkatkan aktiva
tetapnya.

Dengan

demikian,

perusahaan-perusahaan

dengan

tingkat

pertumbuhan yang tinggi lebih banyak membutuhkan dana di masa depan dan
juga lebih banyak menahan laba.
Dalam penelitian ini, growth opportunity akan diukur dengan variabel
Price Earnings Ratio, di mana variabel tersebut termasuk Market Value Ratios.
Dalam Titman, et al. (2010, hal. 94) Market Value Ratios digunakan bagaimana
saham perusahaan dinilai di pasar saham. Saat ini, peneliti menggunakan pada
data akuntansi untuk menilai kinerja manajer perusahaan di mana harga saham
yang digunakan adalah harga saham rata-rata. Harga saham rata-rata
menunjukkan kekuatan dan kelemahan harga saham di pasar modal. Oleh sebab
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itu, PER digunakan untuk mengetahui kekuatan maupun kelemahannya di pasar
modal untuk menunjukkan kemampuannya dalam menghasilkan laba.

2.1.7.1.

Price Earnings Ratio

Price Earnings Ratio menunjukkan berapa banyak jumlah uang yang
rela dikeluarkan oleh para investor untuk membayar setiap laba yang
dilaporkan. Rasio-rasio PER akan lebih tinggi pada perusahaan-perusahaan
yang memiliki prospek pertumbuhan yang kuat, jika hal-hal lain dianggap
konstan, tetapi mereka akan lebih rendah pada perusahaan-perusahaan yang
lebih berisiko (Brigham & Houston, 2004, hal. 110).
Rasio PER merupakan parameter yang sering digunakan untuk nilai
saham. Meskipun perhitungan rasio ini didasarkan pada angka-angka yang
diperoleh di masa lalu, namun nilainya ditentukan oleh investor yang berfokus
pada masa depan. Para investor terutama berkepentingan dengan prospek
pertumbuhan laba. Keunggulan dari nilai price earnings ratio yang tinggi
cukup banyak. Kekayaan para pemilik perusahaan dapat meningkat dalam
proporsi yang sesuai. Dana segar juga dapat diperoleh pada harga yang
menguntungkan. (Walsh, 2004, hal. 158).
Kebanyakan investor menyadari bahwa rasio PER harus lebih tinggi
untuk perusahaan yang penghasilannya diperkirakan akan tumbuh pesat.
Secara umum, semakin tinggi rasio PER, ekspektasi pasar lebih besar tentang
pertumbuhan laba di masa depan. Namun, pasar akan menilai tingkat risiko
yang terlibat dalam ekspektasi pertumbuhan laba di masa depan (Jones, 2014,
hal. 281).
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Dengan menggunakan rasio PER, diharapkan dapat menggambarkan
perusahaan yang memiliki peluang pertumbuhan (growth opportunity) di masa
depan melalui harga saham sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan yaitu
memaksimalkan nilai perusahaan. Harga saham mencerminkan ekspektasi
pasar tentang pendapatan. Perusahaan yang percaya pada pasar akan mencapai
tingkat pertumbuhan laba yang lebih tinggi, akan cenderung dengan harga
yang lebih tinggi pada PER dari perusahaan yang diperkirakan akan
menunjukkan tingkat pertumbuhan pendapatan rendah. PER telah dikaitkan
dengan pertumbuhan laba yang diharapkan dan risiko. PER yang tinggi
menyiratkan harapan investor lebih tinggi tentang pertumbuhan laba masa
depan (Jones, 2014, hal. 412).
Rasio PER dapat dihitung dengan berbagai cara, di antaranya adalah
sebagai berikut:
a. Perhitungan rasio PER menurut Brigham & Houston (2004, hal. 110)

b. Perhitungan rasio PER menurut Walsh (2004, hal. 158)

c. Perhitungan rasio PER menurut Jones (2014, hal. 411)

Di mana:

= the expected dividend payout ratio
k = the required rate of return for the stock
g = expected growth rate in dividends
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Investor harus memperhatikan tiga faktor tersebut untuk mencoba
menentukan Price Earnings Ratio (PER) yang tepat untuk saham tertentu
yaitu:


Semakin tinggi expected payout ratio, hal lain dianggap sama,
semakin tinggi PER. Jika expected payout ratio meningkat, tingkat
pertumbuhan yang diharapkan laba dan dividen (g) mungkin akan
menurun, sehingga dapat mempengaruhi PER. Penurunan ini
terjadi karena dana kurang akan tersedia untuk reinvestasi dalam
bisnis, sehingga menyebabkan penurunan tingkat pertumbuhan
yang diharapkan (g).



Hubungan antara k dan PER adalah terbalik: jika hal lain dianggap
sama, seperti k naik, PER menurun: k menurun, PER naik. Karena
tingkat pengembalian adalah tingkat diskonto, PER dan tingkat
diskon bergerak terbalik satu sama lain.



PER dan growth secara langsung terkait: semakin tinggi growth,
jika hal lain dianggap sama, semakin tinggi PER.

2.1.8. Struktur Kepemilikan
Isu-isu penting dan kontroversial mengenai tata kelola perusahaan
adalah struktur kepemilikan saham terkait dengan peningkatan nilai perusahaan.
Struktur kepemilikan menjelaskan komitmen pemilik untuk menyelamatkan
perusahaan (Ward, 2006, dalam Abukosim, 2014). Struktur kepemilikan
menurut beberapa peneliti dipercaya mempengaruhi jalannya perusahaan, yang
pada gilirannya mempengaruhi kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan
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perusahaan, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Naik dan turun dari nilai
perusahaan dipengaruhi oleh struktur kepemilikan.
Struktur

kepemilikan

sangat

penting

dalam

menentukan

nilai

perusahaan. Dua aspek yang perlu dipertimbangkan adalah konsentrasi
kepemilikan perusahaan oleh luar (konsentrasi kepemilikan luar) dan
kepemilikan

oleh

manajemen

perusahaan

(kepemilikan

manajemen

terkonsentrasi). Struktur kepemilikan saham dianggap penting untuk sebuah
perusahaan dan diyakini mempengaruhi perusahaan kinerja dalam mencapai
maksimalisasi nilai perusahaan karena berhubungan dengan kontrol yang
mereka miliki dan juga hal tersebut mampu menjelaskan komitmen pemilik
untuk menyelamatkan perusahaan. Oleh karena itu, struktur kepemilikan
memiliki peran penting dalam menentukan nilai perusahaan.
Ada beberapa jenis struktur kepemilikan yaitu sebagai berikut (Abukosim,
et al., 2014):
1. Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh
pihak manajemen perusahaan. Dengan proporsi kepemilikan yang cukup
tinggi maka manajer akan merasa memiliki perusahaan sehingga akan
berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil tindakan yang dapat
memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Oleh karena itu, akan
menyatukan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Hal ini
memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai
pemegang saham.
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2. Kepemilikan institusional, adalah proporsi saham yang dimiliki pada akhir
tahun dengan lembaga, seperti asuransi, bank atau lembaga lainnya.
Umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan.
3. Kepemilikan asing,

menjelaskan bagaimana struktur kepemilikan,

memiliki peran yang berbeda yang dimainkan oleh investor asing dan
pemegang saham dari perusahaan asing yang akan mempengaruhi kinerja
perusahaan. Kepemilikan asing adalah kepemilikan saham perusahaan
oleh investor asing yang didefinisikan sebagai individu, entitas hukum,
dan pemerintah serta status bagian mereka di luar negeri. Kepemilikan
asing diukur oleh persentase kepemilikan saham asing.
4. Kepemilikan terkonsentrasi menjelaskan bagaimana dan siapa yang
mengendalikan seluruh atau sebagian besar di atas kepemilikan
perusahaan secara keseluruhan atau sebagian kendali pemegang saham
atas kegiatan bisnis perusahaan. Kepemilikan terkonsentrasi diukur dengan
tingkat kepemilikan lebih dari 51% yang menunjukkan hak kontrol
pemegang saham mayoritas.
Dalam penelitian ini, struktur kepemilikan yang digunakan adalah
kepemilikan manajerial karena secara langsung perusahaan dikendalikan
sepenuhnya oleh pihak manajemen perusahaan dan mereka lebih mengetahui
keadaan internal perusahaan sehingga akan mempengaruhi nilai perusahaan.

2.1.8.1.

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak
manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Gideon,
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2005, dalam Ujiyantho & Pramuka, 2007). Indikator yang digunakan untuk
mengukur kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah saham yang
dimiliki pihak manajemen perusahaan yang secara aktif ikut serta dalam
pengambilan keputusan perusahaan (komisaris dan direksi). (Indahningrum &
Handayani, 2009).
Menurut Faizal (2004) dalam Abukosim (2014), ukuran jumlah
kepemilikan saham manajerial di perusahaan dapat menunjukkan kesamaan
(kesesuaian) antara kepentingan manajemen dengan pemegang saham.
Meningkatnya proporsi kepemilikan manajerial, semakin baik kinerja
perusahaan, akan meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, manajer
akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka yang juga merupakan
keinginan dari pemegang saham untuk terus meningkatkan nilai pemegang
saham. Manajer serta pemegang saham yang akan meningkatkan nilai
perusahaan karena kenaikan nilai perusahaan, maka nilai kekayaan pemegang
saham akan meningkat juga.
Kepemilikan manajerial dapat dihitung dengan berbagai cara, yaitu
sebagai berikut:
a. Perhitungan Kepemilikan Manajerial menurut Masdupi (2005) dalam
Indahningrum & Handayani (2009):

Di mana: INSDRit = Kepemilikan manajerial i pada tahun t,
D&C SHRSit = Kepemilikan saham oleh manajer, direksi, dan
dewan komisaris perusahaan pada tahun t,
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Total SHRSit = Jumlah total dari saham biasa perusahaan yang
beredar.
b. Perhitungan Kepemilikan Manajerial menurut Chrutchley & Hansen
(1989); Handoko (2002) dalam Rizqia, et al. (2013):

2.2.

Penelitian Terdahulu
Penelitian ini dilakukan oleh Sri Sofyaningsih dan Pancawati Hardiningsih

tahun 2011 yang berjudul “Struktur Kepemilikan, Kebijakan Dividen, Kebijakan
Utang dan Nilai Perusahaan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji
pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan insitutisional, kebijakan dividen,
kebijakan hutang dan nilai perusahaan pada oleh termasuk ukuran pertumbuhan,
variabel dan kinerja sebagai variabel kontrol (studi di Perusahaan Manufaktur
Listing di Bursa Efek Indonesia sejak 2007 sampai periode 2009). Populasi dalam
penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur. yang. terdaftar di Bursa Efek
Indonesian dari 2007 sampai periode 2009. Sampel dalam penelitian ini adalah
perusahaan manufaktur sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Analisis regresi
dilakukan dengan didasarkan pada

hasil

analisis

data.

Penelitian

ini

menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Variabel ownerships manajerial
terbukti mempengaruhi nilai perusahaan, (2) variabel kepemilikan institusional
tidak terbukti mempengaruhi nilai perusahaan, (3) Kebijakan Dividen tidak
terbukti mempengaruhi nilai perusahaan, (4) kebijakan Hutang tidak terbukti
mempengaruhi nilai perusahaan, (5) Ukuran perusahaan terbukti mempunyai
31

