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SARI 
 

Herman, Negar Witanto. 2016. “Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, 

Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja 
Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan yang Masuk ke Dalam Indeks LQ 45 
pada Tahun 2011-2014)”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Subowo, M.Si. 108 hal. 

Kata Kunci :  Kepemilikan Saham, Leverage, Intellectual Capital, dan Kinerja 
Perusahaan 

Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan dan 
memaksimalkan kemakmuran. Pemegang saham perusahaan berusaha 
meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Pada tahun 2011 hingga 
2014 perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam indeks LQ 45 mengalami 
penurunan laba, di mana perusahaan yang masuk ke dalam indeks LQ 45 adalah 
perusahaan yang memiliki likuiditas tertinggi sehingga seharusnya perusahaan 
yang masuk ke dalam indeks LQ 45 memiliki kinerja yang lebih baik. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional, leverage dan intellectual capital  terhadap kinerja 
perusahaan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang masuk 
ke dalam indeks LQ 45 pada tahun 2011-2014 yang terdiri dari 90 perusahaan. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yang 
menghasilkan sampel sebanyak 16 perusahaan. Data yang digunakan berupa data 
sekunder dengan teknik dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis 
statistik deskriptif dan analisis regresi berganda dengan tingkat signifikan 0,05. 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional, leverage, intellectual capital. Sementara variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan 
institusional, leverage, intellectual capital berpengaruh secara bersama-sama 
terhadap kinerja perusahaan. Kepemilikan manajerial secara parsial berpengaruh 
negatif terhadap kinerja perusahaan. Kepemilikan institusional secara parsial tidak 
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Leverage secara parsial berpengaruh 
negative terhadap kinerja perusahaan. Intellectual Capital secara parsial 
berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Nilai adjust R Square sebesar 
0,566 menunjukkan kemampuan keempat variabel untuk menjelaskan kinerja 
perusahaan sebesar 56,6% sedangkan sisanya sebesar 43,4% dapat dijelaskan oleh 
variabel lain. Saran bagi perusahaan yaitu untuk lebih berhati-hati mengambil 
keputusan yang berkaitan dengan hutang dan kepemilikan saham oleh manajer, 
dikarenakan hutang dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap 
kinerja perusahaan. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah mencoba indikator 
pengukuran yang lain agar dapat melihat pengaruh variabel yang digunakan dari 
beberapa rasio dan pengukuran 
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ABSTRACT 
 
Herman, Negar Witanto. 2016. "Analyzing the Effects of Managerial 
Ownership, Institutional Ownership, Leverage and Intellectual Capital to 
Company’s Performance (Case Study on Companies Listed In LQ 45 Year 2011-
2014)". Thesis. Accounting major. Faculty of Economics. Semarang State 
University. Supervising Drs. Subowo, M.Si. 108 p. 

Keywords: Shareholding, Leverage, Intellectual Capital and Company’s 

Performance 

The company's goal is to maximize profits and maximize prosperity. The 
shareholders of the company trying to improve the performance of the company to 
be better. In 2011 to 2014 companies that enter into the LQ 45 index experienced 
a decline in earnings, where companies that get into the LQ 45 index is a company 
that has the highest liquidity so that the company should enter into the LQ 45 
index has better performance. The purpose of this research is to analyze the effect 
of managerial ownership, institutional ownership, leverage and intellectual capital 
to company's performance. 

The population in this study is that companies that get into the LQ 45 
index in 2011-2014, which consists of 90 companies. Sampling technique is 
purposive sampling the sample as much as 16 companies. The data that being 
used is secondary data with technical documentation. Methods of data analysis 
using descriptive statistical analysis and multiple regression analysis with a 
significant level of 0.05. The independent variable in this study are the managerial 
ownership, institutional ownership, leverage, intellectual capital. The dependent 
variable in this research is the performance of the company. 

The results showed that the managerial ownership, institutional ownership, 
leverage intellectual capital are influential simultaneously toward the performance 
of the company. Managerial ownership partially have negative effect on 
performance of the company. Institutional ownership partially have no effect on 
performance of the company. Leverage partially have negative effect on 
performance of the company. Intellectual Capital partially have positive effect on 
performance of the company. The value of adjust R Square of 0.566 demonstrates 
the ability of the fourth variable to explain the company's performance is 56.6% 
while the rest amounted of 43.4% can be explained by other variables. Advice for 
companies to be more careful decisions relating to debt and ownership by 
managers, due to debt and the negative effect of managerial ownership against the 
performance of the company. Advice for the next researchers is trying another 
measurement indicators to be able to see the influence of some of the variables 
used ratio and measurement 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam dunia bisnis, perusahaan dituntut untuk dapat beradaptasi 

mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju agar output yang dihasilkan 

perusahaan dapat diterima di masyarakat. Untuk dapat selalu mengembangkan 

bisnisnya, setiap perusahaan berkepentingan mengukur kinerjanya. Pengertian 

dari kinerja perusahaan sendiri adalah kemampuan karyawan dalam menjalankan 

kegiatan operasional perusahaan dalam mencapai sasaran, standar dan kinerja 

yang telah ditetapkan. Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh 

setiap perusahaan, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan 

perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya (Nur’aeni, 2010). 

Kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk 

memperoleh laba menjadi fokus utama dalam penilaian kinerja perusahaan. Laba 

bukan saja sebagai alat pengendali alokasi sumber daya ekonomi perusahaan 

namun juga sebagai salah satu unsur penciptaan nilai (creation value) perusahaan 

yang memperlihatkan prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Data-data 

yang digunakan dalam menilai kinerja perusahaan harus berdasarkan data 

keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum. 

Laporan keuangan merupakan sarana informasi perusahaan yang dapat 

digunakan dalam menilai kinerja perusahaan, karena data-data yang termuat 

dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi perusahaan dalam kurun waktu  
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tertentu. Menurut Munawir (2012, 2) laporan keuangan pada dasarnya adalah 

hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. 

Menganalisis laporan keuangan dapat membantu pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan dalam mengevalusi suatu perusahaan dengan 

benar. 

Tujuan utama dari penilaian kinerja menurut Mulyadi dan Setyawan dalam 

Gaol (2014: 590) adalah untuk memotivasi setiap karyawan untuk mencapai 

sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan 

sebelumnya, sehingga membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh 

organisasi. Penilaian kinerja ini dapat membantu perusahaan dalam 

mengoptimalkan sumberdaya yang ada dalam perusahaan serta dapat menekan 

perilaku karyawan yang tidak semestinya. 

Menilai kinerja perusahaan dapat membantu stakeholder untuk 

menentukan langkah selanjutnya dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Jika 

kinerja perusahaan sedang buruk maka stakeholder akan menganalisis laporan 

keuangan dimasa lalu untuk menentukan langkah apa yang paling tetap bagi 

perusahaan selanjutnya, sehingga dengan adanya penilaian terhadap kinerja 

perusahaan maka kontrol terhadap perususahaan dapat berjalan dengan baik. 

Penilaian kinerja perusahaan juga berguna bagi investor di luar perusahaan dalam 

pengambilan keputusan investasi pada perusahaan. Apabila kinerja perusahaan 
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baik maka investor akan tertarik menanamkan modalnya. Hal ini dapat membantu 

perusahaan dalam mengembangkan bisnis dan persaingan bisnis.   

Kondisi kinerja perusahaan yang baik tersebut adalah dambaan bagi setiap 

pemegang saham. Kondisi kinerja perusahaan yang baik nantinya dapat menarik 

investor untuk menanamkan investasinya ke dalam perusahaan. Namun yang 

menjadi kontrovesi adalah adanya fenomena bahwa pada tahun 2011-2014 

beberapa perusahaan yang masuk kedalam  Bursa Efek Indonesia (BEI) terlihat 

mengalami penurunan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Data 

nilai ROA dari beberapa perusahaan yang masuk dalam LQ 45 dapat dilihat pada 

Tabel 1.1: 

Tabel 1.1 
Nilai Kinerja Keuangan Perusahaan tahun 2011-2014 berdasarakan ROA 

(Return On Asset)  

No Nama Perusahaan ROA (%) 
2011 2012 2013 2014 

1 Astra Argo Lestari Tbk 24.48 20.29 12.72 14.12 
2 Adaro Energy Tbk 9.87 5.7 3.34 2.35 
3 Astra Internasional Tbk 13.73 12.48 10.42 9.37 
4 Charoen Pokphan Indonesia Tbk 26.7 21.71 16.08 8.37 
5 Gudang Garam Tbk 12.68 9.8 8.63 9.27 
6 Indofoot Sukses Makmur Tbk 9.13 8.06 4.38 5.99 
7 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 19.84 20.93 19.61 17.84 
8 Indo Tambangraya Megah Tbk 34.92 28.97 16.55 15.31 
9 Jasa Marga (Persero) Tbk 6.15 6.2 4.36 3.81 
10 Kalbe Farma Tbk 18.41 18.85 17.41 17.07 
11 London Sumatera Platation Tbk 25.05 14.77 9.64 10.59 
12 Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 19.99 23.39 20.36 12.03 
13 Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) 

Tbk 26.84 22.86 15.88 13.63 
14 Semen Gresik (Persero) Tbk 20.12 18.54 17.39 16.24 
15 Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 15.01 16.49 15.86 15.22 
16 United Tractors Tbk 12.7 11.44 8.37 8.03 
 Rata-rata 18.48 16.28 12.56 11.20 
Sumber : Bursa Efek Indonesia (data olahan) 
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Dari 16 perusahaan yang dijadikan sampel observasi, nilai ROA rata-rata 

mengalami penurunan pada tahun 2011 ROA sebesar 18,48 kemudian tahun 2012 

mengalami penurunan menjadi 16,28. Pada tahun 2013 nilai ROA mengalami 

penurunan kembali menjadi 12,56 kemudian pada tahun 2014 nilai ROA turun 

menjadi 11,20. Penggunaan ROA untuk mengukur kinerja perusahaan karena 

rasio ini mengukur secara keseluruhan kemampuan perusahaan dalam 

memanfaatkan kekayaannya yang tersedia menjadi keuntungan perusahaan.  

Hambatan-hambatan yang dihadapi perusahaan dalam menghasilkan laba 

yang tinggi pada umumnya berkisar pada hal-hal yang sifatnya fundamental, yaitu 

perlunya kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya 

secara efektif dan efisien, yang mencakup seluruh bidang aktivitas (sumber daya 

manusia, akuntansi, manajemen, pemasaran dan produksi). Konsistensi terhadap 

sistem pemisahan antara manajemen dan pemegang saham, sehingga secara 

praktis perusahaan mampu meminimalkan konflik kepentingan yang mungkin 

terjadi antara manajemen dan pemegang saham dan perlunya kemampuan 

perusahaan untuk menciptakan kepercayaan pada penyandang dana ekstern, 

bahwa dana ekstern tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta 

memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan 

perusahaan (Mulyati, 2011). 

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai permasalahan 

yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Penelitian yang membahas tentang 

sistem pemisahan antara manajemen dan pemegang saham ditunjukkan oleh Putra 

(2013) dalam penelitiannya yang meneliti pengaruh kepemilikan manajerial 
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terhadap kinerja perusahaan, dimana dalam hasil penelitiannya menemukan 

pengaruh positif dan signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap kinerja 

perusahaan. Adapun penelitian dilakukan Fauzi dan Musallam (2015), Mahaputeri 

dan Yadnyana (2014),  serta Yulianto (2011) menemukan hasil yang berbeda di 

mana kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Armini dan Wirama (2015), Yulius 

Ardy Wiranata (2013), dan Sabrinna (2010) menunjukkan hasil bahwa 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Beberapa 

peneliti tersebut meneliti pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja 

perusahaan. 

