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

Scanned by CamScanner

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. 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.
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan antara lain
profitabilitas, growth opportunity, dan struktur kepemilikan. 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.
II. LANDASAN TEORI
Dalam penelitian ini, digunakan teori Agency Theory dan Signalling Theory
yang menjadi grand theory. Teori lain yang digunakan yaitu mengenai pasar modal,
saham, penilaian variabel serta nilai perusahaan Tobin’s Q.
2.1. Teori Agency
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) (Godfrey, 2010). Pemberi kerja, yang disebut prinsipal, akan memberikan hak

2
Nilai perusahaan..., Intan Nur Alfianti, Ma.-IBS, 2015

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, 1998).
2.2. Teori Signalling
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.
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
(Godfrey, 2010).
2.3. 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.
2.4. Saham
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
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menerbitkan saham, yang digunakan untuk menarik dana dari para investor (Rivai, et
al., 2013). Saham dibagi menjadi dua macam yaitu saham preferen dan saham biasa
(Jones, 2014).
2.5. Nilai Perusahaan
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 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. Tobin’s Q diukur
dengan membandingkan nilai pasar aset suatu perusahaan dengan biaya penggantian
aset tersebut (Damodaran, 2012).
2.6. Faktor-Faktor yang Diteliti Pada Penelitian Ini
1. Return on Equity (ROE), merupakan salah satu rasio profitabilitas. Para
pemegang saham pada umumnya ingin mengetahui tingkat profitabilitas
modal saham dan keuntungan yang telah mereka tanam kembali dalam
bentuk laba yang ditahan. 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).
2. Price Earnings Ratio, merupakan salah satu ukuran growth opportunity.
Growth opportunity adalah peluang pertumbuhan suatu perusahaan di masa
depan (Mai, 2006 dalam Hermuningsih, 2013). Price Earnings Ratio
menunjukkan berapa banyak jumlah uang yang rela dikeluarkan oleh para
investor untuk membayar setiap laba yang dilaporkan. 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. PER yang tinggi menyiratkan harapan investor lebih tinggi
tentang pertumbuhan laba masa depan (Jones, 2014).
3. Kepemilikan Manajerial, merupakan salah satu ukuran struktur kepemilikan.
Struktur kepemilikan menurut beberapa peneliti dipercaya mempengaruhi
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jalannya perusahaan, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja perusahaan
dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan.
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 (Abukosim, et
al., 2014).
2.7. Perumusan Hipotesis
2.7.1. H1 : Return on Equity (ROE) secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap nilai perusahaan
ROE merupakan salah satu pengukuran rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas
merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.
Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan.
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.
2.7.2. H2 : Price Earnings Ratio (PER) secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap nilai perusahaan
Price Earnings Ratio menunjukkan berapa banyak jumlah uang yang rela
dikeluarkan oleh para investor untuk membayar setiap laba yang dilaporkan. Jumlah
uang yang dikeluarkan oleh investor menunjukkan harga saham suatu perusahaan.
Jika harga saham meningkat, 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.
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2.7.3. H3 : Kepemilikan manajerial secara parsial berpengaruh signifikan
terhadap nilai perusahaan
Kepemilikan manajerial dapat diartikan sebagai jumlah proporsi saham biasa
yang dimiliki oleh manajemen. Menurut agency teory, pemisahan antara kepemilikan
dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik keagenan. 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. Semakin besar kepemilikan saham
oleh

manajemen

maka

semakin kuat kecenderungan

manajemen untuk

mengoptimalkan penggunaan sumber daya sehingga mengakibatkan kenaikan nilai
perusahaan.
III. METODOLOGI 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. Penelitian ini menggunakan
tipe penelitian kuantitatif. Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder. 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). Sumber data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan melalui laporan keuangan tahunan
yang dipublikasikan melalui website Bank Indonesia, website Otoritas Jasa Keuangan,
website Bursa Efek Indonesia, dan website bank terkait.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum di Indonesia yang
telah go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2014. Teknik
sampling pada penelitian ini menggunakan purposive sampling.
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Kriteria sampel 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.
3.1. 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