Nilai perusahaan..., Intan Nur Alfianti, Ma.-IBS, 2015

pengaruh positif pada nilai perusahaan, (6) Pertumbuhan perusahaan terbukti
mempengaruhi nilai perusahaan, (7) Kinerja perusahaan terbukti berpengaruh
possitif terhadap nilai perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Rina Br. Bukit tahun 2012 yang berjudul
“Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Profitabilitas:
Analisis Data Panel Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia”. Struktur
permodalan

dan

profitabilitas

telah

diidentifikasi

sebagai

faktor

yang

mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian ini memperluas penelitian sebelumnya
untuk lebih memahami hubungan tidak langsung antara struktur modal dan nilai
perusahaan melalui profitabilitas. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk
menganalisis pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan melalui peran
mediasi profitabilitas perusahaan. Penelitian ini menggunakan data panel untuk
sampel dari 30 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
selama 2005-2009. Variabel yang digunakan adalah struktur modal sebagai
variabel

independen,

nilai perusahaan sebagai variabel dependen,

dan

profitabilitas sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan analisis data
panel. Setelah mengontrol heterogenitas yang tidak teramati, studi ini menemukan
bahwa struktur modal berhubungan positif dengan nilai perusahaan. Penelitian ini
juga menemukan peran mediasi signifikan profitabilitas pada hubungan antara
struktur modal dan nilai perusahaan. Temuan ini berkontribusi untuk memantau
pelaporan keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Hasil penelitian ini
juga berkontribusi terhadap pemahaman tentang peran profitabilitas perusahaan
dalam mempengaruhi dampak struktur modal terhadap nilai perusahaan.
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Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana, Dinnul Alfian Akbar, dan Rini
Aprillia (2012) yang berjudul “Pengaruh Struktur Modal Dan Return on Equity
(ROE) Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Pertanian Di Bursa
Efek Indonesia (Perusahaan yang Terdaftar Di BEI)”. Penelitian ini bertujuan
untuk menguji pengaruh struktur modal dan Return on Equity (ROE) terhadap
nilai perusahaan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah struktur modal
dan Return on Equity (ROE), sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini
adalah nilai perusahaan. Sampel penelitian ini adalah 15 perusahaan sektor
pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2011, yang
diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis data
yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis adalah analisis regresi linier
berganda dengan uji F dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukan secara simultan,
struktur modal dan Return on Equity (ROE) mempunyai pengaruh signifikan
terhadap nilai perusahaan. Sedangkan secara parsial, struktur modal tidak
mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan, dan Return on Equity (ROE)
mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Komang Fridagustina Adnantara tahun
2013 yang berjudul “Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham dan Corporate Social
Responsibility pada Nilai Perusahaan”. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk
mengetahui pengaruh Struktur Kepemilikan pada CSR, pengaruh Struktur
Kepemilikan pada Nilai Perusahaan, pengaruh CSR pada Nilai Perusahaan, dan
pengaruh tidak langsung Struktur Kepemilikan pada Nilai Perusahaan melalui
CSR. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010. Sampel yang digunakan sebanyak 47
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sampel. Metode statistik yang digunakan adalah metode analisis jalur. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan
Publik berpengaruh positif pada CSR, dan CSR terbukti memiliki pengaruh positif
pada Nilai Perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak ada
Struktur Kepemilikan yang berpengaruh pada Nilai Perusahaan, namun melalui
CSR, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Publik berpengaruh tidak
langsung pada Nilai Perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Dwita Ayu Rizqia, Siti Aisjah, dan Sumiati
tahun 2013 yang berjudul “Effect of Managerial Ownership, Financial Leverage,
Profitability, Firm Size, and Investment Opportunity on Dividend Policy and Firm
Value”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh
kepemilikan manajerial, leverage keuangan, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan
peluang investasi terhadap kebijakan dividen, dan efek dari semua variabel pada
nilai perusahaan. Populasi adalah semua perusahaan manufaktur yang go public
dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2006-2011 periode dan sampel
ditentukan dengan metode sensus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kepemilikan manajerial dan peluang investasi berpengaruh terhadap kebijakan
dividen, sedangkan financial leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan tidak
berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hasil ini lebih lanjut menjelaskan bahwa
variabel

penelitian,

yaitu

kepemilikan

manajerial,

leverage

keuangan,

profitabilitas, ukuran perusahaan, peluang investasi, dan kebijakan dividen
mempengaruhi nilai perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Sri Hermuningsih tahun 2013 yang
berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Growth Opportunity, Sruktur Modal Terhadap
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Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Publik di Indonesia”. Penelitian ini membahas
pengaruh profitabilitas, peluang pertumbuhan, dan struktur modal terhadap nilai
perusahaan. Penelitian ini menerapkan Structural Equation Model (SEM) pada
150 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2006 sampai
2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, peluang pertumbuhan
dan struktur modal secara positif dan signifikan mempengaruhi nilai perusahaan.
Kedua, struktur permodalan intervensi pengaruh profitabilitas pertumbuhan nilai
perusahaan, tetapi tidak untuk profitabilitas.
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu variabel yang
disesuaikan, sampel dan tahun yang dipilih. Variabel independen dalam penelitian
ini menggunakan beberapa variabel dari profitabilitas (ROE), growth opportunity
(PER), dan struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial). Sampel dalam
penelitian ini termasuk bank umum go public yang terdaftar di BEI dengan
kriteria 10 bank yang memiliki market capitalization terbesar, tidak seperti
sampel sebelumnya yang menggunakan sampel perusahaan non keuangan seperti
manufaktur. Tahun yang dipilih yaitu tahun 2010-2014 dengan alasan kondisi
perekonomian di Indonesia mulai stabil pada tahun 2010 setelah dampak krisis
keuangan global yang terjadi menjelang akhir 2008. Selain itu, agar dapat melihat
pergerakan dan perubahan masing-masing variabel sepanjang periode dalam
jangka pendek maupun jangka panjang.

2.3.

Rerangka Pemikiran
Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui apakah

terdapat pengaruh ROE, PER, dan Kepemilikan Manajerial terhadap nilai
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perusahaan secara parsial maupun simultan, maka dalam penelitian ini yang
menjadi rerangka pemikiran penulis adalah:
Gambar 2.3.1.
Rerangka Pemikiran
ROE

H1

PER

H2

Nilai
Tobin’sQ

Kepemilikan
Manajerial

H3

H4
Sumber: Hermuningsih (2013) dan Abukosim, et al. (2014)
Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu seperti uraian
sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah rerangka pemikiran dari penelitian seperti
gambar di atas. Dari rerangka pemikiran di atas, dapat dilihat bahwa penulis
meneliti hubungan antara profitabilitas, growth opportunity, dan struktur
kepemilikan dengan nilai perusahaan. Secara lebih rinci, peneliti ingin menguji
bagaimana pengaruh variabel Return On Equity (ROE), Price Earnings Ratio
(PER), dan Kepemilikan Manajerial terhadap nilai perusahaan baik secara parsial
maupun simultan.
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2.4.

Hubungan Antar Variabel

2.4.1. Return on Equity Terhadap Nilai Perusahaan
Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas diproksikan dengan rasio Return
on Equity. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan
perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran
tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan (Kasmir, 2014).
Menurut penelitian Yuliana, et al. (2012), dengan asumsi bahwa semakin
tinggi Return on Equity (ROE) maka semakin bagus karena perolehan laba yang
dihasilkan oleh perusahaan tersebut akan semakin besar, begitupun sebaliknya
semakin rendah Return on Equity (ROE) suatu perusahaan atau Return on
Equity (ROE) mengarah pada angka negatif maka perusahaan tersebut akan
mengalami kerugian.
Semakin tinggi ROE maka semakin besar harga sahamnya. Hal tersebut
menunjukkan bahwa tingkat pengembalian untuk investor semakin tinggi
sehingga investor tertarik membeli sahamnya yang menyebabkan harga saham
semakin naik. Harga saham semakin naik maka tingkat keuntungan yang
didapat investor juga semakin tinggi sehingga memberikan sinyal positif
terhadap nilai perusahaan.

2.4.2. Price Earnings Ratio Terhadap Nilai Perusahaan
Price Earnings Ratio menunjukkan berapa banyak jumlah uang yang
rela dikeluarkan oleh para investor untuk membayar setiap laba yang dilaporkan
(Brigham & Houston, 2004). Jumlah uang yang dikeluarkan oleh investor
menunjukkan harga saham suatu perusahaan. Jika harga saham meningkat,
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maka laba yang didapat oleh investor juga bertambah. Apabila laba yang
didapatkan oleh perusahaan tinggi maka memberikan sinyal positif bagi
perusahaan untuk menarik dana dengan mudah dari investor. Hal tersebut
menunjukkan bahwa nilai perusahaan akan meningkat.

2.4.3. Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan
Kepemilikan manajerial dapat diartikan sebagai jumlah proporsi saham
biasa yang dimiliki oleh manajemen (Sabila, 2012). 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.
Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Sofyaningsih & Hardiningsih
(2011), semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen maka semakin
kuat kecenderungan manajemen untuk mengoptimalkan penggunaan sumber
daya sehingga mengakibatkan kenaikan nilai perusahaan.

2.5.

Hipotesis
Dari perumusan masalah dan uraian sebelumnya, maka akan dilakukan

pengujian apakah ROE, PER, dan Kepemilikan Manajerial baik secara parsial
maupun simultan akan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dalam
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subsektor perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Secara parsial
dilakukan dengan menguji masing-masing variabel independen terhadap variabel
dependen. Secara simultan dilakukan dengan menguji seluruh variabel
independen bersama-sama dengan variabel dependen. Oleh karena itu, hipotesis
yang dikemukakan pada penelitian ini adalah:
1. H01: Return on Equity (ROE) secara parsial tidak berpengaruh signifikan
terhadap nilai perusahaan
Ha1 : Return on Equity (ROE) secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap nilai perusahaan
2. H02: Price Earnings Ratio (PER) secara parsial tidak berpengaruh
signifikan terhadap nilai perusahaan
Ha2 : Price Earnings Ratio (PER) secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap nilai perusahaan
3. H03: Kepemilikan Manajerial secara parsial tidak berpengaruh signifikan
terhadap nilai perusahaan
Ha3: Kepemilikan Manajerial secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap nilai perusahaan
4. H04: ROE, PER, dan Kepemilikan Manajerial secara simultan tidak
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan
Ha4: ROE, PER, dan Kepemilikan Manajerial secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap nilai perusahaan
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1.

Objek Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan

profitabilitas, growth opportunity, dan struktur kepemilikan manajerial terhadap
nilai perusahaan. Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah industri
perbankan di Indonesia. Hal ini dikarenakan bank merupakan sub sektor yang
memiliki jumlah terbanyak dibandingkan sub sektor keuangan lainnya sehingga
peranannya sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Selain itu, bank yang
go public memiliki keterbukaan informasi yang lebih baik sehingga memudahkan
dalam memperoleh data untuk penelitian.
Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan periode 20102014. Rentang waktu tersebut dipilih karena di tahun 2010 kondisi perekonomian
di Indonesia akibat dampak krisis keuangan global mulai stabil serta agar dapat
melihat pergerakan maupun perubahan yang terjadi tiap tahun.

3.2.

Populasi dan Sampel Penelitian
Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah bank umum di

Indonesia yang telah go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah
populasi dalam penelitian ini sebanyak 41 bank. Berikut ini adalah daftar seluruh
bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu:
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Tabel 3.2.1.
Daftar Seluruh Bank Umum Go Public yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia
No.
Nama Bank
Kode
1
Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.
AGRO
2
Bank Agris Tbk.
AGRS
3
Bank MNC Internasional Tbk.
BABP
4
Bank Capital Indonesia Tbk.
BACA
5
Bank Ekonomi Raharja Tbk.
BAEK
6
Bank Central Asia Tbk.
BBCA
7
Bank Bukopin Tbk.
BBKP
8
Bank Mestika Dharma Tbk.
BBMD
9
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
BBNI
10 Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
BBNP
11 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
BBRI
12 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
BBTN
13 Bank Yudha Bhakti Tbk.
BBYB
14 Bank Mutiara Tbk.
BCIC
15 Bank Danamon Indonesia Tbk.
BDMN
16 Bank Pundi Indonesia Tbk.
BEKS
17 Bank Ina Perdana Tbk.
BINA
18 BPD Jawa Barat dan Banten Tbk.
BJBR
19 BPD Jawa Timur Tbk.
BJTM
20 Bank QNB Kesawan Tbk.
BKSW
21 Bank Maspion Indonesia Tbk.
BMAS
22 Bank Mandiri (Persero) Tbk.
BMRI
23 Bank Bumi Artha Tbk.
BNBA
24 Bank CIMB Niaga Tbk.
BNGA
25 Bank Internasional Indonesia Tbk.
BNII
26 Bank Permata Tbk.
BNLI
27 Bank Sinarmas Tbk.
BSIM
28 Bank of India Indonesia Tbk.
BSWD
29 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.
BTPN
30 Bank Victoria Internasional Tbk.
BVIC
31 Bank Dinar Indonesia Tbk.
DNAR
32 Bank Artha Graha Internasional Tbk.
INPC
33 Bank Mayapada Internasional Tbk.
MAYA
34 Bank Windu Kentjana Internasional Tbk.
MCOR
35 Bank Mega Tbk.
MEGA
36 Bank Mitraniaga Tbk.
NAGA
37 Bank OCBC NISP Tbk.
NISP
38 Bank Nationalnobu Tbk.
NOBU
39 Bank Pan Indonesia Tbk.
PNBN
40 Bank Pan Indonesia Syariah Tbk.
PNBS
41 Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.
SDRA
Sumber: Bisnis Indonesia, 26 Maret 2015
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Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik
Purposive Sampling. Teknik Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel
dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012).
Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan beberapa kriteria bagi
perbankan sebagai sampel penelitian. Kriterianya adalah sebagai berikut:
1. Sampel termasuk ke dalam 10 bank umum dengan market capitalization
terbesar tahun 2014.
2. Sampel merupakan bank yang sahamnya masih aktif diperdagangkan di
Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2014.
3. Sampel memiliki laporan keuangan dan mempublikasikannya selama
periode 2010-2014 pada website Bursa Efek Indonesia, website Bank
Indonesia, website Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau website bank terkait.
4. Sampel memiliki data kepemilikan saham manajerial yang terdapat di
dalam laporan keuangan tahunan selama periode 2010-2014.
5. Selama periode 2010-2014, sampel tidak delisting sahamnya dari Bursa
Efek Indonesia selama periode 2010-2014.
Berikut ini adalah daftar bank umum go public yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2010-2014, yaitu sebanyak 29 bank umum:
Tabel 3.2.2.
Daftar Bank Umum Go Public yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2010-2014
No.
Nama Bank
Kode
1
Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.
AGRO
2
Bank ICB Bumiputera Tbk.
BABP
3
Bank Capital Indonesia Tbk.
BACA
4
Bank Ekonomi Raharja Tbk.
BAEK
5
Bank Central Asia Tbk.
BBCA
6
Bank Bukopin Tbk.
BBKP
7
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
BBNI
Dilanjutkan
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No.
Nama Bank
8
Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
9
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
10 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
11 Bank Mutiara Tbk.
12 Bank Danamon Indonesia Tbk.
13 Bank Pundi Indonesia Tbk.
14 Bank QNB Kesawan Tbk.
15 Bank Mandiri (Persero) Tbk.
16 Bank Bumi Artha Tbk.
17 Bank CIMB Niaga Tbk.
18 Bank Internasional Indonesia Tbk.
19 Bank Permata Tbk.
20 Bank of India Indonesia Tbk.
21 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.
22 Bank Victoria Internasional Tbk.
23 Bank Artha Graha Internasional Tbk.
24 Bank Mayapada Internasional Tbk.
25 Bank Windu Kentjana Internasional Tbk.
26 Bank Mega Tbk.
27 Bank OCBC NISP Tbk.
28 Bank Pan Indonesia Tbk.
29 Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.
Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2015, diolah