Struktur kepemilikan lainnya yaitu kepemilikan institusional. Penelitian 

yang meneliti pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan 

dilakukan oleh Fauzi dan Musallam (2015), Yulianto (2011), dan Nur’aeni (2010) 

yang menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif antara kepemilikan 

institusional terhadap kinerja perusahaan. Hasil ini tidak menunjukkan hasil yang 

konsisten dengan adanya penelitian yang lakukan oleh Mahaputeri dan Yadnyana 

(2014) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

negatif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian lainnya yang menunjukkan 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

ditunjukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Putra (2013), Yulius Ardy 

Wiranata (2013), dan Sabrinna (2010). 

Kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya 

secara efektif dan efisien juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 
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sebesar besar laba yang diperole perusahaan. Sumber daya ekonomi perusahaan 

menjadi penentu bagaimana sumber modal perusahaan diperoleh. Salah satu 

sumber modal perusahaan adalah dengan hutang. Beberapa penelitian mengenai 

tingkat leverage ditunjukkan pada beberapa penelitian yang diantaranya dilakukan 

oleh Sangga (2015) yang menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yulianto 

(2011) dan Survani (2010) menunjukkan pengaruh negatif antara leverage 

terhadap kinerja perusahaan.   

Sumber daya perusahaan berikutnya adalah intellectual capital. 

Intellectual capital memiliki peran penting dalam menjalankan perusahaan agar 

setiap aktivitas yang dilakukan perusahaan memiliki kualitas yang baik. Terdapat 

penelitian terdahulu yang membahas intellectual capital terhadap kinerja 

perusahaan, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Baroroh (2013), 

Fajarini dan Firmasyah (2012), Mustofa (2011) dan Subkhan (2010) di mana hasil 

penelitian menunjukkan pengaruh positif antara intellectual capital terhadap 

kinerja perusahaan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hermawan 

(2013) menunjukan intellectual capital berpengaruh negatif terhadap kinerja 

perusahaan. Dan penelitian yang dilakukan Santoso (2012) menunjukkan bahwa 

tidak ada pengaruh yang signifikan antara intellectual capital terhadap kinerja 

perusahaan. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan 

pada research terdahulu yang telah dijelaskan, peneliti masih ditemukannya hasil 

yang tidak konsisten, sehingga peneliti tertarik meneliti kembali demi memastikan 
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pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, leverage dan 

intellectual capital. 

Kepemilikan saham manajerial merupakan kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh pihak manajemen atau direktur perusahaan yang diukur dengan 

persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Sedangkan 

kepemilikan institusional adalah kepemilikan jumlah saham perusahaan oleh 

institusi atau lembaga lain seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi 

dan lembaga lainnya (Simanjuntak, 2015). Berdasarkan agency theory pemisahan 

kepemilikan perusahaan menjadi strategi dalam mengurangi konflik antara 

manajemen dengan pemegang saham perusahaan. 

Kepemilikan manajerial dibentuk untuk mengantisipasi perilaku 

opportunistic manajemen yang merugikan pemegang saham maka dilakukan 

pembagian struktur kepemilikan saham perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) 

menyatakan masalah keagenan dalam suatu perusahaan dapat diatasi dengan 

mekanisme struktur kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. 

Memberikan kesempatan kepada manajer untuk menjadi pemilik saham maka 

manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Manajemen juga akan 

lebih cermat dan berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, karena 

manajemen akan ikut merasakan manfaat secara langsung dari keputusan yang 

diambil, selain itu manajemen juga ikut menanggung kerugian apabila keputusan 

yang diambil oleh mereka salah. 

Kepemilikan insititusional di sini berfungsi salah satunya yaitu 

memberikan pengawasan atas segala perilaku manajemen perusahaan dalam 
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mengelola perusahaan. Robert dalam Kadarman dan Udaya (1997: 159) 

menyatakan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan 

kinerja standar pada perencanaan, untuk merancang, sistem umpan balik 

informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah 

ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan 

mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan 

perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya 

perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan 

perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh institusi mewakili suatu sumber 

kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap 

kinerja manajemen. 

Usaha dalam meningkatkan kinerja perusahaan tidak lepas dari sumber 

pendanaan. Salah satu alasan perusahaan menggunakan hutang adalah untuk 

membiayai kegiatan perusahaan karena perusahaan tidak memiliki dana internal 

yang cukup untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Leverage menjadi salah satu 

sumber dana eksternal yang bisa diperoleh perusahaan. Munawir (2012: 18) 

menjelaskan bahwa hutang merupakan semua kewajiban keuangan perusahaan 

kepada pihak lain yang belum terpenuh, dimana hutang ini merupakan sumber 

dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Salah satu pengukuran 

tingkat hutang yaitu dengan Debt to equity ratio. Debt to equity ratio adalah rasio 

antara total hutang dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan berapa bagian 

dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang.   
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Hutang memberikan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan. 

Keuntungan yang bisa diperoleh dari hutang adalah hutang memberikan manfaat 

perlindungan pajak. Beban pengurangan pajak menjadikan hutang dipilih karena 

lebih murah daripada saham biasa atau saham preferen. Disisi lain penggunaan 

hutang yang besar akan meningkatkan risiko kebangkrutan yang dihadapi 

perusahaan, Jika penggunaan hutang semakin kecil, berarti perusahaan mampu 

mendanai aktivitas perusahaan dengan pendanaan internal. 

Intellectual Capital menjadi satu hal yang menjadi faktor pendukung dasar 

bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Kemampuan 

perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien tentunya 

didukung sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya. Di sini modal 

intelektual (intellectual capital) menjadi suatu hal yang perlu diperhitungkan 

dalam membangun perusahaan yang kompeten.  

Penilaian mengenai Intellectual Capital (IC) mulai berkembang sejak 

dibuatnya PSAK No. 19 (revisi 2000) tentang aktiva tidak berwujud. Didalam 

PSAK No. 19 tercantum, aktiva tidak berwujud adalah aktiva nonmoneter yang 

dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk 

digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan 

kepada pihak lainnya untuk tujuan administratif (Ikatan Akuntan Indonesia, 

2008).  

Elemen pertama yaitu human capital mengidentifikasikan aset perusahaan 

berupa sumber daya manusia. Bontis (2000) menyatakan secara sederhana human 

capital merepresentasikan individual knoledge stock suatu organisasi yang 
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dipresentasikan oleh karyawan. Perusahaan yang memiliki sumber daya manusia 

yang baik maka diharapkan pengelolaan aset-aset perusahaan dapat dikelola 

dengan baik pula. Dengan pengelolaan aset yang baik maka perusahaan dapat 

unggul dalam persaingan bisnis dan dapat bertahan dari segala ancaman yang 

dapat menjatuhkan perusahaan sehingga kinerja perusahaan yang baik dan terus 

naik dapat terwujud. 

Elemen kedua yaitu structural capital juga merupakan hal yang tidak bisa 

lepas dari perusahaan. Perusahaan untuk dapat berjalan dengan baik perlu adanya 

struktur yang baik pula. Perusahaan yang memiliki strurtural capital yang buruk, 

maka akan sulit meraih manfaat modal intelektual secara keseluruhan. 

Elemen yang ketiga yaitu customer capital. Customer capital ini adalah 

pengetahuan yang muncul atas dasar marketing channel (Simarmata, 2015). 

Perusahaan yang memiliki customer capital yang baik dapat menciptakan 

hubungan yang baik antara pemasok dengan pelanggan. Elemen ketiga dari 

intellectual capital ini memberikan bukti yang nyata dalam dalam meningkatkan 

nilai perusahaan. Jika perusahaan memiliki Customer capital yang baik 

menunjukan kondisi dimana pemasok atau pelanggan memiliki loyalitas yang 

tinggi serta hubungan yang baik dalam menjalin kerjasama. 

Penelitian ini meneliti perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 

selama tahun 2011-2014. Perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 memiliki 

likuiditas dan kapitalisasi pasar tertinggi serta merupakan perusahaan yang 

sahamnya paling aktif dan diminati oleh investor dan memiliki kondisi keuangan 

yang relatif baik. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 ini 
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terdiri dari berbagai perusahaan yang bergerak diberbagai sektor sehingga 

diharapkan dapat mewakili perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia.  

Adanya fenomena gap yang ditunjukan pada Tabel 1.1 pada perusahaan 

yang masuk kedalam LQ 45 dari tahun 2011 sampai 2014 serta adanya 

inkonsistensi dari beberapa hasil penelitian terdahulu(research gap) mengenai 

pengaruh dari struktur kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

leverage, dan intellectual capital terhadap kinerja perusahaan maka peneliti 

tertarik meneliti lebih lanjut dengan data yang sesuai kondisi saat ini dengan judul 

“Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Leverage, 

dan Intellectual Capital terhadap Kinerja Perusahaan yang Masuk Kedalam LQ 

45 Pada Tahun 2011-2014”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

permasalahan pokok penelitian ini adalah: 

1. Apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, leverage, dan 

intellectual capital secara bersama berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ? 

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ? 

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ? 

4. Apakah leverage berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ? 

5. Apakah intellectual capital berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

leverage, dan intellectual capital secara simultan terhadap kinerja perusahaan 

yang masuk kedalam LQ 45 dari tahun 2011-2014. 

2. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan 

yang masuk kedalam LQ 45. 

3. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan 

yang masuk kedalam LQ 45. 

4. Menganalisis pengaruh leverage terhadap kinerja perusahaan yang masuk 

kedalam LQ 45. 

5. Menganalisis pengaruh intellectual capital terhadap kinerja perusahaan yang 

masuk kedalam LQ 45. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini bisa memberikan referensi atau masukan bagi 

perkembangan ilmu ekonomi, khususnya mengenai peran kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, leverage dan intellectual capital terhadap kinerja 

perusahaan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan 

lebih tentang cara meningkatkan kinerja perusahaan secara lebih efektif dan 

efisien. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang ingin dicapai dari penelitian ini diharapkan akan 

memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan masukan dan 

solusi terkait dengan permasalahan mengenai kinerja perusahaan yang 

diharapkan dapat menjadi hal yang diperhatikan dalam mengevaluasi, 

memperbaiki, dan meningkatkan kinerja perusahaan di masa yang akan 

datang. 

2. Bagi Investor  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan yang 

bermanfaat dalam pengambilan keputusan investasi khususnya dalam 

menilai kinerja suatu perusahaan. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti lain yang 

akan melakukan penelitian lain yang sejenis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Agency Theory 

Agency Theory mendiskusikan hubungan antara pemegang saham 

(principals) dengan manajer (agent). Pihak pricipals adalah pihak yang 

memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent, untuk melakukan semua 

kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan 

(Jensen dan Smith, 1984). Yang dimaksud principal adalah pemilik perusahaan 

dan yang dimaksud agent adalah manajer perusahaan Jensen dan Meckling 

(1976). Menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan keagenan merupakan 

sebuah kontrak dimana satu atau lebih pribadi (principal) terlibat dengan pribadi 

lain (agent) untuk melakukan beberapa kegiatan berdasarkan kepentingan mereka 

yang melibatkan pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan oleh 

pihak agen.  

Hubungan keagenan ini sering kali mengalami konflik kepentingan 

diantara keduanya. Konflik keagenan mulai timbul saat manajer lebih 

mementingkan kepentingannya sendiri dari pada kepentingan pemegang saham. 

Hal tersebut dapat terjadi karena manajer perusahaan memiliki informasi yang 

lebih banyak mengenai tata cara mengelola perusahaan serta informasi-informasi 

penting mengenai perusahaan. Sedangkan pemegang saham tidak memiliki 

informasi yang lebih banyak dari manajer (Rachmad, 2013).  
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Pihak principal atau pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan 

perusahaan kepada manajer perusahaan. Manajer perusahaan yang diberi 

wewenang atas kegiatan perusahaan dan menyediakan laporan keuangan 

seharusnya menjalankan mandat yang diberikan kepadanya dengan baik dengan 

mengutamakan kepentingan pemilik tetapi dalam kasus ini manajer perusahaan 

cenderung melaporkan sesuatu yang memaksimalkan kepentingannya dan 

mengorbankan kepentingan pemegang saham. Manajemen dapat memanipulasi 

informasi yang diberikan kepada pemegang saham demi kepentingannya. 