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Adapun urutan pembahasan secara sistematis adalah sebagai berikut: uji
normalitas, penentuan model data panel meliputi uji Chow dan uji Hausman, statistik
deskriptif, uji asumsi klasik meliputi uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji
autokorelasi, uji hipotesis baik uji t maupun uji F dan yang terakhir adalah implikasi
manajerial.
Berdasarkan uji normalitas melalui probabilitas Jarque-Bera, hasil yang didapat
pada penelitian ini adalah sebesar 0.415852 yang berada di atas α = 0.05. Dapat
disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji Chow, model
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data pada penelitian ini yaitu Fixed Effect Model sehingga penelitian ini akan
dilanjutkan ke uji Hausman. Hasil uji Haussman menyatakan bahwa model yang sesuai
untuk penelitian ini adalah Fixed Effect Model. Statistik deskriptif dari penelitian ini
terdiri atas nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai maksimum, nilai minimum
dan standar deviasi pada masing-masing variabel dependen maupun variabel
independen, skewness, kurtosis, dan jarque-bera. Standar deviasi dari masing-masing
variabel lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata (mean) yang menunjukan bahwa data di
dalam masing-masing variabel ini terdistribusi dengan baik.
4.1. Pengujian Asumsi Klasik
4.1.1. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi linier
antar variabel independen. 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). Melihat hasil correlation matrix pada penelitian ini
dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak ada unsur multikolinieritas.
4.1.2. 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. Hasil uji Park di atas menunjukkan bahwa probabilitas koefisien
masing-masing variabel independen lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan
bahwa penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.
4.1.3. Uji Autokorelasi
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 Durbin-Watson stat pada hasil estimasi
regresi. Hasil uji autokorelasi di atas menunjukan bahwa nilai Durbin-Watson stat
sebesar 1.704885 artinya berada di antara batas antara 1.54 sampai dengan 2.46.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari masalah autokorelasi.
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4.2. Pengujian Model
4.2.1. 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 regrei berganda di atas, koefisien determinasi (Adjusted RSquare) 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 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.
4.2.2. Uji F (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 di bawah 0.05 maka dapat disimpulkan
bahwa secara bersama-sama atau simultan variabel independen mempengaruhi
variabel dependen secara signifikan. Berdasarkan hasil tabel uji F di atas, nilai Prob (Fstatistic) sebesar 0.000000. Dengan nilai signifikansi sebesar 0.000000 maka nilai
Prob (F-statistic) lebih kecil dari 0.05 yang artinya bahwa secara simultan (bersamasama), variabel ROE, PER, dan Kepemilikan Manajerial mempengaruhi nilai
perusahaan (Q) secara signifikan.
4.3. Pengujian Hipotesis
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
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4.3.1. Pengaruh ROE Terhadap Nilai Perusahaan
Berdasarkan hasil tabel uji t menunjukan bahwa probabilitas Return on Equity
(ROE) sebesar 0.9653 atau lebih besar dari 0.05 yang artinya ROE memiliki pengaruh
negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan (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.

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 informasi tidak direspon positif oleh para investor, tetapi sebaliknya yaitu
cenderung direspon negatif.
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.
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 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.
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4.3.2. Pengaruh PER Terhadap Nilai Perusahaan
Berdasarkan hasil tabel uji t menunjukan bahwa probabilitas Price Earnings
Ratio (PER) sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari 0.05 yang artinya PER memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (Q). Price Earnings Ratio
(PER)

menunjukkan

menggunakan

PER

peluang
untuk

pertumbuhan

melihat

prospek

bagi

perusahaan.

pertumbuhan

Para

perusahaan

investor
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 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
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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.
4.3.3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan
Berdasarkan hasil tabel uji t menunjukan bahwa probabilitas Kepemilikan
Manajerial (KM) sebesar 0.9623 atau lebih besar dari 0.05 yang artinya kepemilikan
manajerial memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan
(Q). Kepemilikan manajerial tidak signifikan terhadap nilai perusahaan 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.
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.
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4.4. Variabel Independen Dominan Terhadap Nilai Perusahaan
Penelitian ini menguji pengaruh profitabilitas, growth opportunity, dan struktur
kepemilikan terhadap nilai perusahaan, di mana variabel independen yang 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 satusatunya 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.
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.
4.5. 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
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menunjukkan prospek pertumbuhan yang tinggi. 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. 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.
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.
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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 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.
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.
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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. 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:
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
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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 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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