Kode
BBNP
BBRI
BBTN
BCIC
BDMN
BEKS
BKSW
BMRI
BNBA
BNGA
BNII
BNLI
BSWD
BTPN
BVIC
INPC
MAYA
MCOR
MEGA
NISP
PNBN
SDRA

Berdasarkan beberapa kriteria yang dijadikan sebagai sampel penelitian,
maka daftar 10 bank yang memiliki market capitalization terbesar adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.2.3.
Daftar 10 Bank Umum dengan Market Capitalization Terbesar Tahun 2014
Market Cap.
No.
Nama Bank
(dalam Rp. Triliun)
1 Bank Central Asia Tbk.
234.321
2 Bank Mandiri (Persero) Tbk.
181.335
3 Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
72.926
4 Bank Danamon Indonesia Tbk.
35.820
5 Bank abungan Pensiun Nasional Tbk.
24.862
6 Bank CIMB Niaga Tbk.
22.890
7 Bank OCBC NISP Tbk.
13.970
8 Bank Mayapada Internasional Tbk.
9.470
9 Bank Bukopin Tbk.
4.899
10 Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.
2.042
Total
602.535
Sumber: Fact Book IDX, 2015, diolah
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Market capitalization merupakan hasil dari harga saham dikalikan jumlah
saham yang beredar. Market capitalization berguna dalam investasi yaitu untuk
membandingkan, dalam hal ini membandingkan perusahaan yang ada di sub
sektor bank. Berdasarkan tabel di atas, jumlah market capitalization dari sepuluh
bank umum tersebut sebesar Rp602.535 triliun. Jika dibandingkan dengan total
market capitalization seluruh bank umum go public sebesar Rp894.282 triliun,
maka total market capitalization 10 besar bank umum telah mewakili dari total
market capitalization seluruh bank umum yaitu sebesar 67,38%.
Gambar 3.2.1.
Perbandingan Market Capitalization Tahun 2014

Sumber: Fact Book IDX, 2015, diolah
Berdasarkan data tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa sepuluh bank
umum di Indonesia memiliki 67,38% dari total keseluruhan market capitalization
untuk bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, berarti sepuluh bank tersebut
memiliki nilai perusahaan yang sangat tinggi dibandingkan bank-bank lain.
Sepuluh bank tersebut memiliki peran dan pengaruh yang besar di dalam sub
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sektor bank sehingga memungkinkan para investor mendapatkan tingkat
pengembalian yang tinggi.

3.3.

Tipe, Jenis, dan Sumber Data Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat

diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme,
digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data
menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik,
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012,
hal. 8). Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data
sekunder yaitu sumber data yang didapatkan dari catatan, bukti, laporan historis
yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan (Sugiyono, 2012, hal. 243).
Data sekunder (Sugiyono, 2010) adalah sumber data yang tidak langsung
memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat
dokumen. Data Sekunder disajikan dalam bentuk dokumen, tabel, dan diagram.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data
panel adalah jenis data yang merupakan gabungan antara data runtun waktu (time
series) dan seksi silang (cross section) (Winarno, 2011, hal. 2.1).
Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh
dari Laporan Keuangan Tahunan yang dipublikasikan melalui website Bank
Indonesia, website Otoritas Jasa Keuangan, website Bursa Efek Indonesia, dan
website bank terkait.
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3.4.

Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai teori
yang diperlukan dalam mendukung proses penyelesaian penelitian ini,
mempelajari berbagai literatur seperti jurnal penelitian, buku-buku,
website, dan sumber lain yang mendukung.
2. Metode Dokumentasi
Metode ini dilakukan dengan mencari data-data sekunder berupa
laporan keuangan tahunan periode 2010-2014, yang diambil melalui
website masing-masing bank yang dipilih sebagai sampel, website
Bursa Efek Indonesia, website Bank Indonesia, website Otoritas Jasa
Keuangan, dan website bank terkait, serta dari sumber referensi
lainnya guna memperoleh data sekunder.

3.5.

Operasionalisasi Variabel
Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari

variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependennya adalah Nilai
Perusahaan Tobin’s Q. Variabel independennya yaitu profitabilitas, growth
opportunity, dan struktur kepemilikan. Profitabilitas akan diproksikan dengan
Return On Equity (ROE). Peluang pertumbuhan (growth opportunity) akan
diprosikan dengan Price Earnings Ratio (PER) dan struktur kepemilikan akan
diproksikan dengan Kepemilikan Manajerial.
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3.5.1. Variabel Terikat (Dependent Variable)
Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel
bebas. Dalam penelitian ini, variabel terikat yang digunakan adalah Nilai
Perusahaan Tobin’s Q.

3.5.1.1.

Nilai Perusahaan Tobin’s Q

Nilai perusahaan adalah nilai badan usaha untuk menghasilkan
keuntungan di masa depan yang mencerminkan nilai pasar (Rizkya, et al.,
2013). Nilai perusahaan diukur dengan Tobin’s Q, yang merupakan rasio nilai
pasar saham perusahaan terhadap nilai buku ekuitas perusahaan.
Persamaan 3.5.1.1.1.
Rasio Perhitungan Nilai Perusahaan Tobin’s Q

Sumber: (Rizqia, et al., 2013)
Di mana: Tobin’s Q = nilai perusahaan;
MVE = Nilai Pasar dari Ekuitas; diperoleh dari hasil perkalian
harga saham rata-rata dengan jumlah saham yang beredar.
BVE = Nilai buku dari Ekuitas; diperoleh dari selisih total aset
dengan total kewajiban.
BVA = Nilai buku dari Aset; diperoleh dari total aset.

3.5.2. Variabel Bebas (Independent Variable)
Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik
secara positif maupun negatif. Dalam penelitian ini, variabel bebas yang
digunakan adalah rasio-rasio dari profitabilitas, growth opportunity, dan struktur
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kepemilikan. Profitabilitas akan diproxikan dengan rasio Return on Equity
(ROE). Growth opportunity akan diproxikan dengan Price Earnings Ratio
(PER). Struktur kepemilikan akan diproxikan dengan rasio Kepemilikan
Manajerial.

3.5.2.1.

Return on Equity (ROE)

Rasio laba bersih terhadap ekuitas saham biasa; mengukur tingkat
pengembalian atas investasi dari pemegang saham biasa (Brigham & Houston,
2004).
Persamaan 3.5.2.1.1.
Rasio Perhitungan ROE

Sumber: Kasmir (2014)

3.5.2.2.

Price Earnings Ratio (PER)

Price Earning Ratio menunjukkan berapa banyak jumlah uang yang
rela dikeluarkan oleh para investor untuk membayar setiap laba yang
dilaporkan. (Brigham & Houston, 2004).
Persamaan 3.5.2.2.1.
Rasio Perhitungan PER

Sumber: Brigham & Houston (2004)
Di mana: Harga per lembar saham yang digunakan adalah harga saham ratarata pada tahun 2010-2014
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3.5.2.3.

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak
manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Gideon,
2005 dalam Indahningrum & Handayani, 2009).
Persamaan 3.5.2.3.1.
Rasio Perhitungan Kepemilikan Manajerial

Sumber: (Masdupi, 2005, dalam Indahningrum & Handayani, 2009)
Di mana: INSDRit = Kepemilikan manajerial i pada tahun t,
D&C SHRSit = Kepemilikan saham oleh manajer, direksi, dan dewan
komisaris perusahaan pada tahun t,
Total SHRSit = Jumlah total dari saham biasa perusahaan yang
beredar.
Tabel 3.5.1.
Operasionalisasi Variabel
No.

Variabel

1

Nilai
Perusahaan
Tobin’s Q

2

Return on
Equity

Definisi

Alat Ukur

Nilai perusahaan adalah
nilai badan usaha untuk
menghasilkan
keuntungan di masa
depan yang
mencerminkan nilai
pasar (Rizkya, et al.,
2013).
Rasio laba bersih
terhadap ekuitas saham
biasa (ROE); mengukur
tingkat pengembalian
atas investasi dari
pemegang saham biasa
(Brigham & Houston,
2004).

Tobin’s Q =
(Market Value of
Equity + Book
Value of Equity)
/ Book Value of
Assets
ROE = Net
Income / Total
Equity

Skala
Statistik
Rasio

Rasio

Dilanjutkan
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No.

Variabel

Definisi

Price Earning Ratio
menunjukkan berapa
banyak jumlah uang
yang rela dikeluarkan
oleh para investor
untuk membayar setiap
laba yang dilaporkan.
(Brigham & Houston,
2004).
4 Kepemilikan
Kepemilikan
Manajerial
manajerial adalah
jumlah kepemilikan
saham oleh pihak
manajemen dari seluruh
modal saham
perusahaan yang
dikelola (Gideon, 2005
dalam Indahningrum &
Handayani, 2009).
Sumber: Data diolah penulis, 2015
3

3.6.

Price Earnings
Ratio

Alat Ukur
PER = Harga
rata-rata per
lembar saham /
Laba per lembar
saham

KM =
Kepemilikan
saham oleh
manajer, direksi,
dan dewan
komisaris / Total
saham biasa
perusahaan yang
beredar

Skala
Statistik
Rasio

Rasio

Model Penelitian
Model pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan

menggunakan alat bantu software E-Views 7.1 yang sering digunakan untuk
penelitian analisa statistika dan ekonometrika. Model ini digunakan untuk
menguji variabel independen dengan menggunakan rasio-rasio pada penilaian
profitabilitas, growth opportunity, dan struktur kepemilikan yaitu Return on
Equity (ROE), Price Earnings Ratio (PER), dan Kepemilikan Manajerial terhadap
variabel dependen yaitu Nilai Perusahaan Tobin’s Q.
Regresi linier menggambarkan seberapa besar pengaruh variabel dependen
mempengaruhi variabel independen. Distributed Lag Models menunjukkan bahwa
nilai Yt dipengaruhi oleh nilai X waktu terkait (Xt), sehingga hal ini dapat
dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:
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Persamaan 3.6.1.
Model Penelitian

Qit = β0 + β1 ROEit + β2 PERit + β3 KMit + εit

Keterangan:
Qit

= Nilai Perusahaan Tobin’s Q

β0

= Konstanta

β1, β2, β3…

= Koefisien masing-masing variabel independen

ROE

= Return on Equity

PER

= Price Earnings Ratio

KM

= Kepemilikan Manajerial

ε

= Estimasi Error

i

= Cross Section Identifiers

t

= Time Series Identifiers

3.7.

Metode Analisis Data

3.7.1. Analisis Regresi Data Panel
Gabungan antara data seksi silang (cross section) dan data runtut waktu
(time series) akan membentuk data panel dan data pool. Data panel
diperkenanlkan oleh Howles pada tahun 1950, merupakan data seksi silang
(terdiri atas beberapa variabel), dan sekaligus terdiri atas beberapa waktu.
Sedangkan data pool, sebenarnya juga data panel, kecuali masing-masing
kelompok dipisahkan berdasarkan objeknya (Winarno, 2011, hal. 9.1).
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Dalam menetapkan model yang digunakan dalam analisis data panel,
maka dilakukan 2 uji yaitu uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow digunakan
untuk menentukan model mana yang akan digunakan, baik model common
effect atau fixed effect. Sedangkan uji Hausman digunakan untuk memutuskan
penggunaan model fixed effect atau random effect (Gujarati, 2007). Tingkat
signifikansi (α) yang digunakan adalah 5%.
1. Uji Chow
Uji Chow untuk melakukan pengambilan keputusan atas hipotesis tersebut
dilakukan melalui uji statistik F dan uji statistik log likelihood ratio (uji LR),
dengan ketentuan pengambilan keputusan dengan 2 (dua) kondisi sebagai
berikut (Widarjono, 2009).
Hipotesis yang digunakan adalah:
-

H0 : menggunakan model Common Effect

-

Ha : menggunakan model Fixed Effect

Kriteria pengujiannya adalah:
-

H0 diterima apabila nilai probabilitas pada Cross-Section Chi-Square >
0,05

-

Ha diterima apabila nilai probabilitas pada Cross-Section Chi-Square <
0,05

Jika H0 diterima, yang artinya menggunakan model Random Effect maka
pengujian regresi data panel selesai sampai di uji chow saja. Namun apabila
hasilnya menolak H0 yang artinya menggunakan model Fixed Effect maka
selanjutnya dilakukan pengujian dengan menggunakan uji hausman.
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2. Uji Hausman
Uji Hausman untuk mengetahui perubahan struktural dalam pendekatan
jenis apa model regresi penelitian, yaitu di antara pendekatan jenis fixed effect
atau random effect.
Hipotesis yang akan diuji adalah:
-

H0 : menggunakan model Random Effect

-

Ha : menggunakan model Fixed Effect

Kriteria pengujiannya adalah:
-

H0 diterima apabila nilai probabilitas pada Cross-Section random > 0,05

-

Ha diterima apabila nilai probabilitas pada Cross-Section random < 0,05

3.7.2. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang
dilihat dari nilai rata–rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum
(Winarno, 2011, hal. 3.9).