Perbedaan informasi yang diberikan manajer kepada pemegang saham ini biasa 

disebut asymmetric information. Asymmetric information adalah suatu keadaan 

dimana seorang manajer mengetahui prospek perusahaan lebih baik dari analis 

atau investor (Sunyoto dan Susanti, 2015: 15).  

Konflik yang terjadi antara manajer dan pemilik perusahaan sering disebut 

dengan konflik keagenan. Konflik keagenan dapat diminimumkan dengan 

mekanisme pengawasan sehingga menimbulkan biaya keagenan (agency cost). 

Fayol dalam Kadarman dan Udaya (1997: 159) menyatakan pengawasan yang 

dilaksanakan adalah untuk memastikan bahwa segala sesuatu sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan, instruksi yang telah diberikan dan prinsip yang 

telah ditentukan. Ada beberapa alternatif untuk mengurangi agency cost, 

diantaranya adanya kepemilikan saham oleh manajemen dan kepemilikan saham 

oleh institusional (Haruman dalam Kartasukmana, 2015). 
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2.1.2 Pecking Order Theory 

Pecking order theory merupakan teori struktur modal atau pendanaan yang 

menawarkan alternatif dalam pengambilan keputusan pendanaan. Teori ini 

diperkenalkan oleh Myers dan Majluf (1984), di mana keputusan pendanaan yang 

diambil adalah berdasarkan pertimbangan risiko yang mungkin timbul.   

Dalam teori ini dijelaskan bahwa perusahaan lebih menyukai sumber 

pendanaan yang dibiayai dengan sumber dana internal yaitu laba ditahan dari pada 

menggunakan sumber dana eksternal. Dan jika menggunakan sumber pendanaan 

ekternal, perusahaan lebih memilih hutang dari pada tambahan modal dari 

pemegang saham baru. Myers (1984) sendiripun menyatakan bahwa perusahaan 

dengan tingkat profitabilitas yang tinggi justru tingkat hutangnya rendah, 

dikarenakan perusahaan yang profitabilitasnya tinggi memiliki sumber dana 

internal yang berlimpah. Sedangkan perusahaan yang tingkat profitabilitasnya 

rendah cenderung memiliki hutang yang lebih tinggi karena dana internal yang 

kurang mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan perusahaan. Jadi berdasarkan 

pecking order theory, perusahaan dengan kemungkinan keuntungan yang makin 

besar akan semakin sedikit menggunakan hutang karena kemampuan pendanaan 

internalnya menguat.  

Dalam Myers (1984) menjelaskan bahwa pecking order thoery 

mengasumsikan bahwa: 

1. Perusahaan lebih memilih pembiayaan internal untuk mendanai proyek-

proyeknya. 
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2. Perusahaan menyesuaikan target devidend pay-out ratio dengan kesempatan 

melakukan investasi. 

3. Kebijakan dividen yang kaku, ditambah dengan flutuasi profitabilitas dan 

ketidakpastian peluang investasi,  mengindikasikan bahwa aliran dana 

internal perusahaan kadang lebih besar atau lebih kecil dari capital 

expenditure. Apabila dana internal lebih besar maka perusahaan akan 

menggunakannya untuk melunasi hutang atau berinvestasi pada marketable 

securities. Sebaliknya apabila perusahaan mengalami defisit, maka 

perusahaan akan menurunkan saldo kas atau menjual marketable securities. 

4. Jika pendanaan ekternal diminta, maka perusahaan cenderung lebih memilih 

hutang dahulu kemudian sekuritas. 

Perusahaan lebih menyukai sumber pendanaan internal dikarenakan 

pendanaan internal lebih memungkinkan perusahaan untuk tidak membuka diri 

terhadap pihak luar, sedangkan hutang yang menjadi sumber pendanaan eksternal 

perusahaan yang lebih disukai dari pada penerbitan saham baru dikarenakan biaya 

emisi obligasi yang lebih murah dari pada biaya emisi saham. Selain itu dengan 

adanya penerbitan saham baru, manajemen khawatir para pemodal akan memiliki 

pandangan yang negatif sehingga berdampak buruk bagi harga saham (Husnan, 

1996). 

Pecking order theory ini memperkuat teori perusahaan yang mengarah 

pada kemakmuran pemilik perusahaan. Teori ini menjelaskan mengapa 

perusahaan perlu mempunyai urutan-urutan preferensi dalam memilih sumber 

pendanaan yang akan digunakan perusahaan. Dengan teori ini, perusahaan 
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diarahkan  untuk dapat mendanai aktivitasnya dengan sumber dana internal dari 

pada eksternal untuk menimimalisir risiko yang timbul.  

Pada intinya apabila perusahaan masih bisa mengusahakan sumber 

pendanaan internal maka sumber pendanaan eksternal tidak akan diusahakan. 

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan sumber pendanaan internal ini 

dapat mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. 

2.1.3 Stakeholder Theory 

Stakeholder Theory adalah toeri yang mendasari bahwa terdapat hubungan 

antara perusahaan dengan seluruh stakeholder perusahaan yang mencakup 

pekerja, pelanggan, pemasok dan mitra bisnis perusahaan. Freeman dalam 

Fontaine (2006) mendefinisikan stakeholder atau pemangku kepentingan sebagai 

kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh 

proses pencapaian tujuan suatu organisasi. Teori stakeholder lebih 

mempertimbangkan posisi para stakeholder yang dianggap penting atau powerfull 

bagi perusahaan. Kelompok stakeholder inilah yang menjadi pertimbangan utama 

bagi perusahaan dalam mengungkapkan dan/atau tidak mengungkapkan suatu 

informasi di dalam laporan keuangan. Kelompok-kelompok utama stakeholder 

adalah pelanggan, karyawan, masyarakat sekitar, pemasok, distributor, dan 

pemegang saham. 

Meek dan Gray dalam Baroroh (2013) menyatakan bahwa konsensus yang 

berkembang dalam konteks teori stakeholder adalah bahwa laba akuntansi 

hanyalah merupakan ukuran return bagi pemegang saham (shareholder), 

sementara value added adalah ukuran yang lebih akurat yang diciptakan oleh 
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stakeholders dan kemudian didistribusikan kepada stakeholders yang sama. 

Keduanya (value added dan return) dapat menjelaskan kekuatan teori stakeholder 

dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja organisasi.  

Kinerja perusahaan yang dinilai dalam bentuk return dan value added, 

tidak hanya dilihat dari kinerja ekonomi dan keuangan saja namun juga dilihat 

dari intellectual capital yang perusahaan miliki. Intellectual capital mencakup 

human capital, sturctural capital, dan capital employed. Manajemen perusahaan 

dituntut harus bisa mengelola ketiga elemen intellectual tersebut dengan baik. 

Semakin baik dan semakin tinggi nilai intellectual capital maka semakin tinggi 

value added yang dihasilkan perusahaan untuk mensejahterakan stakeholders. Hal 

ini menunjukan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam mengelola 

perusahaan.  

2.2 Kinerja Perusahaan 

Kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama 

periode waktu tertentu dan merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh 

kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang 

dimiliki (Helfert dalam Gaol, 2014: 589). Kinerja perusahaan menunjukan prestasi 

karyawan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan secara optimal. Kinerja 

perusahaan merupakan kemampuan karyawan dalam menjalankan kegiatan 

operasional perusahaan dalam mencapai sasaran, standar dan kinerja yang telah 

ditetapkan. Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap 

perusahaan di manapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan 

perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya (Nur’aeni, 2010). 
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Tujuan utama dari penilaian kinerja menurut Mulyadi dan Setyawan dalam 

Gaol (2014: 590) adalah untuk memotivasi setiap karyawan untuk mencapai 

sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan 

sebelumnya, sehingga membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh 

organisasi. Penilaian kinerja ini dapat membantu perusahaan dalam 

mengoptimalkan sumberdaya yang ada dalam perusahaan serta dapat menekan 

perilaku karyawan yang tidak semestinya. 

Terdapat lima jenis rasio yang sering digunakan untuk mengukur kinerja 

perusahaan. Kelima jenis rasio tersebut adalah (Hery, 2015: 144):  

1. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo. 

Rasio likuiditas berfungsi menganalisis kredit atau analisis resiko keuangan. 

2. Rasio Solvabilitas atau Rasio Struktur Modal atau Rasio Leverage 

Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh 

kewajibannya.  

3. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan atau untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. 

Rasio ini juga bisa disebut sebagai rasio pemanfaatan aset, yang dimaksud 

rasio pemanfaatan aset adalah rasio yang digunakan untuk menilai efektifitas 

dan intensitas aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan. 
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4. Rasio Profitabilitas 

Yang dimaksud rasio rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu rasio tingkat pengembalian atas investasi dan rasio 

kinerja operasi. 

a. Rasio Tingkat Pengembalian atas Investasi menilai kompensasi finansial 

atas penggunaan aset atau ekuitas terhadap laba bersih (setelah bunga dan 

pajak). Rasio ini terdiri dari ROA dan ROE. 

b. Rasio Kinerja Operasi adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi 

marjin laba dari aktivitas operasi. Terdiri dari tiga jenis rasio yaitu marjin 

laba kotor (Gross Profit Margin), marjin laba operasi (Operation Profit 

Margin), marjin laba bersih (Net Profit Margin). 

5. Rasio Penilaian atau Rasio Ukuran Pasar 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengestimasi nilai intrinsik 

perusahaan (nilai saham). Terdiri atas lima rasio yaitu Laba Per Saham Biasa 

(Earning Per Share), Rasio Harga Terhadap Laba (Price Earning Ratio), 

Imbalan Hasil Deviden (Dividend Yield), Rasio Pembayaran Dividen 

(Dividen Payout Ratio), Rasio Harga Terhadap Nilai Buku (Price to Book 

Value Ratio). 

Rasio keuangan dirancang dengan tujuan membantu mengevaluasi laporan 

keuangan dan mengetahui kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan 

(Kamaludin dan Indriani, 2012: 40). 
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Menurut Riyanto dalam Nur’aeni (2010), return on assets (ROA) 

merupakan salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang 

digunakan untuk operasional perusahaan agar menghasilkan keuntungan. Dalam 

Hery (2015: 144) ROA sendiri merupakan  rasio yang menunjukan hasil atas 

penggunaan aktiva perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini 

digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan 

dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. 

2.3 Kepemilikan Manajerial 

Manajemen perusahaan memiliki kewajiban menjalankan perusahaan 

dengan baik sesuai dengan mandat yang diberikan oleh pemegang saham. Agar 

manajemen bertindak sesuai dengan tugas yang diberikan, maka perlu adanya 

pengawasan. Dalam segi ekonomi, pengawasan yang dilakukan membutuhkan 

biaya. Secara teori dengan adanya kepemilikan manajerial, perusahaan dapat 

mengurangi biaya pengawasan. Semakin besar kepemilikan manajerial maka akan 

semakin sedikit biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memonitoring. 

Kepemilikan manajerial merupakan upaya perusahaan dalam melakukan 

pengendalian perusahaan agar lebih baik.  

Kepemilikan saham oleh manajemen berfungsi mensejajarkan kedudukan 

manajer dengan pemegang saham dimana maksud dari pensejajaran kedudukan ini 

bertujuan untuk menyamakan kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang 

saham, sehingga masalah keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang 

manajer juga sebagai pemilik perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Penyatuan 
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kepentingan antara manajemen dan pemegang saham bertujuan menjaga perilaku 

manajemen agar tidak melenceng dari tugasnya dalam menjalankan aktivitas 

perusahaan dengan cara mengubah pola pikir manajemen menjadi sama dengan 

pola pikir pemegang saham yaitu meningkatkan kinerja perusahaan untuk 

meningkatkan keuntungan demi mencapai kesejahteraan yang maksimal.  

Kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan (Haruman dalam 

Yulianto, 2011). Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan persentase saham 

biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen yang terlibat secara aktif dalam 

pengambilan keputusan perusahaan. Menurut Armini dan Wirama (2015) struktur 

kepemilikan saham manajerial diukur dengan persentase jumlah saham yang 

dimiliki manajemen dengan jumlah saham beredar. Pendekatan kepemilikan 

saham oleh manajemen menganggap bahwa kepemilikan manajerial dapat 

menjadi alat untuk mengurangi konflik keagenan. Dimana konflik tersebut timbul 

akibat ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh manajemen dengan 

pemegang saham. Kepemilikan manajerial menjadi cara perusahaan 

meningkatkan kinerjanya dengan memanfaatkan keunggulan manajemen 

perusahaan dalam segi informasi. 

Semakin besar kepemilikan manajemen maka manajemen cenderung akan 

lebih giat dalam menjalankan perusahaan untuk pemegang saham dimana dirinya 

termasuk didalamnya. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, maka 

manajemen juga akan menanggung konsekuensinya. Dengan ini manajemen 

perusahaan memiliki kepentingan yang sama dengan pemegang saham. 
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Manajemen bukan hanya menjadi pihak eksternal yang dipekerjakan untuk 

menjalankan perusahaan saja tetapi juga merasakan keuntungan dari kinerja 

perusahaan yang baik.  

Perusahaan perlu adanya kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial 

ini merupakan kebijakan untuk mengurangi masalah keagenan antara manajemen 

dan pemegang saham. Meningkatkan kepemilikan manajerial dapat 

meminimumkan masalah yang ada di perusahaan.  

2.4 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan jumlah saham perusahaan 

oleh institusi atau lembaga lain seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan 

investasi dan lembaga lainnya. Institusi biasanya dapat menguasasi mayoritas 

saham karena mereka memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan 

dengan pemegang saham lainnya. Keberadaan investor institusi ini dapat 

memperkuat pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan, karena 

kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan 

untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Jensen dan 

Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan 

yang sangat penting dalam meminimalkan konflik keagenan.  

Kepemilikan institusional dianggap mampu menjadi upaya perusahaan 

dalam menentukan cara mengawasai manajer yang lebih efektif dalam mengambil 

setiap keputusan. Hal ini dikarenakan investor institusional ikut dalam 

pengambilan keputusan perusahaan, sehingga sulit bagi manajer untuk dapat 

bertindak di luar mandate yang telah diberikan oleh pihak pemegang saham. Jadi 
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pengawasan terhadap perusahaan tidak hanya terbatas dilakukan oleh pihak dalam 

perusahaan, namun juga dapat dilakukan dari pihak eksternal perusahaan yaitu 

dengan adanya pengawasan melalui investor-investor institusional.  

Kepemilikan institusional dilihat dari besarnya persentase kepemilikan 

saham oleh institusi dengan seluruh saham. Menurut Mahaputeri dan Yadnyana 

(2014) kepemilikan institusional dapat diukur dengan persentase saham 

perusahaan yang dimiliki oleh investor institusi terhadap total saham yang 

beredar. Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar 

pengawasan kepada pihak manajemen sehingga menghindari perilaku 

opportunistic manajer. Dengan adanya kepemilikan institusional untuk mengawasi 

manajemen agar melaksanakan tugasnya dengan baik, pengawasan tersebut akan 

menjamin kemakmuran untuk pemegang saham. Institusi akan memantau secara 

profesional terhadap perkembangan investasinya maka tingkat pengendalian 

terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga dapat memperkecil 

kemungkinan manajer bertindak diluar tanggungjawabnya. 

2.5 Leverage 

Leverage merupakan pembiayaan aktiva perusahaan dari hutang. Dalam 

Munawir (2012: 18) menjelaskan bahwa hutang merupakan semua kewajiban 

keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuh, dimana hutang ini 

merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Jadi 

hutang ini bisa dikatakan sebagai sumber dana eksternal perusahaan yang 

digunakan perusahaan untuk menjalankan usahanya. Hutang dibedakan menjadi 

dua, yaitu (Munawir 2012, 18) : 
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1. Hutang lancar (hutang jangka pendek) 

Hutang jangka pendek merupakan kewajiban keuangan perusahaan yang 

pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek (satu 

tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki 

perusahaan. 

Hutang lancar meliputi: 

a. Hutang dagang 

b. Hutang wesel 

c. Hutang pajak 

d. Biaya yang masih harus dibayar 

e. Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo 

f. Penghasilan diterima di muka 

2. Hutang jangka panjang 

Hutang jangka panjang merupakan kewajiban keuangan yang jangka waktu 

pembayarannya (jatu temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun 

sejak tanggal neraca) 

Hutang jangka panjang meliputi: 

a. Hutang obligasi 

b. Hutang hipotik 

c. Pinjaman jangka panjang yang lain 

Beban pengurangan pajak menjadikan hutang dipilih karena lebih murah 

daripada saham biasa atau saham preferen. Hutang memberikan manfaat 

perlindungan pajak. Disisi lain penggunaan hutang yang besar akan meningkatkan 
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risiko kebangkrutan yang dihadapi perusahaan, Jika penggunaan hutang semakin 

kecil, berarti perusahaan mampu mendanai aktivitas perusahaan dengan 

pendanaan internal. 

Kebijakan hutang perusahaan dapat dilihat dari rasio leverage. Munawir 

(2012: 239) menjelaskan rasio leverage adalah rasio untuk mengukur sampai 

seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dari hutang. Dengan mengetahui rasio 

leverage akan dapat menilai tentang posisi perusahaan terhadap seluruh kewajiban 

terhadap pihak lain, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang 

bersifat tetap, keseimbangan antara nilai aktiva tetap dengan modal.  

Terdapat lima jenis rasio yang sering digunakan untuk mengukur leverage. 

Kelima jenis rasio tersebut adalah (Munawir, 2012: 239): 

1. Debt to equity ratio; yaitu rasio antara total hutang dengan modal sendiri. 

Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang 

dijadikan jaminan hutang. Bagi perusahaan makin besar rasio ini makan 

semakin menguntungkan, tetapi bagi pihak bank makin besar rasio ini berarti 

akan semakin besar resiko yang ditanggung atas kegagalan perusahaan yang 

mungkin terjadi. 

2. Current liabilities to net worth; yaitu rasio antara hutang lancar dengan modal 

sendiri. Rasio ini menunjukkan bahwa dana-dana pinjaman yang segera akan  

ditagih ada sekian kalinya modal sendiri. Rasio ini sifatnya sama dengan debt 

equity to ratio. 

3. Tangible assets debt coverage; yaitu rasio antara aktiva tetap berwujud 

dengan hutang jangka panjang. Rasio ini menunjukkan besarnya setiap rupiah 
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aktiva tetap berwujud yang dipergunakan untuk menjamin hutang jangka 

panjang. 

4. Long term debt to equity ratio; yaitu rasio antara hutang jangka panjang 

dengan dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari 

setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang. 

5. Debt service; yaitu rasio antara (EBIT minus pajak plus bunga) dengan 

(angsuran kredit + bunga)  

EBIT = Laba bersih sebelum pajak 

Rasio ini menunjukkan bahwa laba operasi ada sekian kalinya kewajiban 

membayar angsuran kredit beserta bunganya. Makin kecil rasio ini makan 

resiko bank semakin besar.  

Dengan penggunaan hutang untuk membiayai kegiatan perusahaan berarti 

perusahaan tidak memiliki dana internal yang cukup untuk menjalankan aktivitas 

perusahaan. Hal ini mengindikasikan perusahaan memiliki kinerja atau 

kemampuan yang buruk dalam menghasilkan sumber pendanaan internal. 

2.6 Intellectual Capital 

Modal intelektual merupakan salah satu aset tidak berwujud (intangible 

asset) yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Pengertian 

Intellectual Capital menurut beberapa peneliti dalam Bontis, et al (2000): 

Brooking (1996) menyatakan, 

“Intellectual Capital adalah suatu bentuk kombinasi aset tidak 
berwujud, kekayaan intelektual, pusat manusia dan infrastruktur 
yang bisa menjalankan fungsi perusahaan” 
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Roos (1997) menyatakan, 

“Semua proses dan aset yang tidak terlihat tidak jelas di laporan 

keuangan seperti merk dagang, paten, merk masuk kedalam kategori 
pengetahuan” 

Bontis (1998) menyatakan, 

“Pencapaian penggunaan pengetahuan secara efektif yang 

bertentangan dengan informasi” 
Bontis, et al (2000) telah mengidentifikasi komponen utama dari 

Intellectual Capital meliputi Human Capital, Structural Capital, Customer 

Capital. Pengertian dari ketiga komponen tersebut yaitu: 

1. Human Capital merupakan persediaan pengetahuan individu yang dimiliki 

organisasi yang diwakili oleh karyawan. Modal Intelektual yang dimiliki 

perusahaan dihasilkan dari kompetensi yang dimiliki setiap karyawan. 

Keunggulan intelektual karyawan menjadi sesuatu yang perlu diperhitungkan 

untuk dapat menciptakan ide-ide kreatif dan program-program unggulan. 

2. Structural Capital mencakup keseluruhan gudang pengetahuan non-human 

termasuk meliputi basis data, struktur organisasi, proses manual yang 

dikerjakan organisasi, strategi, rutinitas dana apapun bagi perusahaan yang 

nilainya lebih tinggi dari nilai materialnya. Modal struktural keberadaannya 

muncul dari penilaia organisasi atas proses menjalankan aktivitas organisasi. 

3. Customer Capital adalah pengetahuan/kompetensi yang melekat dalam segi 

pemasaran dan hubungan kepada pelanggan dimana suatu organisasi 

berkembang melalui kegiatan bisnis. 

Peranan modal intelektual dalam sebuah organisasi penting adanya. Modal 

intelektual diyakini dapat berperan penting dalam peningkatan kinerja perusahaan. 
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Farih (2010) mengatakan Intellectual Capital juga menjadi salah satu 

pertimbangan investor dalam menginvestasikan modalya dengan menilai kinerja 

perusahaan melalui Intellectual Capital. 

Pengukuran Intellectual Capital yang dikembangkan oleh Pulic (1998) 

adalah menggunakan metode VAICTM. Metode ini mengkombinasian Value 

Added dengan The Human Capital Coefficient (VAHU), Structural Capital 

Coefficient (STVA), dan Value Added Capital Coefficient (VACA).  . Value Added 

adalah indikator paling objektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam penciptaan nilai.  