3.7.3. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk
menghindari terjadinya bias, data yang digunakan harus terdistribusi normal.
Model regresi yang baik adalah model yang memiliki data normal atau
mendekati normal. Para peneliti menggunakan pedoman bahwa jika setiap
variabel terdiri atas 30 data, maka data tersebut sudah terdistribusi dengan
normal (Winarno, 2011, hal. 5.37). Uji normalitas yang digunakan dalam
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penelitian ini adalah uji Jarque-Bera test atau J-B test. Adapun hipotesis dari uji
Jarque-Bera test adalah sebagai berikut :
-

H0 : Data terdistribusi normal

-

Ha : Data tidak terdistribusi normal

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah:
-

H0 diterima bila nilai probability pada hasil pengujian > 0.05

-

Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian < 0.05

3.7.4. Uji Asumsi Klasik
3.7.4.1.

Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antarvariabel
independen, karena melibatkan beberapa variabel independen, maka
multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana (yang
terdiri atas satu variabel dependen dan satu variabel independen) (Winarno,
2011, hal. 5.1).
Indikator terjadinya multikolinieritas yaitu (Gujarati, 2006, hal. 68):
a. R2 tinggi tapi sedikit rasio t signifikan.
b. Korelasi berpasangan yang tinggi diantara variabel-variabel penjelas. Jika
korelasi

berpasangan

tinggi,

maka

ada

kemungkinan

terjadinya

multikolonieritas.
c. Dengan melakukan analisa correlation matrix untuk mengetahui hubungan
antara dua atau lebih variabel independen secara bersama-sama
mempengaruhi satu variabel independen lain. Masing-masing persamaan
dihitung nilai F dengan rumus.
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Jika nilai F hitung > F kritis pada dan derajat kebebasan tertentu maka
model mengandung unsur multikolinieritas. Pada pengujian ini F kritis yang
ditetapkan adalah sebesar 0.85. Jika hasil analisa correlation matrix antar
variabel yang memiliki korelasi sebesar 0.85, maka model tersebut
mengandung unsur multikolinieritas. Jika korelasi yang dihasilkan di bawah
0.85, maka model tersebut lolos uji multikolinieritas.
Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghitung koefisien korelasi
antar variabel independen untuk mengetahui ada tidaknya masalah
multikolinieritas adalah sebagai berikut (Winarno, 2011):
1. Buka file data yang akan dilakukan pengujian multikolinieritas.
2. Klik menu Quick, Group Statistics dan Correlations.
3. Tulis variabel independen yang akan dihitung sebagai berikut: ROE,
PER, dan KM (pastikan ada spasi di antara ketiga variabel tersebut) lalu
klik OK.

3.7.4.2.

Autokorelasi

Istilah autokorelasi bisa didefinisikan sebagai korelasi di antara
anggota observasi yang diurut menurut waktu (seperti data deret berkala) atau
ruang (Gujarati, 2007). Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu
observasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul
pada data yang bersifat time series, karena data masa sekarang dipengaruhi
oleh data pada masa-masa sebelumnya.

Meskipun demikian, tetap

dimungkinkan autokorelasi juga timbul pada data yang bersifat cross section
atau antar objek.
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Autokorelasi dapat diidentifikasi salah satunya dengan melakukan Uji
Durbin-Watson. Nilai hitung d harus terletak antara 0 dan 4. Jika nilai hitung d
hitung lebih dekat dengan 0, berarti terdapat bukti adanya korelasi positif, tapi
jika lebih dekat dengan 4, ada bukti korelasi negatif dan bila makin dekat nilai
d dengan 2, berarti makin banyak bukti yang menunjukkan autokorelasi
(Winarno, 2011). Apabila nilai Durbin-Watson Stat tidak memenuhi kriteria,
maka perlu dilakukan autoregressive (AR) dengan diferensiasi tingkat satu
untuk memperbaiki nilai Durbin-Watson Stat dan probability chi-squared nya.
Rumusan hipotesis yang digunakan adalah:
-

H0 : Tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model

-

Ha : Terdapat masalah autokorelasi di dalam model

Kriteria pengujian yang dilakukan yaitu:
- Tolak H0,

Daerah

Terima H0,

Daerah

Tolak H0,

- autokol (+)

meragukan

tidak ada autokol

meragukan

autokol (-)

0

1.10

1.54

2.46

2.90

4

Jika DW berada di antara 1.54 hingga 2.46 maka tidak ada masalah
autokorelasi. Jika DW berada di antara 0 hingga 1.10 dapat disimpulkan
bahwa data mengandung masalah autokorelasi positif. Sedangkan jika DW
berada di antara 2.90 hingga 4 maka data mengandung masalah autokorelasi
negatif.

3.7.4.3.

Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan
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yang lain atau disebut sebagai varians tak sama atau nonkonstan, jika varians
dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut
Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Gujarati,
2007, hal. 82).
Ada

beberapa

uji

untuk

mengetahui

ada

atau

tidaknya

heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan Uji Park dengan
melihat probabilitas koefisien masing-masing variabel independen. Hipotesis
yang akan diuji yaitu:
-

H0 : tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model

-

Ha : terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model

Kriteria pengujian yang dilakukan yaitu:
-

H0 diterima apabila nilai probabilitas signifikansi > 0.05

-

Ha diterima apabila nilai probabilitas signifikansi < 0.05

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan uji Park adalah sebagai
berikut (Winarno, 2011):
1. Buka file data yang akan dilakukan pengujian heteroskedastisitas.
2. Membuat variabel baru (res2) yang akan diisi dengan rumus resid^2.
Klik lembar kerja awal dan klik Genr. Tulis di kotak enter equation
dengan res2 = resid^2 lalu klik Ok dan Eviews akan langsung membuat
variabel res2.
3. Membuat persamaan regresi sederhana (dengan menu Quick, Estimate,
Equation) dan masukkan persamaan NilaiTobinsQ c ROE PER KM.
4. Selanjutnya menghitung regresi dengan persamaan pada penelitian ini:
log(res2) = β0 + β1 ROEit + β2 PERit + β3 KMit + εit, dengan cara
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klik menu Quick, Estimate Equation lalu tulislah log(res2) c ROE PER
KM.
5. Klik Ok maka akan muncul hasil dari pengujian tersebut.

3.7.5. Uji Hipotesis
3.7.5.1.

Uji Determinasi

Koefisien determinasi (

) pada intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai
yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan
variabel dependen sangat terbatas. Uji R2 menyatakan proporsi atau persentase
dari total variasi variabel tak bebas Y yang dijelaskan oleh sebuah variabel
penjelas X (Winarno, 2011).
Nilai koefisien regresi terletak di antara 0 dan 1. Nilai R2
mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel dependen Y dapat
diterangkan oleh variabel Independen X. Jika Nilai R2 = 0, artinya variasi dari
Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila R2= 1, artinya
variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X.
Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias
terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model.
Setiap tambahan satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak
peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel dependen. Sehubungan dengan penelitian ini menggunakan lebih dari
dua variabel independen, maka digunakan alternatif lain yaitu nilai Adjusted
R2. Adjusted R2 disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan
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mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R2, nilai adjusted R2
dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam
model.
Dalam kenyataan, nilai adjusted R2 dapat bernilai negatif, walaupun
yang dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarati (2007), jika dalam
uji empiris didapat nilai adjusted R2 negatif, maka nilai adjusted R2 dianggap
bernilai nol. Secara matematis jika nilai R2 = 1, maka adjusted R2 = R2 = 1,
sedangkan jika nilai R2 = 0, maka adjusted R2= (1 - k)/(n - k). Jika k > 1, maka
adjusted R2 akan bernilai negatif.

3.7.5.2.

Uji Statistik t

Uji parsial (t test) dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh
variabel-variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.
Pengujian ini dilakukan dengan α yang ditetapkan adalah sebesar 5% di mana
kriteria probability akan dijelaskan melalui ketentuan sebagai berikut
(Gujarati, 2007, hal. 105):
- Jika probability ≤ 0.05 maka berpengaruh signifikan
- Jika probability ≥ 0.05 maka tidak berpengaruh signifikan
- Coefficient “-“ = memiliki pengaruh negatif
- Coefficient “+“ = memiliki pengaruh positif
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3.7.5.3.

Uji Statistik F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen
yang dimasukan dalam model secara bersama-sama terhadap variabel
dependen (Gujarati, 2007, hal. 109).
- Jika probabilitas > 0.05 maka H0 diterima
- Jika probabilitas < 0.05 maka H0 ditolak
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1.

Gambaran Umum Objek Penelitian
Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah industri perbankan di

Indonesia. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh bank umum di Indonesia
yang telah go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari seluruh bank
yang menjadi populasi penelitian ini, dipilih dengan menggunakan metode
purposive sampling. Purposive sampling adalah pemilihan sampel berdasarkan
kriteria yang telah ditentukan, sehingga sampel dari objek terpilih dan digunakan
sebagai model penelitian. Pemilihan sampel yang dijadikan sebagai objek
penelitian didasarkan atas kriteria berikut:
Tabel 4.1.1.
Penentuan Sampel
Kriteria Sampel
Bank umum go public yang termasuk 10 besar market
capitalization tahun 2014
Tidak memiliki laporan keuangan periode 2010-2014
Tidak memiliki data kepemilikan saham manajerial periode 20102014
Jumlah Sampel Akhir
Periode Pengamatan
Jumlah Pengamatan
Sumber: Data diolah penulis, 2015

Jumlah
10
10
5
50

Berdasarkan tabel 4.1.1 dijelaskan bahwa terdapat 10 sampel perusahaan
perbankan yang dijadikan penelitian. Periode penelitian yang dilakukan adalah 5
tahun, dimulai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Maka jumlah
pengamatan dalam penelitian ini adalah 50 observasi (hasil perkalian dari 10 x 5).
Berikut ini merupakan daftar nama bank yang digunakan sebagai sampel:
61

Nilai perusahaan..., Intan Nur Alfianti, Ma.-IBS, 2015

Tabel 4.1.2.
Perusahaan Sampel
No.
Nama Bank
1 Bank Central Asia Tbk.
2 Bank Mandiri (Persero) Tbk.
3 Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
4 Bank Danamon Indonesia Tbk.
5 Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk.
6 Bank CIMB Niaga Tbk.
7 Bank OCBC NISP Tbk.
8 Bank Mayapada Internasional Tbk.
9 Bank Bukopin Tbk.
10 Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.
Sumber: data diolah penulis, 2015

4.2.

Kode
BBCA
BMRI
BBNI
BDMN
BTPN
BNGA
NISP
MAYA
BBKP
SDRA

Analisis Hasil Penelitian

4.2.1. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif dilakukan untuk menjelaskan distribusi dari tiap-tiap
variabel yang terdapat di dalam penelitian ini. Hasil statistik deskriptif
menunjukkan informasi mengenai jumlah sampel yang diteliti, nilai rata-rata,
nilai tengah (median), nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi pada
masing-masing variabel dependen maupun variabel independen, skewness,
kurtosis, dan jarque-bera. Berikut adalah tabel yang menampilkan statistik
deskriptif dalam penelitian ini:

62

Nilai perusahaan..., Intan Nur Alfianti, Ma.-IBS, 2015

Tabel 4.2.1.1.
Hasil Statistik Deskriptif
NILAITOBINSQ

ROE

PER

KM

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

0.411184
0.419322
0.730363
0.150057
0.163656
0.016056
1.861743

0.201842
0.200800
0.364000
0.072800
0.072091
0.132638
2.572427

2.546070
2.518787
3.978468
1.671399
0.486265
0.510513
3.576626

0.003075
0.002354
0.009371
1.00E-07
0.003037
0.822614
2.273224

Jarque-Bera
Probability

2.701375
0.259062

0.527480
0.768173

2.864565
0.238763

6.739544
0.034397

Sum
Sum Sq. Dev.