2.7 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu yang dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penulis Variabel Hasil 

1 Pengaruh Pertumbuhan 
Perusahaan, 
Kepemilikan 
Manajerial dan 
Kebijakan Dividen 
Pada Kinerja 
Perusahaan 

Ni Nyoman 
Ayu Armini 
dan Dewa 
Gede 
Wirama 
(2015) 

X1: Pertumbuhan 
Perusahaan 
X2: Kepemilikan 
Manajerial 
X3: Kebijakan Dividen 
Y: Kinerja Perusahaan 

Kepemilikan 
manajerial 
tidak 
berpengaruh 
terhadap 
kinerja 
perusahaan 

2 Pengaruh Financial 
Leverage Terhadap 
Kinerja Perusahaan 

Gregorius 
Dediawan 
Sangga 
(2015) 

X1: Financial 
Leverage 
Y: Kinerja Perusahaan 

Financial 
Leverage 
berpengaruh 
positif 
terhadap 
kinerja 
perusahaan 
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Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

No. Judul Penulis Variabel Hasil 

3 Coporate ownership 
and company 
performance: a study 
of Malaysian listed 
companies 

Hasan Fauzi 
dan R.M. 
Musallam 
(2015) 

X: Kepemilikan 
perusahaan 
Y: Kinerja perusahaan 

Kepemilikan 
institusional 
berpengaruh 
positif 
signifikan 
terhadap 
kinerja 
perusahaan, 
sedangkan 
kepemilikan 
manajerial 
berpengaruh 
negatif 
signifikan 
terhadap 
kinerja 
perusahaan  

4 Pengaruh Struktur 
Kepemilikan, 
Kebijakan Pendanaan 
dan Ukuran Perusahaan 
Pada Kinerja 
Perusahaan 

Ajeng Asmi 
Mahaputeri 
dan 
Yadnyana 
(2014) 

X1: Struktur 
Kepemilikan 
X2: Kebijakan 
Pendanaan 
X3: Ukuran 
Perusahaan 
Y: Kinerja Perusahaan 

Kepemilikan 
manajerial 
berpengaruh 
negatif 
signifikan 
terhadap 
kinerja 
perusahaan. 
Kepemilikan 
institusional 
berpengaruh 
negatif 
signifikan 
terhadap 
kinerja 
perusahaan 
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Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

No. Judul Penulis Variabel Hasil 

5 Analisis Pengaruh 
Ukuran Perusahaan, 
Kepemilikan 
Institusional, 
Kepemilikan 
Manajerial Terhadap 
Kinerja Perusahaan 
Serta Dampaknya 
Terhadap Nilai 
Perusahaan 

Surya 
Andhika 
Putra (2013) 

X1: Ukuran 
Perusahaan 
X2: Kepemilikan 
Institusional 
X3: Kepemilikan 
Manajerial 
Y : Kinerja 
Perusahaan 

Kepemilikan 
institusional 
tidak 
berpengaruh 
terhadap 
kinerja 
perusahaan 
(ROA), 
kepemilikan 
manajerial 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap 
kinerja 
perusahaan 

6 Pengaruh Struktur 
Kepemilikan Terhadap 
Kinerja Perusahaan 
Manufaktur di 
Indonesia 

Yulius Ardy 
Wiranata 
(2013) 

X1: Kepemilikan 
Asing 
X2: Kepemilikan 
Pemerintah 
X3: Kepemilikan 
Manajerial 
X4: Kepemilikan 
Institusional 
X5: Kepemilikan 
Keluarga 
Y : Kinerja 
Perusahaan 

Kepemilikan 
manajerial dan 
Kepemilikan 
institusional 
tidak 
berpengaruh 
terhadap 
kinerja 
perusahaan 

7 Analisis Pengaruh 
Modal Intelektual 
terhadap kinerja 
keuangan perusahaan  

Niswah 
Baroroh 
(2013) 

X1: Modal Intelektual 
Y: Kinerja keuangan 
perusahaan 

Intellectual 
capital 
berpengaruh 
positif 
signifikan 
terhadap 
kinerja 
keuangan 
perusahaan  
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Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

No. Judul Penulis Variabel Hasil 

8 Analisis Pengaruh 
Intellectual Capital 
Terhadap 
Kemampulabaan 
Perusahaan Manufaktur 
Consumer Goods di 
Bursa Efek Indonesia 

Sigit 
Hermawan 
dan Maharis 
Budi 
Wayuaji 
(2013) 

X1: Intellectual 
Capital 
Y: Kemampulabaan 
perusahaan 

Intellectual 
Capital 
berpengaruh 
negatif 
terhadap ROA 
dan ROE 

9 Pengaruh Intellectual 
Capital Terhadap 
Kinerja Keuangan 
Perusahaan  

Indah 
Fajarini dan 
Riza 
Firmansyah 
(2012) 

X1: Intellectual 
Capital 
Y: Kinerja Keuangan 
Perusahaan 

Terdapat 
pengaruh 
positif antara 
IC terhadap 
kinerja 
keuangan 
perusahaan 

10 Pengaruh Modal 
Intelektual dan 
Pengungkapannya 
terhadap Kinerja 
Perusahaan 

Setyarini 
Santoso 
(2012) 

X1: Intellectual 
Capital 
X2: Leverage 
X3: Kategori Industri 

Intellectual 
capital dan 
pengungkapan
nya tidak 
berpengaruh 
terhadap 
kinerja 
perusahaan 

11 Pengaruh Kepemilikan 
Manajemen, 
Kepemilikan 
Institusional, Leverage, 
dan Corporate Social 
Responsibility 
Terhadap Kinerja 
Perusahaan 

Nor Arifin 
Yulianto 
(2011) 

X1: Kepemilikan 
Manajemen 
X2: Kepemilikan 
Institusional 
X3: Leverage 
X4: Corporate Social 
Responsibility 
Y: Kinerja Perusahaan 

Kepemilikan 
Institusional 
berpengaruh 
positif 
signifikan 
terhadap 
kinerja 
perusahaan. 
Kepemilikan 
Manajemen 
dan Leverage 
berpengaruh 
negatif 
sinifikan 
terhadap 
kinerja 
perusahaan. 
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Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

No. Judul Penulis Variabel Hasil 

12 Pengaruh Intellectual 
Capital Terhadap 
Kinerja Perusahaan 

Bisri Mustofa 
(2011) 

X1: Intellectual 
Capital 
Y: Kinerja Perusahaan 

Intellectual 
Capital  
pengaruh 
positif 
signifikan 
terhadap 
kinerja 
perusahaan 

13 Pengaruh Corporate 
Governance dan 
Struktur Kepemilikan 
Terhadap Kinerja 
Perusahaan 

Anindhita Ira 
Sabrinna 
(2010) 

X1: Corporate 
Governance 
X2: Kepemilikan 
Manajerial 
X3: Kepemilikan 
Institusional 
Y: Kinerja Perusahaan 

Corporate 
governance 
perusahaan, 
kepemilikan 
manajerial, dan 
kepemilikan 
institusional 
tidak 
berpengaruh 
terhadap 
kinerja 
perusahaan 

14 Pengaruh Struktur 
Kepemilikan Saham 
Terhadap Kinerja 
Perusahaan 

Dini 
Nur’aeni 

(2010) 

X1: Kepemilikan 
Manajerial 
X2: Kepemilikan 
Institusional 
X3: Kepemilikan 
Publik 
X4: Kepemilikan 
Asing  

Kepemilikan 
institusional 
dan 
kepemilikan 
asing 
berpengaruh 
positif 
signifikan 
terhadap 
kinerja 
perusahaan,  
sedangkan 
kepemilikan 
manajerial dan 
kepemilikan 
publik tidak 
berpengaruh 
terhadap 
kinerja 
perusahaan. 
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Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

No. Judul Penulis Variabel Hasil 

15 Pengaruh IC Terhadap 
Kinerja Keuangan 
Perusahaan Perbankan  

Subkhan dan 
Dyah 
Pitaloka 
Citraningrum 
(2010) 

X1: Intellestual 
Capital 
Y: Kinerja Keuangan 
Perusahaan 

IC mempunyai 
pengaruh 
positif 
signifikan 
terhadap 
kinerja 
keuangan 
perusahaan 
perbankan 

16 Pengaruh Rasio 
Leverage, Rasio 
Likuiditas dan Firm 
Size Terhadap Kinerja 
Perusahaan Yang 
Masuk Dalam 
Kelompok Jakarta 
Islamic Index 

Alfiah 
Survani 
(2010) 

X1: Rasio Leverage 
X2: Rasio Likuiditas 
X3: Firm Size 
Y: Kinerja Perusahaan 

Rasio 
Leverage 
berpengaruh 
negatif 
signifikan 
terhadap 
kinerja 
perusahaan 

17 Intellectual capital and  
company’s 

performance 
improvement 

Giovanni 
Schiuma dan 
Antonio 
Lerro (2008) 

X: Modal Intelektual 
Y: Kinerja perusahaan 

Modal 
intelektual 
sebagai sarana 
untuk 
meningkatkan 
kinerja 
perusahaan 

 

2.8 Perbedaan Penelitian 

Berdasarkan penelitian terdahulu maka perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu adalah sebagai berikut : 

1. Armini dan Wirama (2015), perbedaan terdapat pada variabel independen dan 

indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian Armini dan Wirama (2015) 

adalah pertumbuhan perusahaan, kepemilikan manajerial dan kebijakan 

deviden sedangkan dalam penelitian ini menggunakan kepemilikan 
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manajerial, kepemilikan institusional, leverage dan intellectual capital 

sebagai variabel independen.  Indikator kinerja perusahaan dalam penelitian 

yang dilakukan Armini dan Wirama (2015) menggunakan  Tobin’s Q, 

sedangkan indikator kinerja perusahaan dalam penelitian ini adalah ROA.  

2. Sangga (2015), perbedaan terdapat pada variabel independen. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian Sangga (2015) adalah leverage, 

sedangkan dalam penelitian ini menggunakan kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, leverage dan intellectual capital sebagai variabel 

independen. 

3. Fauzi dan Musallam (2015), perbedaan terdapat pada variabel independen 

dan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian Fauzi dan Musallam (2015) 

adalah board ownership, firm size, firm age, leverage, profitability, 

investment, capital intensity dan liquidity sedangkan dalam penelitian ini 

menggunakan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, leverage 

dan intellectual capital sebagai variabel independen. Indikator kinerja 

perusahaan yang digunakan dalam penelitian Fauzi dan Musallam (2015) 

adalah ROA dan MTBVit, sedangkan indikator kinerja perusahaan dalam 

penelitian ini hanya menggunakan ROA. 

4. Mahaputeri dan Yadnyana (2014), perbedaan terdapat pada variabel 

independen dan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja 

perusahaan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

Mahaputeri dan Yadnyana (2014) adalah struktur kepemilikan, kebijakan 
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pendanaan dan ukuran perusahaan, sedangkan dalam penelitian ini 

menggunakan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, leverage 

dan intellectual capital sebagai variabel independen. Indikator kinerja 

perusahaan dalam penelitian yang dilakukan Mahaputeri dan Yadnyana 

(2014) menggunakan ROE, sedangkan indikator kinerja perusahaan dalam 

penelitian ini adalah ROA. 

5. Putra (2013), perbedaan terdapat pada variabel independen dan dependen, 

penambahan variabel intervening serta metode analisis. Variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian Putra (2013) adalah ukuran perusahaan, 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, sedangkan dalam 

penelitian ini menggunakan kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, leverage dan intellectual capital sebagai variabel independen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2013) menggunakan variabel 

intervening kinerja perusahaan dalam meneliti pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen yaitu nilai perusahaan, sedangkan dalam 

penelitian ini menggunakan variabel dependen kinerja perusahaan. Metode 

analisis pada penelitian Putra (2013) adalah dengan analisis jalur (Path 

Analysis) dengan bantuan structure equation modeling (SEM) dengan 

menggunakan program AMOS 19.0, sedangkan dalam penelitian ini 

menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan analisis statistik 

inferensial dengan menggunakan program SPSS 21.  

6. Wiranata (2013), perbedaan terdapat pada variabel independen dan 

penambahan variabel kontrol. Variabel independen yang digunakan dalam 
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penelitian Wiranata (2013) adalah kepemilikan asing, kepemilikan 

pemerintah, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, sedangkan 

dalam penelitian ini menggunakan kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, leverage dan intellectual capital sebagai variabel independen. 

Penelitian yang dilakukan Wiranata (2013) menggunakan variabel kontrol 

yaitu leverage. 

7. Baroroh (2013), perbedaan terdapat pada variabel independen, dimana pada 

penelitian yang dilakukan oleh Baroroh (2013) hanya menggunakan variabel 

intellectual capital, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, leverage dan intellectual 

capital sebagai variabel independen.  

8. Hermawan dan Wayuaji (2013), perbedaan terdapat pada variabel independen 

dan independenya. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

Hermawan dan Wayuaji (2013) hanya intellectual capital, sedangkan dalam 

penelitian ini menggunakan kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, leverage dan intellectual capital sebagai variabel independen. 

Variabel dependen pada penelitian Hermawan dan Wayuaji (2013) adalah 

kemampulabaan yang diprosikan dengan GPM, NPM, ROA, ROE, sedangkan 

dalam penelitian ini variabel dependen menggunakan kinerja perusahaan 

yang diprosikan dengan ROA. 

9. Fajarini dan Firmansyah (2012), perbedaan terdapat pada variabel 

independen, dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Fajarini dan 

Firmansyah (2012) hanya menggunakan variabel intellectual capital, 
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sedangkan dalam penelitian ini menggunakan kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, leverage dan intellectual capital sebagai variabel 

independen. 

10. Santoso (2012), perbedaan terdapat pada variabel independen, dimana pada 

penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2012) hanya menggunakan variabel 

intellectual capital, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, leverage dan intellectual 

capital sebagai variabel independen. 

11. Yulianto (2011), perbedaan terdapat pada variabel independen, dimana pada 

penelitian yang dilakukan oleh Yulianto (2011) hanya menggunakan variabel 

independen kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, leverage dan 

CSR, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, leverage dan intellectual capital sebagai variabel 

independen. 

12. Mustofa (2011), perbedaan terdapat pada variabel independen, dimana pada 

penelitian yang dilakukan oleh Mustofa (2011) hanya menggunakan variabel 

intellectual capital, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, leverage dan intellectual 

capital sebagai variabel independen. 

13. Sabrinna (2010), perbedaan terdapat pada variabel independen dan indikator 

kinerja perusahaan. Variabel independen pada penelitian yang dilakukan oleh 

Sabrinna (2010) adalah corporate governance, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 
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kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, leverage dan intellectual 

capital sebagai variabel independen. Indikator kinerja perusahaan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Sabrinna (2010) menggunakan Tobin’s Q dan 

ROA, sedangkan pada penelitian ini menggunakan ROA. 

14. Nur’aeni (2010), perbedaan terdapat pada variabel independen. Variabel 

independen yang digunakan pada penelitian Nur’aeni (2010) adalah 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan 

kepemilikan publik, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, leverage dan intellectual 

capital sebagai variabel independen. 

15. Subkhan dan Citraningrum (2010), perbedaan terdapat pada variabel 

independen dan alat analisis yang digunakan. Variabel independen pada 

penelitian yang dilakukan oleh Subkhan dannCitraningrum (2010) hanya 

menggunakan variabel intellectual capital, sedangkan dalam penelitian ini 

menggunakan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, leverage 

dan intellectual capital sebagai variabel independen. Alat analisis pada 

penelitian Subkhan dan Citraningrum (2010) menggunakan PLS sedangkan 

pada penelitian ini menggunakan SPSS. 

16. Survani (2010), perbedaan terdapat pada variabel independen. Variabel 

independen yang digunakan pada penelitian Survani (2010) adalah rasio 

keuangan dan ukuran perusahaan, sedangkan dalam penelitian ini 

menggunakan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, leverage 

dan intellectual capital sebagai variabel independen 
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17. Schiuma dan Lerro (2008), perbedaan terdapat pada variabel independen, 

dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Schiuma dan Lerro (2008) hanya 

menggunakan variabel intellectual capital, sedangkan dalam penelitian ini 

menggunakan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, leverage 

dan intellectual capital sebagai variabel independen. 

2.9 Kerangka Pemikiran  

 Kerangka pemikiran yang dikembangkan dalam penelitian ini ditunjukkan 

pada Gambar 2.1. 

Gambar 2.1 
Kerangka Berpikir 

 
 

 

                  (+) 
 
          (+) 

 
 

      (-) 
 

      (+) 
 
 
 

3.0 Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Dengan kata lain, hipotesis merupakan jawaban sementara yang 

disusun oleh peneliti yang kemudian diuji kebenarannya melalui penelitian yang 

dilakukan 

Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan Institusional 

Leverage 

Intellectual Capital 

Kinerja Perusahaan 
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3.0.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan 

Agency Theory mendiskusikan hubungan antara pemegang saham 

(principals) dengan manajer (agent). Pihak pricipals adalah pihak yang 

memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent, untuk melakukan semua 

kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. 

Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan perusahaan akan rentan 

terhadap konflik keagenan (Jensen dan Smith, 1984). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jansen dan Meckling (1976) 

menyatakan bahwa konflik antara principal dan agent dapat dikurangi dengan 

mensejajarkan kepentingan antara principal dan agent. Mensejajarkan 

kepentingan pricipal dan agent dapat dilakukan dengan cara membagi 

kepemilikan saham perusahaan kepada manajer perusahaan. Kepemilikan saham 

oleh manajer ini disebut dengan kepemilikan manajerial. 

Kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan (Haruman dalam 

Yulianto, 2011). Semakin besar kepemilikan manajemen maka manajemen 

cenderung akan lebih memfokuskan diri pada pemegang saham, karena 

meningkatnya kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk 

meningkatkan kinerjanya dan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan 

sehingga dalam hal ini akan berdampak baik kepada perusahaan serta memenuhi 

kepentingan dari para pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri.  

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2013) menunjukkan hasil bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
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perusahaan. Hasil ini mendukung pernyataan bahwa dengan kepemilikan 

manajerial dapat mendorong manajer untuk bertindak sesuai dengan kepentingan 

pemegang saham dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.  

H1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan 

3.0.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan  

Berdasarkan teori keagenan, perusahaan yang memisahkan struktur 

kepemilikannya menjadi dua yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional akan rentan terhadap konflik (Jensen dan Smith, 1984). Konflik ini 

terjadi karena adanya perilaku menyimpang yang dilakukan manajer perusahaan.  

Untuk mengurangi perilaku penyimpang ini perlu adanya pengawasan oleh 

pihak luar perusahaan. Kepemilikan saham oleh insitusi dapat mengurangi 

perilaku menyimpang oleh manajer dengan melakukan pengawasan. Institusi 

biasanya dapat menguasai mayoritas saham karena mereka memiliki sumber daya 

yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham lain, sehingga kekuatan 

suara mereka atas saham yang dimiliki dapat lebih kuat dalam mengawasi dan 

memutuskan segala kegiatan yang dilakukan manajer. Hal ini memberikan 

dampak yang baik bagi perusahaan karena segala sesuatunya dapat berjalan sesuai 

dengan kepentingan perusahaan dan pada akhirnya kinerja perusahaan akan 

meningkat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi dan Musallam (2015) menunjukkan 

hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. Hal ini mendukung pernyataan bahwa kepemilikan 
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institusional dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan kemampuannya 

dalam mengawasi kebijakan manajemen yang tidak sejalan dengan perusahaan 

agar berjalan sesuai dengan kepentingan perusahaan. 

H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan 

3.0.3 Pengaruh leverage Terhadap Kinerja Perusahaan 

Hutang merupakan salah satu strategi perusahaan dalam memperoleh 

sumber modal jika dana internal tidak mencukupi. Dalam pecking order theory  

dikatakan bahwa leverage akan mempengaruhi tingkat risiko yang dihadapi 

perusahaan (Myers dan Majluf, 1984).  

Perusahaan yang mempunyai rasio leverage yang tinggi akan menghadapi 

risiko yang tinggi karena banyak hutang yang harus ditanggung. Hutang yang 

besar membuat sebagian pendapatan perusahaan digunakan untuk membayar 

kewajiban dalam bentuk hutang pokok berserta bunganya, hal ini mengakibatkan 

keuntungan yang diterima pemegang saham menjadi sedikit.  

Penelitian yang dilakukan oleh Yulianto (2011) menunjukkan hasil bahwa 

leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dari hasil 

penelitian tersebut mendukung bahwa pengaruh buruk hutang dapat menimbulkan 

masalah baru bagi perusahaan. Kinerja perusahaan menurun karena laba 

perusahaan semakin berkurang dengan adanya pembayaran bunga. Penggunaan 

hutang oleh perusahaan yang rendah berarti perusahaan memiliki dana internal 

yang cukup dalam mendanai aktivitasnya. Hal ini menandakan perusahaan 
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memiliki kinerja yang baik dalam mengelola laba yang diperoleh mendanai 

aktivitas perusahaan selanjutnya. 

H3 : Kepemilikan leverage berpengaruh negatif terhadap kinerja 

perusahaan 

3.0.4 Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Perusahaan 

Seiring dengan perubahan ekonomi yang berkarakteristik ekonomi 

berbasis ilmu pengetahuan, perusahaan yang dulunya berkarakteristik bisnis 

berdasarkan tanaga kerja mulai mengubah strategi bisnisnya menjadi bisnis 

berbasis ilmu pengetahuan. Hal ini membuat perusahaan meningkatkan 

perhatiannya pada salah satu sumber dayanya yaitu intellectual capital.  

Stakeholder theory menjelaskan bahwa antara perusahaan dan stakeholder 

perusahaan (pekerja, pelanggan, pemasok dan mitra bisnis perusahaan) memiliki 

hubungan (Freeman dalam Fontaine, 2006). Seluruh pemangku perusahaan akan 

melakukan hal yang terbaik guna memaksimalkan kesejahteraan mereka dengan 

cara memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan semaksimal 

mungkin. Salah satu sumber daya perusahaan adalah intellectual capital. 

Pemanfaatan intellectual capital yang baik, dapat mendukung jalannya kegiatan 

perusahaan dengan menciptakan ide-ide inovatif dan program-program andalan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Baroroh (2013) menunjukkan hasil bahwa 

intellectual capital berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

Hasil ini mendukung hubungan intellectual capital terhadap kinerja perusahaan 

berdasarkan stakeholder theory bahwa semakin meningkatnya modal intelektual 
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maka perusahaan dapat menciptakan value added yang kemudian akan 

mendorong kinerja perusahaan lebih tinggi. 

H4 : Kepemilikan intellectual capital berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan 

3,0.5 Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, leverage 

dan intellectual capital secara bersama terhadap kinerja perusahaan 

 Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, leverage dan intellectual capital memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan 

oleh Putra (2013) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Fauzi dan Musallam (2015) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Yulianto (2011) menunjukkan hasil bahwa leverage berpengaruh 

negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Baroroh (2013) menunjukkan hasil bahwa intellectual capital berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu, diduga 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, leverage dan intellectual 

capital berpengaruh terhadap kinerja perusahaan secara bersama. 

H5 : Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, leverage dan 

intellectual capital secara bersama terhadap kinerja perusahaan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif 

yaitu data dalam bentuk angka-angka dan dapat dinyatakan dalam satuan hitung. 

Penelitian ini menggunakan perusahaan yang masuk ke dalam LQ 45 karena 

perusahaan-perusahaan terdapat pada indeks LQ 45 merupakan perusahaan-

perusahaan yang memiliki saham yang paling aktif diperdagangkan dalam Bursa 

Efek Indonesia dan merupakan saham-saham unggulan yang dipilih dari tiap-tiap 

sektor industri sehingga dapat lebih akurat dalam analisisnya secara runtut waktu. 

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan 

tahunan perusahaan yang terdapat pada indeks LQ 45  tahun 2011 sampai 2014 

dalam situs BEI yaitu www.idx.co.id 

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, sedangkan sampel adalah 

bagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Populasi dalam penelitian 

ini adalah perusahaan yang masuk ke dalam indeks LQ 45 pada 2011 sampai 

2014. Data periode 2011 sampai 2014 digunakan dalam penelitian ini karena data 

tersebut merupakan data terbaru yang tersedia dan masih relevan dengan tahun 

penelitian. 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 

sampling yaitu metode pengambilan sampel yang digunakan sesuai dengan 

http://www.idx.co.id/
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kriteria yang telah ditentukan oleh penulis. Adapun kriteria pengambilam sampel 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Perusahaan yang masuk ke dalam indeks LQ 45 dan tetap berada dalam 

kelompok indeks LQ 45 dari tahun 2011 sampai 2014. 

2. Perusahaan yang masuk ke dalam indeks LQ 45 kecuali perusahaan 

perbankan. 

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel 

dependen dan variabel independen. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini 

yaitu kineja perusahaan. Sedangkan variabel independen (X) dalam penelitian ini 

terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, leverage, dan 

intellectual capital. 