20.55921
1.312387

10.09210
0.254660

127.3035
11.58623

0.153773
0.000452

Observations

50

50

50

50

Sumber: data diolah penulis menggunakan Eviews 7.1
Hasil tabel statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa dari 50
observasi sampel, nilai rata-rata (mean) pada nilai perusahaan Tobin’s Q dari
seluruh sampel bank adalah sebesar 0.411184 dengan standar deviasi sebesar
0.163656. Nilai perusahaan Tobin’s Q terbesar dimiliki oleh Bank Central
Asia pada tahun 2014. Nilai perusahaan Tobin’s Q terendah dimiliki oleh
Bank Bukopin pada tahun 2010. Standar deviasi lebih kecil dibandingkan
dengan rata-rata, yang menunjukkan bahwa data di dalam variabel ini
terdistribusi dengan baik. Skewness sebesar 0.016056, positif skewness
menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi kanan.
Kurtosis sebesar 1.861743, karena kurang dari 3 maka distribusi datanya datar
(platykurtic) dibanding dengan data berdistribusi normal. Probability JarqueBera sebesar 0.259062 atau lebih besar daripada 0.05 maka data berdistribusi
normal.
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Jika dilihat dari hasil di atas berdasarkan nilai rata-rata (mean) pada
Return on Equity (ROE) dari seluruh sampel bank adalah sebesar 0.201842
dengan standar deviasi sebesar 0.072091. ROE terbesar dimiliki oleh Bank
Tabungan Pensiun Nasional pada tahun 2010 yaitu sebesar 36.40%. ROE
terendah dimiliki oleh Bank Mayapada Internasional pada tahun 2014 yaitu
sebesar 7.28%. Standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata,
yang menunjukkan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik.
Skewness sebesar 0.132638, positif skewness menunjukkan bahwa distribusi
datanya memiliki ekor panjang di sisi kanan. Kurtosis sebesar 2.572427,
karena kurang dari 3 maka distribusi datanya datar (platykurtic) dibanding
dengan data berdistribusi normal. Probability Jarque-Bera sebesar 0.768173
atau lebih besar daripada 0.05 maka data berdistribusi normal.
Selanjutnya, berdasarkan pengolahan data diperoleh nilai rata-rata
(mean) pada Price Earnings Ratio (PER) dari seluruh sampel bank adalah
sebesar 2.546070 dengan standar deviasi sebesar 0.486265. PER terbesar
dimiliki oleh Bank Mayapada Internasional pada tahun 2010. PER terendah
dimiliki oleh Bank Bukopin pada tahun 2013. Standar deviasi lebih kecil
dibandingkan dengan rata-rata, yang menunjukkan bahwa data di dalam
variabel ini terdistribusi dengan baik. Skewness sebesar 0.510513, positif
skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di
sisi kanan. Kurtosis sebesar 3.576626, karena lebih dari 3 maka distribusi
datanya leptokurtis dibanding dengan data berdistribusi normal. Probability
Jarque-Bera sebesar 0.238763 atau lebih besar daripada 0.05 maka data
berdistribusi normal.
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Terakhir, apabila ditinjau menggunakan hasil olahan data nilai ratarata (mean) pada Kepemilikan Manajerial (KM) dari seluruh sampel bank
adalah sebesar 0.003075 dengan standar deviasi sebesar 0.003037. KM
terbesar dimiliki oleh Bank Mayapada Internasional pada tahun 2012 yaitu
sebesar 0.93%. KM terendah dimiliki oleh Bank CIMB Niaga pada tahun
2014 yaitu sebesar 0.0000001%. Standar deviasi lebih kecil dibandingkan
dengan rata-rata, yang menunjukkan bahwa data di dalam variabel ini
terdistribusi dengan baik. Skewness sebesar 0.822614, positif skewness
menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi kanan.
Kurtosis sebesar 2.273224, karena kurang dari 3 maka distribusi datanya datar
(platykurtic) dibanding dengan data berdistribusi normal. Probability JarqueBera sebesar 0.034397 atau lebih kecil daripada 0.05 maka data tidak
berdistribusi normal.

4.2.2. Penentuan Model Regresi Data Panel
1. Uji Chow
Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian
menggunakan Fixed Effect atau Common Effect. Hasil dari Uji Chow adalah
sebagai berikut:
Tabel 4.2.2.1.
Hasil Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

6.658664
48.152516

d.f.

Prob.

(9,37)
9

0.0000
0.0000

Sumber: data diolah penulis menggunakan Eviews 7.1
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Berdasarkan tabel 4.2.2.1 di atas, nilai probabilitas Cross-section Chisquare adalah sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai kritis Chisquare 0.05. Dengan demikian, H0 dinyatakan ditolak sehingga penelitian ini
menggunakan model Fixed Effect dan akan dilanjutkan ke uji Hausman.

2. Uji Hausman
Uji Hausman dilakukan untuk menentukan apakah estimasi regresi data
panel menggunakan Fixed Effect atau Random Effect. Hasil dari uji Hausman
pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2.2.2.
Hasil Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary
Cross-section random

Chi-Sq.
Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

9.855086

3

0.0198

Sumber: data diolah penulis menggunakan Eviews 7.1
Berdasarkan tabel 4.2.2.2 di atas, nilai probabilitas Cross-section
random adalah sebesar 0.0198. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil
probabilitas lebih kecil dari 0.05. Oleh karena itu, H0 dinyatakan ditolak
sehingga penelitian ini menggunakan model Fixed Effect untuk melakukan
estimasi regresi data panel.

4.2.3. Uji Normalitas
Uji normalitas ditujukan untuk melihat apakah data yang diperoleh
untuk penelitian ini memiliki distribusi yang normal atau tidak, karena data
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yang berdistribusi normal merupakan salah satu syarat untuk melakukan teknik
analisis regresi berganda.
Gambar 4.2.3.1.
Grafik Histogram
10

Series: Standardized Residuals
Sample 2010 2014
Observations 50

8

6

4

2

0
-0.20

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-1.03e-16
-0.015909
0.152812
-0.199314
0.098702
-0.017203
2.082861

Jarque-Bera
Probability

1.754850
0.415852

0.15

Sumber: data diolah penulis menggunakan Eviews 7.1
Grafik histogram di atas menunjukkan bahwa semua variabel telah
terdistribusi dengan normal. Hal tersebut dilihat dari nilai probabilitas yaitu
sebesar 0.415852 yang berada di atas α = 0.05. Dengan hasil ini maka dapat
disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal yang berarti menerima H 0.

4.2.4. Uji Asumsi Klasik
Penelitian ini menggunakan analisa regresi berganda data panel.
Sebelum melakukan analisa regresi, perlu dilakukan terlebih dahulu uji asumsi
klasik yang terdiri dari 3 asumsi yaitu uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan
uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah
model regresi yang digunakan dapat menghasilkan hasil estimator yang baik.
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4.2.4.1.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat
korelasi linier antar variabel independen. Salah satu syarat di dalam uji asumsi
klasik adalah bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur
multikolinieritas. Cara untuk melihat masalah di dalam multikolinieritas
adalah dengan menggunakan correlation matrix seperti tabel di bawah ini:
Tabel 4.2.4.1.1.
Hasil Correlation Matrix
ROE
PER
ROE
1.000000
-0.048155
PER
-0.048155
1.000000
KM
0.349992
0.320388
Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 7.1

KM
0.349992
0.320388
1.000000

Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan melihat
koefisian korelasi. Apabila koefisien antar variabel kurang dari 0.85 maka
dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen di dalam penelitian ini
tidak ada unsur multikolinieritas (Gujarati, 2007). Hasil yang didapat dari
correlation matrix di atas menunjukan korelasi antar variabel terdapat cukup
rendah dan cukup tinggi. Koefisien tertinggi adalah sebesar 0.349992 yaitu
koefisien yang menunjukan pengaruh antara Return on Equity (ROE) dengan
Kepemilikan Manajerial (KM). Koefisien dengan nilai terendah adalah
sebesar -0.048155 yaitu koefisien yang menunjukan pengaruh antara Price
Earnings Ratio (PER) dengan Return on Equity (ROE). Dari analisis tersebut
dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini bebas dari masalah
multikolinieritas.
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4.2.4.2.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menunjukan bahwa ada korelasi antara error periode
sebelumnya di mana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Dalam
penelitian ini, uji autokorelasi pertama dilakukan dengan melihat DurbinWatson stat pada hasil estimasi regresi. Berikut adalah hasil uji DurbinWatson stat:
Tabel 4.2.4.2.1.
Hasil Uji Durbin-Watson
Mean dependent var
0.411184
S.D. dependent var
0.163656
Akaike info criterion
-2.256677
Schwarz criterion
-1.759551
Hannan-Quinn criter.
-2.067368
Durbin-Watson stat
1.704885
Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 7.1
Hasil uji autokorelasi di atas menunjukan bahwa nilai Durbin-Watson
stat sebesar 1.704885 artinya berada pada batas antara 1.54 sampai dengan
2.46. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 dari uji autokorelasi ini diterima
dan terbebas dari masalah autokorelasi.

4.2.4.3.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul
kesalahan dan residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki
varian yang konstan dari suatu observasi. Dalam penelitian ini, uji
heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Park.

69

Nilai perusahaan..., Intan Nur Alfianti, Ma.-IBS, 2015

Tabel 4.2.4.3.1.
Hasil Uji Park
Dependent Variable: LOG(RES2)
Method: Panel Least Squares
Date: 06/11/15 Time: 10:12
Sample: 2010 2014
Periods included: 5
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 50
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
ROE
PER
KM

-10.16897
-0.647168
1.246303
44.96910

2.032184
4.726986
0.693006
118.3169

-5.003960
-0.136909
1.798402
0.380073

0.0000
0.8917
0.0787
0.7056

Sumber: data diolah penulis menggunakan EViews 7.1
Hasil uji Park di atas menunjukkan bahwa probabilitas koefisien
masing-masing variabel independen lebih besar dari 0.05, sehingga dapat
disimpulkan bahwa H0 dari uji heteroskedastisitas ini diterima. Dengan
demikian, penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

4.2.5. Analisis Regresi Linier Berganda
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan
terdiri dari 10 bank dan jumlah sampel selama 5 tahun, sehingga sampel
keseluruhan sebanyak 50 dengan persamaan sebagai berikut ini:

Qit = β0 + β1 ROEit + β2 PERit + β3 KMit + εit
Analisa hasil dari model regresi penelitian menggunakan data sebagai
berikut:
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Tabel 4.2.5.1.
Data Analisis Regresi Linier
Dependent Variable: NILAITOBINSQ
Method: Panel Least Squares
Date: 06/11/15 Time: 10:10
Sample: 2010 2014
Periods included: 5
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 50
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
ROE
PER
KM

-0.044602
-0.011676
0.180737
-0.658941

0.127271
0.266818
0.037033
13.84379

-0.350450
-0.043760
4.880390
-0.047598

0.7280
0.9653
0.0000
0.9623

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.861152
0.816121
0.070178
0.182222
69.41691
19.12327
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.411184
0.163656
-2.256677
-1.759551
-2.067368
1.704885

Sumber: data diolah penulis menggunakan Eviews 7.1
Dari hasil regresi di atas, maka didapatkanlah persamaan regresi linier
berganda sebagai berikut:

Qit = –0.044602 – 0.011676 ROEit + 0.180737 PERit – 0.658941 KMit
a. Jika Return on Equity (ROE), Price Earnings Ratio (PER), dan Kepemilikan
Manajerial (KM) diabaikan maka nilai konstanta Nilai Tobin’s Q sebesar
–0.044602.
b. Koefisien regresi untuk Return on Equity (ROE) sebesar –0.011676. Hal ini
menunjukan bahwa Nilai Tobin’s Q akan mengalami penurunan sebesar
0.011676 persen untuk setiap kenaikan satu persen ROE dan sebaliknya. Hal
tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
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c. Koefisien regresi untuk Price Earnings Ratio (PER) sebesar 0.180737. Hal
ini menunjukan bahwa Nilai Tobin’s Q akan mengalami peningkatan
sebesar 0.180737 persen untuk setiap kenaikan satu persen PER dan
sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
d. Koefisien regresi untuk Kepemilikan Manajerial (KM) sebesar –0.658941.
Hal ini menunjukan bahwa Nilai Tobin’s Q akan mengalami penurunan
sebesar 0.658941 persen untuk setiap kenaikan satu persen Kepemilikan
Manajerial dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah
konstan.
e. Dilihat dari hasil koefisien regresi di atas, dari ketiga variabel independen
yang diuji pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Price Earnings
Ratio memiliki koefisien regresi terbesar yaitu 0.180737. Oleh karena itu,
Price

Earnings

Ratio

(PER)

merupakan

variabel

dominan

yang

mempengaruhi nilai perusahaan yang diproksikan dalam nilai Tobin’s Q.