3.3.1 Kinerja Perusahaan 

Kinerja perusahaan diukur menggunakan proksi profitabilitas ROA. ROA 

adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

dengan menggunakan total aktiva. Di sini ROA menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh hasil atas sumber daya keuangan yang ditanamkan 

pada perusahaan. Penggunaan ROA untuk mengukur kinerja perusahaan karena 

rasio ini mengukur secara keseluruhan kemampuan perusahaan dalam 

memanfaatkan kekayaannya yang tersedia menjadi keuntungan perusahaan. 

ROA dikalkulasikan dengan format (Short, Libby dan Libby, 2007): 

ROA =  
Laba Bersih Setelah Pajak

Total Aset
 𝑥 100% 
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3.3.2 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen yang secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan. 

Kepemilikan manajerial diukur dengan persentase proporsi saham yang dimiliki 

oleh pihak manajerial pada akhir tahun dengan total saham yang beredar.  

Kepemilikan Manajerial dikalkulasikan dengan format (Simanjuntak, 2015): 

Kepemilikan Manajerial =  
Jumlah Saham Manajerial

Total Saham Beredar
 𝑥 100% 

3.3.3 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi, 

baik institusi asing maupun dalam negeri yang bergerak dalam bidang keuangan 

maupun non keuangan. Kepemilikan institusional dilihat dari besarnya persentase 

kepemilikan saham oleh institusi dengan seluruh saham. Indikator yang digunakan 

untuk mengukur kepemilikan institusional adalah persentase saham perusahaan 

yang dimiliki oleh perusahaan lain.  

Kepemilikan Institusional dikalkulasikan dengan format (Simanjuntak, 2015): 

Kepemilikan Institusional =  
Jumlah Saham Pihak Institusional

Total Saham Beredar
 𝑥 100% 

3.3.4 Leverage 

Rasio leverage adalah rasio untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva 

perusahaan dibiayai dari hutang.  Leverage diukur dengan membandingkan 

hutang lancar dan hutang jangka panjang dengan total aktiva yang dimiliki 

perusahaan. Pengukuran ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar dana 

perusahaan yang berasal dari pinjaman. 
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Leverage dikalkulasikan dengan format (Kartasukmana, 2015). 

 

Total debt to total assets =  
Utang lancar + Utang jangka panjang

Jumlah aktiva
 x 100% 

 

3.3.5 Intellectual Capital 

Intellectual Capital merupakan intangible asset atau aktiva tidak berwujud 

yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Modal intelektual dalam penelitian 

ini diproksikan sesuai dengan pengukuran yang diungkapkan oleh Pulic (2000). 

Intellectual capital diperoleh dari mengukuran value added yang dihasilkan dari 

physical capital (VACA), human capital (VAHU), dan structural capital 

(STVA). Penelitian ini menggunakan pengukuran value added karena value added 

adalah indikator paling objektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam penciptaan nilai (Ihyaul Ulum, 2010, 

http://ihyaul.staff.umm.ac.id/2010/03/value-added-intellectual-coefficient-vaicTM, 

5 Maret, 2016). Kombinasi dari ketiga value added disimbolkan dengan VAICTM 

yang telah dikembangkan oleh Pulic (2000). Secara lebih ringkas, formulasi dan 

tahapan perhitungan VAIC™ adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Pertama: Menghitung Value Added (VA). VA dihitung sebagai 

selisih antara output dan input (Pulic, 2000). 

VA=OUT – IN 

Dimana: 

OUT = Output: total penjualan + pendapatan lain 

IN = Input: beban penjualan dan biaya lain-lain (selain biaya karyawan) 
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Value added (VA) juga dapat dihitung dari akun-akun perusahaan sebagai 

berikut: 

VA = OP + EC + D + A 

Dimana: 

OP = operating profit (laba operasi) 

EC = employee costs (beban karyawan) 

D = depreciation (depresiasi) 

A = amortisation (amortisasi) 

b. Tahap Kedua: Menghitung Value Added Capital Employed 

(VACA). VACA adalah indikator untuk VA yang diciptakan oleh satu unit 

dari physical capital. Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh 

setiap unit dari CE terhadap value added organisasi. 

VACA = VA/CE 

Dimana: 

VACA = Value Added Capital Employed: rasio dari VA terhadap CE. 

VA = value added 

CE = Ekuitas + Laba Bersih 

c. Tahap Ketiga: Menghitung Value Added Human Capital (VAHU). VAHU 

menunjukkan berapa banyak VA dapat dihasilkan dengan dana yang 

dikeluarkan untuk tenaga kerja. Rasio ini menunjukkan kontribusi yang 

dibuat oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam HC terhadap value 

added organisasi. 

VAHU = VA/HC 



 

52 

 

 

 

Dimana: 

VAHU = value Added Human Capital: rasio dari VA terhadap HC. 

VA = value added 

HC = human Capital: beban karyawan. 

d. Tahap Keempat: Menghitung Structural Capital Value 

Added (STVA). Rasio ini mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan 1 rupiah dari VA dan merupakan indikasi bagaimana 

keberhasilan SC dalam penciptaan nilai. 

STVA = SC/VA 

Dimana: 

STVA = Structural Capital Value Added: rasio dari SC terhadap VA. 

SC = Structural Capital : VA – HC 

VA = value added 

e. Tahap Kelima: Menghitung Value Added Intellectual 

Coefficient (VAIC™). VAIC™ mengindikasikan kemampuan intelektual 

organisasi yang dapat juga dianggap sebagai BPI (Business Performance 

Indicator). VAIC™ merupakan penjumlahan dari 3 komponen 

sebelumnya, yaitu: VACA, VAHU, dan STVA. 

VAIC™ = VACA + VAHU + STVA 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan metode dokumentasi laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia yang masuk kedalam kolompok LQ 45 selama tahun 2011 sampai 
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2014 yang diperoleh dari situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id. Selain itu, teori 

dan data pendukung lainnya diperoleh dan dikumpulkan dari jurnal-jurnal ilmiah, 

literature, buku, internet, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 

sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2013: 19). 

Analisis deskriptif memberikan acuan untuk melihat karakteristik data yang telah 

diperoleh. 

3.5.2 Analisis Statistik Inferensial 

Analisis statistik inferensial melakukan penaksiran secara umum suatu 

populasi dengan menggunakan hasil sampel. Adapun analisis statistik inferensial 

dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:  

a. Uji Asumsi Klasik 

Penelitian menggunakan model regresi harus memenuhi keempat macam 

uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji multikolonieritas, 

uji autokorelasi, uji heterokedastisitas. 

1) Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 

2013: 160). 
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Menguji normalitas residual dapat menggunakan analisis histogram 

dan analisis grafik. Dalam analisis histogram dapat dideteksi dengan 

melihat garis yang terdapat pada histogram. Data dikatakan normal jika 

garis yang terdapat pada histogram menyerupai bentuk lonceng. Dalam 

analisis grafik dapat dideteksi dengan melihat data (titik-titik) yang 

muncul pada sumbu diagonal dari grafik. Jika data menyebar disekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik 

histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari diagonal 

dan/tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak 

menunjukan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas (Ghozali, 2013: 163). Agar uji normalitas grafik agar 

lebih dapat diandalkan dianjurkan dilengkapi dengan uji statistik.  

Uji statistik sederhana yang sering digunakan untuk menguji 

normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-

Smirnov. Pengambilan keputusan uji statistik non-parametrik 

Kolmogorov-Smirnov ini dilihat dari hasil uji K-S, jika nilai probabilitas 

signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi secara 

normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 

0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal. 

2) Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 
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regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara varibel 

independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di 

dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance 

inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabelitas variabel yang 

terpilih tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai 

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF 

=1/Tolerance). Nilai cutof yang umumnya dipakai untuk menunjukan 

adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 dan VIF ≥10. 

3) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2013: 110). 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual 

(kesalahan penganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi 

lainnya (Ghozali, 2013: 110).Untuk mengetahui terjadi autokorelasi atau 

tidak yaitu dengan cara melakukan uji Durbin-Watson. Suatu model 

regresi dikatakan bebas dari autokorelasi jika memiliki nilai Durbin-

Watson (DW) du < nilai DW < 4-du. 

4) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
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yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 

2013: 139). 

Untuk melihat ada atau tidaknya masalah heterokedastisitas digunakan 

grafik scatterplot dan  uji Glejser. Grafik scatterplot memperlihatkan data 

tidak mengandung heteroskedastisitas jika titik-titik tersebar secara acak 

dan tersebar dengan baik di atas maupun di bawah angka 0 di sumbu Y. 

Uji Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap 

variabel independen (Gujarat dalam Ghozali, 2013: 142) 

b. Analisis Regresi Berganda 

Penggunaan analisis ini untuk  mengetahui pengaruh antara variabel bebas 

dan variabel terikat, yaitu antara Kepemilikan Manajerial (X1), 

Kepemilikan Institusional (X2), Leverage (X3), Intellectual Capital (X4) 

terhadap kinerja perusahaan (Y). Pengujian dilakukan secara partial dan 

simultan. Adapun model regresinya adalah sebagai berikut:  

Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+e 

Keterangan: 

Y = ROA sebagai pengukur kinerja perusahaan 

β0 = Konstanta 

β1 = Koefisien regresi kepemilikan manajerial 

β2 = Koefisien regresi kepemilikan institusional 

β3 = Koefisien regresi leverage 
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β4 = Koefisien regresi intellectual capital 

X1 = Kepemilikan manajerial 

X2 = Kepemilikan institusional 

X3 = Leverage 

X4 = Intellectual capital 

e = kesalahan/gangguan 

c. Uji Hipotesis 

1) Uji Bersama (Uji F) 

Uji F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen 

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2013: 98). 

Untuk menguji hipotesis ini, kriteria pengambilan keputusannya 

adalah apabila nilai signifikansi < 0,05 maka kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, leverage, dan intellectual capital berpengaruh 

simultan terhadap kinerja perusahaan.  

2) Uji Partial (Uji t) 

Menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Analisis 

dilakukan dengan melihat hasil uji menunjukan tingkat signifikansi < 

0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel 

independen dengan variabel dependen. Sebaliknya, apabila tingkat 

signifikan > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

satu variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali,2013:98).  
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Selain itu analisis juga dilakukan dengan melihat nilai koefisien pada 

masing-masing variabel. Nilai koefisien ini berfungsi menunjukkan arah 

hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika 

hipotesis menyatakan hubungan positif dan hasil uji menunjukkan nilai 

koefisien positif pula, maka hipotesis diterima. Begitu juga sebaliknya 

jika hipotesis menyatakan hubungan negatif dan hasil uji menunjukkan 

nilai koefisien negatif pula, maka hipotesis diterima. Namun jika 

hipotesis menyatakan hubungan positif dan hasil uji menunjukkan nilai 

koefisien negatif, maka hipotesis ditolak. Begitu juga sebaliknya jika 

hipotesis menyatakan hubungan negatif dan hasil uji menunjukkan nilai 

koefisien positif, maka hipotesis ditolak.  

d. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen (Ghozali, 2013: 97). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang masuk 

ke dalam indeks LQ 45 pada tahu 2011 hingga 2014 sebanyak 90 perusahaan. 

Dari jumlah populasi tersebut,  hanya 16 perusahaan setiap tahunnya yang 

memenuhi kriteria sebagai sampel dengan 64 data observasi dalam rentang 4 

tahun. Data yang sifatnya ekstrim dihilangkan karena menyebabkan distribusi data 

menjadi tidak normal, terjadi multikolonieritas, autokorelasi dan 

heterokedastisitas serta dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Ghozali 

(2013,41) menjelaskan data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat 

berbeda jauh dari obsevasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai 

ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi disebut 

dengan data outlier.  

Adapun proses seleksi sampel berdasarkan kriteria tersebut, disajikan 

dalam Table 4.1. 