4.2.6. Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat
digunakan untuk mengukur seberapa jauh model yang digunakan untuk
menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen di dalam
mengestimasi persamaan regresi. Berdasarkan hasil regresi berganda di atas,
koefisien determinasi (Adjusted R-Squared) adalah sebesar 0.816121 atau
sebesar 81.6121%.
Hal ini menunjukkan bahwa Return on Equity (ROE), Price Earnings
Ratio (PER), dan Kepemilikan Manajerial (KM) mampu menjelaskan pengaruh
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kepada nilai perusahaan yang diproksikan ke dalam nilai Tobin’s Q sebesar
81.6121%. Sisanya yaitu sebesar 18.3879% dijelaskan oleh variabel lain yang
tidak digunakan dalam model penelitian ini.

4.2.7. Uji Hipotesis
4.2.7.1.

Uji t (Uji Parsial)

Uji parsial atau uji t pada suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui
pengaruh dari masing-masing variabel independen yaitu Return on Equity
(ROE), Price Earnings Ratio (PER), dan Kepemilikan Manajerial (KM)
terhadap variabel dependennya yaitu nilai perusahaan Tobin’s Q pada suatu
model regresi. Kesimpulan yang dihasilkan dari uji t adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2.7.1.1.
Hasil Uji t
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
ROE
PER
KM

-0.044602
-0.011676
0.180737
-0.658941

0.127271
0.266818
0.037033
13.84379

-0.350450
-0.043760
4.880390
-0.047598

0.7280
0.9653
0.0000
0.9623

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.861152
0.816121
0.070178
0.182222
69.41691
19.12327
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.411184
0.163656
-2.256677
-1.759551
-2.067368
1.704885

Sumber: data diolah penulis menggunakan Eviews 7.1
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Hipotesis 1:
H01: Return on Equity (ROE) secara parsial tidak berpengaruh signifikan
terhadap nilai perusahaan
Ha1: Return on Equity (ROE) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
nilai perusahaan
Berdasarkan hasil tabel uji t di atas menunjukan bahwa probabilitas
ROE sebesar 0.9653 atau lebih besar dari 0.05. Nilai koefisien regresi ROE
sebesar -0.011676. Hal tersebut menunjukkan bahwa ROE memiliki pengaruh
negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan (Q). Sehingga dapat
dinyatakan bahwa H0 diterima. Koefisien yang bertanda negatif menunjukkan
bahwa semakin rendah ROE maka akan semakin meningkat nilai perusahaan
Tobin’s Q. Begitu pula sebaliknya, jika semakin tinggi ROE maka akan
semakin menurun nilai perusahaan Tobin’s Q.
Return on Equity (ROE) merupakan rasio yang termasuk ke dalam
rasio profitabilitas, di mana rasio profitabilitas merupakan rasio yang
menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan menghasilkan keuntungan. Para
pemegang saham ingin mengetahui tingkat keuntungan yang didapatkan dari
modal saham yang disetor dengan cara menghitung ROE. ROE yang tinggi
menunjukkan bahwa tingkat pengembalian yang tinggi terhadap modal sendiri
yang telah dikeluarkan sehingga sangat menarik minat investor untuk
berinvestasi. Namun dalam penelitian ini, ROE terbukti memiliki pengaruh
yang negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil pengujian
tidak sesuai dengan teori sebelumnya. Hal ini berarti bahwa ROE sebagai
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informasi tidak direspon positif oleh para investor, tetapi sebaliknya yaitu
cenderung direspon negatif.
Gambar 4.2.7.1.1.
Rata-rata Pertumbuhan ROE tahun 2010-2014

Hal ini dapat disebabkan karena rata-rata ROE pada seluruh bank
mengalami penurunan. Penurunan ROE disebabkan karena setiap kenaikan
jumlah modal/ekuitas saham biasa dan laba bersih yang dihasilkan oleh bank
tidak berbanding lurus. Meskipun modal/ekuitas saham biasa dan laba bersih
setiap bank selalu mengalami kenaikan namun kenaikan modal/ekuitas saham
biasa semakin besar dari tahun ke tahun dibandingkan dengan kenaikan laba
bersih yang hanya tumbuh sedikit. Hal tersebut mempengaruhi ROE setiap
bank mengalami penurunan.
Meningkatnya modal saham yang mengalami kenaikan dari tahun
2010-2014 dibandingkan dengan laba yang dihasilkan bank, disebabkan
karena dampak dari krisis keuangan global yang terjadi pada akhir tahun 2008.
Hal tersebut berdampak pada semakin banyak likuiditas pasar global yang
kemudian mengalir sebagai modal ke negara-negara berkembang termasuk
Indonesia dengan tujuan mencari imbal hasil yang tinggi. Bertambahnya
modal asing di Indonesia menciptakan tingkat suku bunga rendah. Maka
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secara tidak langsung hal tersebut mempengaruhi laba bersih yang akan
diterima oleh para investor karena ROE dihasilkan dari laba setelah pajak.
Alasan lainnya adalah tingkat inflasi yang cenderung tinggi akan
meningkatkan biaya operasional dari bank karena bank akan mengeluarkan
uang yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Biaya operasional pada
bank salah satunya terdiri dari gaji maupun bonus pegawai. Pada akhirnya,
kenaikan biaya operasional akan mempengaruhi laba bersih yang diterima
oleh pemegang saham. Semakin besar biaya operasional bank, semakin sedikit
tingkat keuntungan yang diterima oleh pemegang saham.
Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Bukit (2012) dan Yuliana (2012) yang menyatakan bahwa ROE berpengaruh
positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, berbeda dengan hasil
penelitian di atas.

Hipotesis 2:
H02: Price Earnings Ratio (PER) secara parsial tidak berpengaruh signifikan
terhadap nilai perusahaan
Ha2: Price Earnings Ratio (PER) secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap nilai perusahaan
Berdasarkan hasil tabel uji t di atas menunjukan bahwa probabilitas
PER sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari 0.05. Nilai koefisien regresi PER
sebesar 0.180737. Hal tersebut menunjukkan bahwa PER memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (Q). Sehingga dapat
dinyatakan bahwa H0 ditolak. Koefisien yang bertanda positif menunjukkan
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bahwa semakin tinggi PER maka akan semakin meningkat nilai perusahaan
Tobin’s Q. Begitu pula sebaliknya, yaitu jika semakin rendah PER maka akan
semakin menurun nilai perusahaan Tobin’s Q.
Price Earnings Ratio (PER) menunjukkan peluang pertumbuhan bagi
perusahaan. Para investor menggunakan PER untuk melihat prospek
pertumbuhan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan.
PER merupakan kemampuan perusahaan dalam mempengaruhi harga pasar
saham berdasarkan laba bersih yang diperolehnya. PER merupakan rasio
antara harga pasar saham per lembar dengan laba bersih atau earning per
share (EPS).
Pengaruh yang positif PER terhadap nilai perusahaan disebabkan PER
merupakan rasio yang menunjukkan tingkat pertumbuhan perusahaan.
Perusahaan yang memiliki prospek yang tinggi biasanya memiliki PER yang
tinggi pula, begitu pun sebaliknya. Perusahaan dengan PER yang tinggi tentu
direspon positif oleh investor di pasar modal yang akan meningkatkan harga
pasar saham di bursa efek sehingga nilai perusahaan juga meningkat. Kondisi
ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara PER dengan
nilai perusahaan.
Perusahaan diharapkan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tinggi
yang berarti mempunyai prospek yang baik, biasanya mempunyai PER yang
tinggi. Sebaliknya, perusahaan yang diharapkan mempunyai pertumbuhan
yang rendah, akan mempunyai PER yang rendah juga. Artinya para investor di
pasar modal akan lebih tertarik kepada perusahaan yang memiliki PER yang
tinggi karena perusahaan dengan PER yang tinggi berarti memiliki
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pertumbuhan atau menjanjikan prospek yang bagus sehingga harga pasar
saham perusahaan tersebut di Bursa Efek Indonesia akan meningkat. Hal
tersebut akan mempengaruhi nilai perusahaan yang akan meningkat pula.
Semakin besar PER maka perusahaan tersebut memiliki laba bersih
yang prospektif sehingga investor tertarik dan meresponnya secara positif
dengan adanya peningkatan harga pasar saham perusahaan tersebut di pasar
modal. Semakin besar PER maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki
kemampuan yang tinggi dalam menghasilkan laba sehingga hal ini akan
direspon positif oleh para investor di pasar modal. Pada kondisi yang seperti
itulah harga saham di pasar modal akan bergerak naik karena respon positif
menunjukkan

adanya

kenaikan

jumlah

permintaan

saham

sehingga

mempengaruhi nilai perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
price earnings ratio (PER) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap
nilai perusahaan.
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh
Hermuningsih (2013) yang menyatakan bahwa PER berpengaruh positif dan
signifikan terhadap nilai perusahaan.
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Hipotesis 3:
H03: Kepemilikan Manajerial secara parsial tidak berpengaruh signifikan
terhadap nilai perusahaan
Ha3: Kepemilikan Manajerial secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
nilai perusahaan
Berdasarkan hasil tabel uji t di atas menunjukan bahwa probabilitas
Kepemilikan Manajerial (KM) sebesar 0.9623 atau lebih besar dari 0.05. Nilai
koefisien regresi Kepemilikan Manajerial (KM) sebesar -0.658941. Hal
tersebut menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial (KM) memiliki
pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan (Q). Sehingga
dapat dinyatakan bahwa H0 diterima. Koefisien yang bertanda negatif
menunjukkan bahwa semakin rendah kepemilikan manajerial maka akan
semakin meningkat nilai perusahaan Tobin’s Q. Begitu pula sebaliknya, jika
semakin tinggi kepemilikan manajerial maka akan semakin menurun nilai
perusahaan Tobin’s Q.
Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham beredar yang
dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan. Dalam perbankan, sesuai Rapat
Umum Pemegang Saham terdapat rencana kepemilikan saham oleh pegawai
dan Direksi melalui Program Penjatahan Saham/Employee Stock Allocation
(ESA)

dan

Pemberian

Opsi

Pembelian

Saham

kepada

Manajemen/Management Stock Option Plan (MSOP). Program ESA terdiri
dari program Pemberian Saham Bonus (Bonus Share Plan) dan program
Penjatahan Saham dengan Diskon (Share Purchase at Discount). Sedangkan
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program MSOP ditujukan untuk Direksi dan pegawai pimpinan pada tingkatan
(grade) atau kriteria tertentu.
Dalam penelitian ini, hasil kepemilikan manajerial tidak signifikan
terhadap nilai perusahaan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena
manajemen perusahaaan tidak mempunyai kendali secara penuh terhadap
perusahaan. Manajemen lebih banyak dikendalikan pemegang saham
mayoritas sehingga manajemen hanya sebagai agen untuk pemegang saham
mayoritas dalam usahanya meningkatkan nilai perusahaan.
Jika kepemilikan saham manajerial yang dipegang oleh manajemen
tinggi, maka pihak manajemen perusahaan merasa memiliki kendali yang
besar terhadap perusahaan. Kepemilikan manajerial yang tinggi cenderung
memiliki dampak negatif terhadap pemegang saham karena pihak manajemen
perusahaan akan melakukan kecurangan dan hal-hal lainnya yang tidak etis
yang akan merugikan pemegang saham karena pihak manajemen merasa
memiliki seutuhnya perusahaan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena
pihak manajemen yang lebih mengetahui informasi dan keadaan perusahaan
dibandingkan investor. Jika manajemen berlaku curang maka akan
mempengaruhi respon investor dalam berinvestasi yang akan mengakibatkan
harga saham turun sehingga nilai perusahaan juga rendah. Hal tersebut tidak
sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan.
Rendahnya saham yang dimiliki manajemen menandakan pihak
manajemen belum merasa ikut memiliki perusahaan karena tidak semua
keuntungan dapat dinikmati oleh manajemen. Hal ini dapat disebabkan karena
adanya perbedaan informasi yang dimiliki antara investor dan pihak
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manajemen. Manajer yang juga berperan sebagai pengelola perusahaan akan
lebih banyak mengetahui informasi internal serta prospek perusahaan
dibandingkan pemilik perusahaan sehingga menyebabkan pihak manajemen
termotivasi untuk memaksimalkan hartanya. Rendahnya kepemilikan saham
manajerial tidak membuat pihak manajemen melakukan tindakan semenamena yang akan merugikan para investor sehingga dapat mempengaruhi nilai
perusahaan.
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh
Adnantara (2013) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial
berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Meskipun demikian
berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sofyaningsih (2011) dan
Rizqia (2013) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh
positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, berbeda dengan hasil
penelitian di atas.

4.2.7.2.

Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji secara bersama-sama semua variabel
independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
Untuk pengujian ini, apabila nilai probabilitasnya berada di bawah 0.05 maka
dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau simultan variabel
independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Kesimpulan
yang dihasilkan dari uji F adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.2.7.2.1.
Hasil Uji F
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
ROE
PER
KM

-0.044602
-0.011676
0.180737
-0.658941

0.127271
0.266818
0.037033
13.84379

-0.350450
-0.043760
4.880390
-0.047598

0.7280
0.9653
0.0000
0.9623

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.861152
0.816121
0.070178
0.182222
69.41691
19.12327
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.411184
0.163656
-2.256677
-1.759551
-2.067368
1.704885

Sumber: data diolah penulis menggunakan Eviews 7.1

Hipotesis 4:
H04: ROE, PER, dan Kepemilikan Manajerial secara simultan tidak
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan
Ha4: ROE, PER, dan Kepemilikan Manajerial secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap nilai perusahaan
Berdasarkan hasil tabel regresi uji F di atas, nilai Prob (F-statistic)
sebesar 0.000000. Dengan nilai signifikansi sebesar 0.000000 maka nilai Prob
(F-statistic) lebih kecil dari 0.05 yang artinya menolak H04 dan menerima Ha4.
Hal ini menunjukan bahwa secara simultan (bersama-sama), variabel ROE,
PER, dan Kepemilikan Manajerial mempengaruhi nilai perusahaan (Q) secara
signifikan.

4.3.

Variabel Independen Dominan Terhadap Nilai Perusahaan
Penelitian ini menguji pengaruh profitabilitas, growth opportunity, dan

struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan, di mana variabel independen yang
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digunakan yaitu profitabilitas yang diproksikan oleh Return on Equity (ROE),
growth opportunity yang diproksikan oleh Price Earnings Ratio (PER), dan
struktur kepemilikan yang diproksikan oleh Kepemilikan Manajerial (KM) serta
variabel dependen yaitu nilai perusahaan yang diproksikan oleh nilai Tobin’s Q.
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka variabel independen yang paling
mempengaruhi atau dominan terhadap variabel dependen yaitu Price Earnings
Ratio (PER). Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis regresi linier bahwa PER
merupakan satu-satunya yang berpengaruh secara signifikan terhadap nilai
perusahaan Tobin’s Q. Sedangkan ROE dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh
secara tidak signifikan terhadap nilai perusahaan Tobin’s Q.
Pasar modal merupakan tempat di mana para calon investor yang memiliki
kelebihan dana dapat menginvestasikan uangnya. Dalam berinvestasi tentunya
para investor mengharapkan tingkat pengembalian yang tinggi. Tingkat
pengembalian yang tinggi dapat terlihat dari harga saham yang tinggi pula. Para
investor tentunya harus cermat membandingkan harga pasar saham perusahaan
satu dengan perusahaan lainnya agar keinginan mereka mendapat keuntungan
yang tinggi dapat tercapai sehingga kesejahteraannya meningkat. Hal tersebut
sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang
saham. Dalam menginvestasikan dana yang dimiliki oleh para investor, perbankan
merupakan tempat yang cocok bagi mereka untuk berinvestasi karena perbankan
memiliki pengaruh yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Selain
itu, perbankan diawasi oleh Bank Indonesia sehingga kegiatannya dapat
dikendalikan.
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Bagi investor, penting untuk melihat prospek pertumbuhan di dalam
perusahaan. Kebanyakan investor menggunakan PER untuk melihat prospek
pertumbuhan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. PER
merupakan kemampuan perusahaan dalam mempengaruhi harga pasar saham
berdasarkan laba bersih yang diperolehnya. Semakin tinggi PER maka
menunjukkan perusahaan dapat memiliki kemampuan dalam menghasilkan laba
secara optimal. Hal tersebut direspon positif oleh pemegang saham sehingga
harga saham di pasar modal mengalami kenaikan karena bertambahnya jumlah
permintaan saham dan kemudian nilai perusahaan menjadi tinggi. Oleh karena itu,
PER merupakan variabel dominan dalam mempengaruhi nilai perusahaan.

4.4.

Implikasi Manajerial
Variabel Price Earnings Ratio memiliki pengaruh positif dan signifikan

terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q). Variabel ini juga merupakan variabel
dominan yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q). Hal ini
menunjukan bahwa pada perusahaan perbankan, Price Earnings Ratio (PER)
penting dalam melihat peluang pertumbuhan bagi perusahaan. Para investor
menggunakan PER untuk melihat prospek pertumbuhan perusahaan untuk
menghasilkan keuntungan di masa depan. PER merupakan kemampuan
perusahaan dalam mempengaruhi harga pasar saham berdasarkan laba bersih yang
diperolehnya.
Hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan PER pada suatu perusahaan
adalah memberikan sinyal positif kepada para pemegang saham saat perusahaan
menunjukkan prospek pertumbuhan yang tinggi. Pengaruh yang positif PER
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terhadap nilai perusahaan disebabkan PER merupakan rasio yang menunjukkan
tingkat pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang memiliki prospek yang tinggi
biasanya memiliki PER yang tinggi pula, begitu pun sebaliknya. Perusahaan
dengan PER yang tinggi tentu direspon positif oleh investor di pasar modal yang
akan meningkatkan harga pasar saham di bursa efek sehingga nilai perusahaan
juga meningkat. Misalnya, para investor membandingkan di antara dua
perusahaan perbankan. Bank satu memberikan harga saham sebesar Rp10.000,00
sedangkan harga saham bank lain sebesar Rp8.000,00 di mana kedua bank
tersebut sama-sama menghasilkan laba saham sebesar Rp1.000,00 per lembar
saham. Maka, para investor lebih memilih harga saham bank yang bernilai
Rp10.000,00 karena pasar menilai saham bank tersebut secara positif yang akan
menghasilkan laba saham lebih besar.
Perusahaan diharapkan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tinggi yang
berarti mempunyai prospek yang baik, biasanya mempunyai PER yang tinggi.
Sebaliknya, perusahaan yang diharapkan mempunyai pertumbuhan yang rendah,
akan mempunyai PER yang rendah juga. Artinya para investor di pasar modal
akan lebih tertarik kepada perusahaan yang memiliki PER yang tinggi karena
perusahaan dengan PER yang tinggi berarti memiliki pertumbuhan atau
menjanjikan prospek yang bagus sehingga harga pasar saham perusahaan tersebut
di Bursa Efek Indonesia akan meningkat. Hal tersebut akan mempengaruhi nilai
perusahaan yang akan meningkat pula.
Semakin besar PER maka perusahaan tersebut memiliki laba bersih yang
prospektif sehingga investor tertarik dan meresponnya secara positif dengan
adanya peningkatan harga pasar saham perusahaan tersebut di pasar modal.
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Semakin besar PER maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan
yang tinggi dalam menghasilkan laba sehingga hal ini akan direspon positif oleh
para investor di pasar modal. Pada kondisi yang seperti itulah harga saham di
pasar modal akan bergerak naik karena respon positif menunjukkan adanya
kenaikan jumlah permintaan saham sehingga mempengaruhi nilai perusahaan.
Pada penelitian ini, modal saham yang meningkat belum tentu
menghasilkan laba bersih yang tinggi bagi para investor yang umumnya diketahui
pada rasio Return on Equity (ROE). ROE merupakan rasio yang termasuk ke
dalam rasio profitabilitas, di mana rasio profitabilitas merupakan rasio yang
menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan menghasilkan keuntungan. Para
pemegang saham ingin mengetahui tingkat keuntungan yang didapatkan dari
modal saham yang disetor dengan cara menghitung ROE. Namun dalam
penelitian ini, ROE terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai
perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena ROE pada setiap bank mengalami
penurunan. Penurunan ROE disebabkan karena saat modal saham bertambah lebih
banyak setiap tahunnya tapi laba bersih yang dihasilkan hanya bertambah sedikit.
Dengan jumlah ekuitas yang tinggi maka akan mengakibatkan banyak dana yang
kurang produktif sehingga perlu adanya pengalokasian dana yang dapat
menghasilkan keuntungan, seperti melakukan kredit.
Selanjutnya, besarnya saham kepemilikan manajerial yang dimiliki oleh
manajemen perusahaan secara tidak langsung mempengaruhi nilai perusahaan.
Koefisien regresi dari variabel Kepemilikan Manajerial merupakan koefisien
terkecil jika dibandingkan dengan 2 variabel lainnya. Artinya, bagi perusahaan
perbankan variabel Kepemilikan Manajerial bukan merupakan variabel yang
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sangat diperhatikan para investor sebagai pertimbangan untuk melakukan
investasi. Hal ini kemungkinan disebabkan karena manajemen lebih banyak
dikendalikan pemegang saham mayoritas sehingga manajemen hanya sebagai
agen untuk pemegang saham mayoritas dalam usahanya meningkatkan nilai
perusahaan.
Besarnya kepemilikan saham manajerial tidak berpengaruh signifikan
terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori
keagenan, di mana besarnya kepemilikan manajerial berpengaruh dalam
meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini disebabkan karena besarnya kepemilikan
tidak berpengaruh langsung dengan laba bersih yang akan diterima oleh para
pemegang saham. Selain itu, tidak semua pihak manajemen memiliki saham dari
perusahaannya. Jika kepemilikan saham manajerial yang dipegang oleh pihak
manajemen sedikit maka pengaruhnya terhadap laba yang akan diterima para
pemegang saham juga sedikit karena pengeluaran perusahaan juga lebih sedikit.
Jika kepemilikan saham manajerial yang dipegang oleh manajemen tinggi,
maka pihak manajemen perusahaan memiliki kendali yang besar terhadap
perusahaan. Kepemilikan manajerial yang tinggi cenderung memiliki dampak
negatif terhadap pemegang saham karena pihak manajemen perusahaan akan
melakukan kecurangan dan hal-hal lainnya yang tidak etis yang akan merugikan
pemegang saham karena pihak manajemen merasa memiliki seutuhnya
perusahaan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena pihak manajemen yang lebih
mengetahui informasi dan keadaan perusahaan dibandingkan investor. Jika
manajemen berlaku curang maka akan membuat kinerja perusahaan menurun.
Tapi karena perbankan dilindungi dan diawasi oleh Bank Indonesia, maka kinerja
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perusahaan yang menurun dapat dikendalikan dengan cara menggantikan posisi
pihak manajemen yang berlaku curang tersebut. Pengendalian yang dilakukan
guna melindungi sektor perbankan dari risiko non sistemik dan para investor tidak
harus memperhatikan aspek kepemilikan manajerial karena hal itu telah diawasi
oleh pihak regulator.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai perusahaan Tobin’s Q

yang ditinjau berdasarkan Return on Equity (ROE), Price Earnings Ratio (PER),
dan Kepemilikan Manajerial pada bank umum yang go public dan terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Penelitian ini menggunakan 10 bank
dengan market capitalization terbesar pada tahun 2014 sebagai sampel selama 5
periode secara tahunan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang
dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dengan rincian sebagai
berikut:
1. Secara parsial, Return on Equity (ROE) memiliki pengaruh negatif tidak
signifikan terhadap nilai perusahaan Tobin’s Q. Pengaruh ROE terhadap nilai
perusahaan Tobin’s Q negatif, yaitu jika ROE meningkat maka nilai
perusahaan akan menurun dan sebaliknya. ROE memiliki pengaruh yang tidak
signifikan terhadap nilai perusahaan Tobin’s Q karena ROE sebagai bahan
informasi bagi investor cenderung direspon negatif.
2. Secara parsial, Price Earnings Ratio (PER) memiliki pengaruh positif
signifikan terhadap nilai perusahaan Tobin’s Q. Pengaruh PER terhadap nilai
perusahaan Tobin’s Q positif, yaitu jika PER meningkat maka nilai
perusahaan Tobin’s Q akan meningkat dan sebaliknya. PER memiliki
pengaruh yang signifikan pada nilai perusahaan Tobin’s Q karena PER
merupakan rasio yang menunjukkan tingkat pertumbuhan perusahaan.
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Perusahaan yang memiliki prospek yang tinggi biasanya memiliki PER yang
tinggi pula, begitu pun sebaliknya. Perusahaan dengan PER yang tinggi tentu
direspon positif oleh investor di pasar modal yang akan meningkatkan harga
pasar saham di bursa efek sehingga nilai perusahaan juga meningkat.
3. Secara parsial, Kepemilikan Manajerial (KM) memiliki pengaruh negatif tidak
signifikan terhadap nilai perusahaan Tobin’s Q. Pengaruh kepemilikan
manajerial terhadap nilai perusahaan Tobin’s Q negatif, yaitu jika kepemilikan
manajerial meningkat maka nilai perusahaan akan menurun dan sebaliknya.
Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap
nilai perusahaan Tobin’sQ karena manajemen lebih banyak dikendalikan
pemegang saham mayoritas sehingga manajemen hanya sebagai agen untuk
pemegang saham mayoritas dalam usahanya meningkatkan nilai perusahaan.
4. Secara simultan atau bersama-sama, ROE, PER, dan Kepemilikan Manajerial
memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan Tobin’s Q.
5. Variabel independen yang paling dominan mempengaruhi nilai perusahaan
yaitu Price Earnings Ratio (PER). Hal tersebut karena PER merupakan aspek
dalam melihat prospek pertumbuhan perusahaan. Jika bank mampu
menghasilkan labanya secara optimal maka akan direspon positif oleh investor
yang akan menaikkan harga saham di pasar modal, maka hal tersebut akan
berdampak secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

5.2.

Saran
Beberapa saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai

berikut:
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1. Kepada Calon Investor dan Investor
Dalam melihat prospek pertumbuhan perusahaan, calon investor
maupun investor lama dapat mengamati variabel Price Earnings Ratio (PER).
Variabel ini dapat dijadikan bahan informasi dan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan berinvestasi pada perusahaan dalam industri
perbankan karena PER menunjukkan prospek pertumbuhan pada perusahaan.
Selain itu, para investor juga harus memperhatikan perubahan BI rate maupun
tingkat inflasi yang akan mempengaruhi keputusan perbankan. Dalam
penelitian ini, PER memberikan hasil yang signifikan dan dominan terhadap
nilai perusahaan. Nilai perusahaan diproksikan dengan nilai Tobin’s Q pada
industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode
2010-2014.

2. Kepada Perbankan dan Manajemen
Bagi perbankan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan
evaluasi dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja bagi perusahaan
agar lebih optimal. Apabila dilihat dari Price Earnings Ratio (PER), variabel
ini merupakan variabel dominan dalam mempengaruhi nilai perusahaan.
Untuk

mempertahankan

PER

tetap

tinggi,

maka

perbankan

perlu

memperhatikan keadaan perekonomian Indonesia karena akan mempengaruhi
perubahan harga saham di pasar modal. Pada saat harga saham tinggi,
menunjukkan bahwa bank mampu secara optimal menghasilkan laba yang
tinggi pula. Selain itu, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan
menghindari risiko internal bank, maka pihak bank harus melihat latar
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belakang pendidikan maupun reputasi masing-masing nama yang akan
dipekerjakan. Sehingga keberhasilan bank dapat dikaitkan dengan kapasitas
pihak manajemen. Dengan reputasi dari manajemen yang baik, maka jalannya
kegiatan bank akan berjalan sesuai keinginan para investor.

3. Kepada Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen, yaitu rasio
profitabilitas, growth opportunity, dan struktur kepemilikan. Periode waktu
penelitian lima tahun dengan sampel bank menggunakan kategori 10 bank
yang memiliki market capitalization terbesar tahun 2014. Oleh karena itu,
penulis memberikan saran untuk penelitian selanjutnya dapat memperpanjang
periode tahun pengamatan atau periode waktu yang berbeda. Adapun variabel
yang digunakan seperti rasio lancar, rasio likuiditas, maupun rasio solvabilitas,
serta faktor-faktor lainnya yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan seperti
struktur modal, kebijakan hutang, dan good corporate governance, sehingga
dapat memperkaya kajian penelitian. Terakhir, penelitian selanjutnya
diharapkan menggunakan sampel perusahaan yang tidak hanya pada industri
perbankan saja, tetapi dapat dikembangkan dengan menggunakan sampel dari
kelompok perusahaan lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
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LAMPIRAN

Lampiran I Data Nilai Perusahaan, ROE, PER, dan Kepemilikan Manajerial
Nomor
1

2

3

4

5

6

7

Tahun
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012

Perusahaan
_BBCA
_BBCA
_BBCA
_BBCA
_BBCA
_BMRI
_BMRI
_BMRI
_BMRI
_BMRI
_BBNI
_BBNI
_BBNI
_BBNI
_BBNI
_BDMN
_BDMN
_BDMN
_BDMN
_BDMN
_BTPN
_BTPN
_BTPN
_BTPN
_BTPN
_BNGA
_BNGA
_BNGA
_BNGA
_BNGA
_NISP
_NISP
_NISP

Y
NilaiTobinsQ
0.5498465
0.5864806
0.5622140
0.6521637
0.7303633
0.5041949
0.5707206
0.5989769
0.5286651
0.5628044
0.4240600
0.3635009
0.3376062
0.3138347
0.4541378
0.5633074
0.4588988
0.5320358
0.3678462
0.3903152
0.5552668
0.5331809
0.6497774
0.5027082
0.4976885
0.4145834
0.2939432
0.2547796
0.2239163
0.2120092
0.3241673
0.2372494
0.2783780

X1
ROE
0.3330000
0.3350000
0.3040000
0.2820000
0.2550000
0.2440000
0.2200000
0.2260000
0.2223000
0.2095000
0.2470000
0.2006000
0.1999000
0.2247000
0.2364000
0.1851000
0.1720000
0.1620000
0.1452000
0.0860000
0.3640000
0.3180000
0.3260000
0.2620000
0.1840000
0.2088000
0.1909000
0.2088000
0.1774000
0.0852000
0.0812000
0.1290000
0.1222000

X2
PER
2.91235066
2.89037176
2.94443898
2.80940270
2.97552957
2.57540928
2.53735483
2.51826626
2.30876978
2.47310332
2.49979526
2.51930808
2.30757263
2.22245905
2.14710019
2.81180944
2.38139627
2.60268969
2.19165353
2.81301064
2.88267419
2.62214237
2.73410088
2.46647295
2.52256908
2.88708919
2.26423172
1.87648586
1.68599034
2.19257671
3.35324791
2.31300961
2.57624824

X3
KM
0.0028174
0.0026799
0.0026248
0.0025896
0.0024301
0.0007189
0.0007519
0.0006916
0.0004875
0.0004342
0.0000371
0.0000368
0.0023467
0.0021413
0.0020131
0.0016357
0.0026991
0.0026991
0.0026991
0.0017970
0.0084703
0.0086448
0.0084959
0.0084959
0.0080419
0.0000115
0.0000115
0.0000115
0.0000115
0.0000001
0.0001795
0.0001482
0.0001482
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Nomor

8

9

10

Tahun
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014

Perusahaan
_NISP
_NISP
_MAYA
_MAYA
_MAYA
_MAYA
_MAYA
_BBKP
_BBKP
_BBKP
_BBKP
_BBKP
_SDRA
_SDRA
_SDRA
_SDRA
_SDRA

Y
NilaiTobinsQ
0.2830868
0.2958596
0.5538888
0.4698348
0.7198877
0.4947642
0.2578146
0.1500572
0.1569621
0.1500762
0.1653351
0.1725013
0.3282195
0.1964289
0.2119085
0.3206710
0.6022898

X1
ROE
0.1187000
0.0968000
0.0728000
0.1153000
0.1767000
0.2285000
0.2096000
0.1902000
0.2010000
0.1947000
0.1909000
0.1250000
0.1745000
0.2336000
0.2744000
0.2587000
0.0835000

X2
PER
2.25581012
2.46061584
3.97846810
3.25085013
3.68699887
3.21171967
2.70895487
2.08128940
1.81263094
1.76618760
1.67139911
2.24142728
2.39386891
1.76447004
2.20395687
2.81341072
3.18279549

X3
KM
0.0001434
0.0001392
0.0056859
0.0056859
0.0093706
0.0083295
0.0083295
0.0029874
0.0027605
0.0023613
0.0016229
0.0015256
0.0074271
0.0074336
0.0053810
0.0052482
0.0023398
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Lampiran II Data Output Hasil Penelitian


Uji Statistik Deskriptif
Date: 06/11/15
Time: 10:08
Sample: 2010 2014



NILAITOBINSQ

ROE

PER

KM

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

0.411184
0.419322
0.730363
0.150057
0.163656
0.016056
1.861743

0.201842
0.200800
0.364000
0.072800
0.072091
0.132638
2.572427

2.546070
2.518787
3.978468
1.671399
0.486265
0.510513
3.576626

0.003075
0.002354
0.009371
1.00E-07
0.003037
0.822614
2.273224

Jarque-Bera
Probability

2.701375
0.259062

0.527480
0.768173

2.864565
0.238763

6.739544
0.034397

Sum
Sum Sq. Dev.

20.55921
1.312387

10.09210
0.254660

127.3035
11.58623

0.153773
0.000452

Observations

50

50

50

50

Uji Data Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square



d.f.

Prob.

(9,37)
9

0.0000
0.0000

Chi-Sq.
Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

9.855086

3

0.0198

6.658664
48.152516

Uji Data Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary
Cross-section random
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Uji Normalitas

10

Series: Standardized Residuals
Sample 2010 2014
Observations 50

8

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

6

4

-1.03e-16
-0.015909
0.152812
-0.199314
0.098702
-0.017203
2.082861

2

Jarque-Bera
Probability
0
-0.20



-0.15

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

Uji Asumsi Klasik Multikolinieritas

ROE
PER
KM



-0.10

1.754850
0.415852

ROE

PER

KM

1.000000
-0.048155
0.349992

-0.048155
1.000000
0.320388

0.349992
0.320388
1.000000

Uji Asumsi Klasik Autokolerasi
Dependent Variable: NILAITOBINSQ
Method: Panel Least Squares
Date: 06/11/15 Time: 10:10
Sample: 2010 2014
Periods included: 5
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 50
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
ROE
PER
KM

-0.044602
-0.011676
0.180737
-0.658941

0.127271
0.266818
0.037033
13.84379

-0.350450
-0.043760
4.880390
-0.047598

0.7280
0.9653
0.0000
0.9623

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.861152
0.816121
0.070178
0.182222
69.41691
19.12327
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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0.411184
0.163656
-2.256677
-1.759551
-2.067368
1.704885
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Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas
Dependent Variable: LOG(RES2)
Method: Panel Least Squares
Date: 06/11/15 Time: 10:12
Sample: 2010 2014
Periods included: 5
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 50
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
ROE
PER
KM

-10.16897
-0.647168
1.246303
44.96910

2.032184
4.726986
0.693006
118.3169

-5.003960
-0.136909
1.798402
0.380073

0.0000
0.8917
0.0787
0.7056

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)



0.088341
0.028884
2.197790
222.1929
-108.2350
1.485812
0.230843

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-6.988120
2.230235
4.489400
4.642362
4.547649
1.872708

Data Analisis Regresi
Dependent Variable: NILAITOBINSQ
Method: Panel Least Squares
Date: 06/11/15 Time: 10:10
Sample: 2010 2014
Periods included: 5
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 50
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
ROE
PER
KM

-0.044602
-0.011676
0.180737
-0.658941

0.127271
0.266818
0.037033
13.84379

-0.350450
-0.043760
4.880390
-0.047598

0.7280
0.9653
0.0000
0.9623

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.861152
0.816121
0.070178
0.182222
69.41691
19.12327
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.411184
0.163656
-2.256677
-1.759551
-2.067368
1.704885
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Lampiran III Personal Information

PERSONAL DETAILS
Name

: Intan Nur Alfianti

Address

: Jalan Kuningan Barat IV No. 40 RT.010 RW.03,
Kelurahan

Kuningan

Barat,

Kecamatan

Mampang

Prapatan, Jakarta Selatan, 12710
Phone Number

: 0878-8489-5510

Place & Date of Birth : Jakarta, April 16th, 1993
Gender

: Female

Marital Status

: Single

Religion

: Moslem

Nationality

: Indonesia

Email

: intannuralfianti@gmail.com

EDUCATION DETAILS
2011-2015

: STIE Indonesia Banking School (Financial Management),
South Jakarta

2008-2011

: 55 Senior High School, South Jakarta

2005-2008

: 13 Junior High School, South Jakarta

1999-2005

: Rawa Barat 05 Elementary School, South Jakarta
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NON FORMAL EDUCATION AND TRAINING DETAILS
May 2012

: Computerised Accounting with MYOB – Basic (MYOB
Accounting v18)

September 2012

: TOEFL at George Mansion University

2012

: Basic Activist Training Program (BATPRO) STIE
Indonesia Banking School

January 2013

: Customer Service and Effective Selling Skill Training

February 2014

: Rindam Jaya Military Training

January 2015

: Trade Finance and Basic Treasury & Valas Training PT.
Bank Mandiri

February 2015

: Credit Analysis Training PT. Bank Mandiri

March 2015

: Mini Banking Simulation

INTERNSHIP EXPERIENCES
June 2013

: Internship at KPw Bank Indonesia Wilayah V Jawa
Tengah dan DIY

August 2014

: Internship at PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk – Area
Jakarta Plaza Mandiri, South Jakarta

ORGANIZATIONAL EXPERIENCES
2009 – 2010

: Member of OSIS SMA Negeri 55 Jakarta

2010

: Masa Orientasi Siswa SMA Negeri 55 Jakarta, Treasurer
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2010

: SNAPELL SMAN 55 Jakarta, Funding Division

2012

: Business Competition STIE Indonesia Banking School,
Treasurer II

2012 – 2013

: Member of SENAT MAHASISWA STIE Indonesia
Banking School, Treasurer II

2013

: Rhythm Night STIE Indonesia Banking School, Treasurer

2013

: IBS SUPERCUP V STIE Indonesia Banking School,
Treasurer I

2013

: Pekan Orientasi Mahasiswa STIE Indonesia Banking
School, Member of Supervision

2013

: Best Student STIE Indonesia Banking School,
Documentation Division

ACHIEVEMENTS
2013

: Scholarship from Lembaga Pengembangan Perbankan
Indonesia (LPPI)

2015

: Participant of Best Student 2015
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