Tabel 4.1 
Jumlah Sampel Penelitian 

No Kriteria Jumlah 
1 Perusahaan yang masuk kedalam indeks LQ 45 tahun 2011, 

2012, 2013, dan 2014 
90 

2 Perusahaan yang tidak masuk kedalam indeks LQ 45 selama 
periode 2011-2014 secara berturut-turut 

(67) 

3 Perusahaan perbankan (5) 
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Tabel 4.1 
Jumlah Sampel Penelitian (lanjutan) 

No Kriteria Jumlah 
4 Data Outlier (2) 
 Jumlah perusahaan yang menjadi sampel 16 
 Jumlah Observasi Pengamatan 16 x 4 64 
Sumber : Data sekunder yang diolah 

Nama-nama perusahaan yang masuk ke dalam sampel penelitian 

ini disajikan pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 
Daftar Nama Perusahaan 

No Kode Efek Nama Emiten 
1 AALI Astra Argo Lestari Tbk 
2 ADRO Adaro Energy Tbk 
3 ASII Astra Internasional Tbk 
4 CPIN Charoen Pokphan Indonesia Tbk 
5 GGRM Gudang Garam Tbk 
6 INDF Indofoot Sukses Makmur Tbk 
7 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 
8 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 
9 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk 
10 KLBF Kalbe Farma Tbk 
11 LSIP London Sumatera Platation Tbk 
12 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 
13 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk 
14 SMGR Semen Gresik (Persero) Tbk 
15 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 
16 UNTR United Tractors Tbk 
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4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif 

Distribusi statistik dekriptif untuk masing-masing variabel terdapat pada 

Tabel 4.3. 

Table 4.3 
Hasil Analisis Statistik Deskriptif (%) 

 
Sumber : Data sekunder yang diolah 

Variabel  kinerja perusahaan yang diukur dari laba bersih setelah pajak 

dibagi total asset (ROA) menunjukkan nilai rata-rata 14,6303%. Dengan rata-rata 

tersebut menunjukkan bahwa perusahaan belum efektif dalam dalam 

memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan. Semakin 

besar tingkat ROA yang bisa dicapai perusahaan maka menunjukkan bahwa 

perusahaan mampu memanfaatkan aset yang dimilikinya dengan lebih baik untuk 

menghasilkan keuntungan atau laba. 

Variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai standart deviasi 3,77427 

yang lebih tinggi yaitu dari nilai rata-ratanya. Hal ini berarti bahwa nilai rata-rata 

lebih kecil dari nilai standar deviasi, sehingga mengindikasikan hasil yang kurang 

baik. Sebab standar deviasi merupakan pencerminan penyimpangan yang tinggi, 

sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang menyebabkan bias dan tidak 
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normal. Namun secara statistic, hal tidak menjadi masalah karena tidak terjadi 

heterokedastisitas atau data berdistribusi normal. Central limit theorem 

menyatakan bahwa jika jumlah pengamatan besar (di atas 30), maka data 

dianggap berdistribusi normal walaupun standar deviasi lebih besar dari nilai rata-

rata (mean). Variabel kepemilikan manajerial yang diukur dengan proporsi 

kepemilikan saham oleh manajemen menunjukkan nilai rata-rata sebesar 

1,0317%. Dengan rata-rata tersebut menunjukkan bahwa setidaknya ada manajer 

yang sekaligus juga sebagai pemilik perusahaan. Fungsi ganda manajemen ini 

memberikan hak kontrol oleh manajer terhadap perusahaan karena manajer yang 

memiliki saham perusahaan sudah bisa bertindak sebagai pemilik perusahaan. 

Namun dengan rata-rata kepemilikan manajerial yang ditunjukkan pada tabel 

sebesar 1,0317%, manajer belum memiliki kontrol yang cukup kuat untuk 

mengendalikan perusahaan. Keberadaan kepemilikan manajerial diharapkan dapat 

menghasilkan tata kelola yang lebih baik bagi perusahaan. 

Variabel kepemilikan institusional yang diukur dengan proporsi saham 

yang dimiliki oleh institusi memiliki nilai rata-rata 60,6514% dan nilai minimum 

43,91% serta nilai maksimum 79,68%. Dengan nilai rata-rata tersebut 

menunjukkan proporsi kepemilikan saham oleh institusi sudah cukup besar, sudah 

di atas 50%. Tingkat kepemilikan institusional yang terendahpun masih tergolong 

cukup tinggi baik. Dengan tingkat kepemilikan institusional yang cukup tinggi ini 

maka diharapkan dapat memberikan monitoring kepada manajemen perusahaan 

dengan lebih optimal.  



 

63 

 

 

 

Variable leverage yang diukur dari total hutang perusahaan dibagi total 

aktiva perusahaan memiliki nilai rata-rata 36,5206% dan nilai minimum 13,31% 

serta nilai maksimum 64,41%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas 

perusahaan masih menggunakan pendanaan dari luar perusahaan berupa hutang. 

Perusahaan tidak dapat lepas dari hutang karena hutang di sisi memiliki 

keuntungan yang bermanfaat untuk perusahaan. Namun di sisi lain hutang dapat 

meningkatkan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Nilai terbesar leverage 

pada perusahaan yang dijadikan sampel menyentuh angka 64,41%. Hal ini 

menandakan bahwa ada risiko besar yang akan dihadapi perusahaan yang dapat 

mempengaruhi kinerja perusahaan. 

VariabeL intellectual capital  yang diperoleh dari mengukuran value 

added yang dihasilkan dari physical capital (VACA), human capital (VAHU), 

dan structural capital (STVA) memiliki nilai rata-rata 6,3914% dan nilai 

minimum 2,17% serta nilai maksimum 18,37%. Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan memiliki sumber daya modal intelektual yang masih tergolong rendah. 

Modal intelektual sangatlah penting untuk mendukung aktivitas perusahaan agar 

dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai kinerja yang maksimal. 

4.1.3 Analisis Statistik Inferensial 

a. Uji Asumsi Klasik 

Untuk menguji hipotesis akan digunakan analisis regresi linier 

berganda. Namun terlebih dahulu diuji mengenai ada tidaknya 

penyimpangan terhadap asumsi klasik yang diperlukan untuk 

mendapatkan model regresi yang baik. 
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i. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal 

(Ghozali, 2013: 160). Langkah pertama melakukan uji normalitas 

dengan grafik dan p-plot. Data dikatakan normal bila berbentuk 

lonceng dan menyebar di sekitar garis diagonal. 

Gambar 4.1 
Histogram Uji Normalitas 

 
Sumber : Olah data dengan SPSS 
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Gambar 4.2 
Grafik Normal P-P Plot 

 
 Sumber : Olah data dengan SPSS 

Dari gambar histogram diatas diketahui data berbentuk lonceng dan 

menyebar di sekitar garis diagonal, jadi bisa dikatakan model regresi, 

variable pengangguatau residual memiliki distribusi normal. Namun 

penggunaan grafik dalam menganalisis normalitas data tidak pasti 

benar. Secara visual dapat terlihat normal padahal secara statistic bisa 

sebaliknya. Oleh karena itu perlu dilengkapi dengan uji statistik. Salah 

satu ujistatistik yang bisa dilakukan adalah dengan uji One-Sampel 

Kolmogorov-Smirnov. 
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Tabel 4.4 
        Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Tes 

 
Sumber : Olah data dengan SPSS 

Data dikatakan berdistribusi normal jika hasil uji statistik non-

parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) berada di atas tingkat 

signifikansi. Berdasarkan uji One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test 

menunjukan nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,853 dan signifikansi 

0,462, jadi jika disimpulkan model regresi, variabel penganggu atau 

residual memiliki distribusi normal karena nilai signifikansinya 0,462 

berada di atas tingkat signifikansi 0,005 

ii. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 
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varibel independen. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai 

tolerance dan variance inflation factor (Ghozali,2013: 105).  

Tabel 4.5 
   Uji Multikolonieritas 

   Sumber : Olah data dengan SPSS 

Suatu model regresi dikatakan terdapat multikolonieritas jika 

memiliki nilai tolerance ≤ 0,10 dan VIF ≥10. Berdasarkan hasil 

pengujian SPSS diatas menunjukan hasil bahwa model regresi 

memiliki nilai tolerance ≥ 0,10 dan VIF ≤ 10 jadi dapat disimpulkan 

model regresi di atas tidak terdapat multikolonieritas. 

iii. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk 

mengetahui terjadi autokorelasi atau tidak salah satu caranya adalah 

dengan melakukan uji Durbin-Watson (Ghozali, 2013: 110). 
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    Tabel 4.6 
          Uji Autokorelasi 

   Sumber : Olah data dengan SPSS 

Suatu model regresi dikatakan bebas dari autokorelasi jika 

memiliki nilai Durbin-Watson (DW) du < nilai DW < 4-du. Jumlah 

sampel yang digunakan sebanyak 64 data pengamatan, yang memiliki 

nilai dl 1,314 dan nilai du 1,568. Berdasarkan hasil olah data dengan 

SPSS diatas menunjukkan nilai DW 2,016. Hasil tersebut 

menunjukkan nilai DW berada di atas nilai du namun di bawah nilai 

4-du, jadi dapat disimpulkan model diatas juga bebas dari masalah 

autokorelasi. 

iv. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 

2013: 139). Untuk melihat masalah heterokedastisitas peneliti 

mengamati dari grafik scatterplot menggunakan uji glejser. 
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       Gambar 4.3 
   Grafik Scatterplot 

 
  Sumber : Olah data dengan SPSS 

Dari grafik scatterplot terliha bahwa titik-titik menyebar secara 

acak dan tersebar dengan baik di atas maupun di bawah angka 0 pada 

sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak 

digunakan untuk memprediksi kinerja perusahaan yang diukur dengan 

ROA dengan variabel independen kepemilikan manajerial, 

kepemilikan insititusional, leverage, dan intellectual capital. 

Analisis dengan grafik scatterplot memiliki kelemahan yang cukup 

signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil 

ploting. Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit 

menginterpretasikan hasil grafik scatterplot. Oleh sebab itu diperlukan 

uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Uji glejser 
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merupakan salah satu cara uji statistik yang dapat digunakan untuk 

menguji masalah heteroskedastisitas. 

Table 4.7 
           Uji Glejser 

 
Sumber : Olah data dengan SPSS 

Jika variabel independent secara statistik menunjukan nilai 

signifikansi di bawah 0,05 maka ada indikasi terjadi 

heterokedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas 

menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independent yang 

nilai signifikannya di bawah 0,05. Jadi dapat disimpulkan model 

regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas. 

b. Analisis Regresi Berganda 

Teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, leverage, intellectual 

capital adalah regresi berganda. Pengolahan data dilakukan dengan 

menggunakan bantuan program SPSS. 
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Table 4.8 
     Hasil Analisis Regresi Berganda 

 
 Sumber : Olah data dengan SPSS 

Hasil pengujian persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

Y=18,829-0,823X1-0,062X2-0,197X3+1,189X4+e 

Diperoleh bahwa variabel kepemilikan manajerial dan leverage 

berpengaruh negatif terhadap ROA. Semakin tinggi kepemilikan 

manajerial dan leverage maka cenderung mengurangi ROA. Sedangkan 

variabel kepemilikan institusional dan intellectual capital berpangaruh 

positif terhadap ROA. Semakin tinggi kepemilikan institusional dan 

intellectual capital  maka akan cenderung meningkatkan ROA. 

Variabel kinerja perusahaan dapat meningkat sebesar nilai 

konstantanya sebesar 18,829 meskipun variabel independennya bernilai 

nol. Koefisien kepemilikan manajerial sebesar -0,823 berarti setiap 

kenaikan satu skor untuk variabel kepemilikan manajerial akan 

menurunkan kinerja perusahaan sebesar -0,823. Koefisien kepemilikan 

institusional sebesar -0,062 berarti setiap kenaikan satu skor untuk 
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variabel kepemilikan institusional akan menurunkan kinerja perusahaan 

sebesar -0,062. Koefisien leverage sebesar -0,197 berarti setiap kenaikan 

satu skor untuk variabel leverage akan menurunkan kinerja perusahaan 

sebesar -0,197. Koefisien intellectual capital sebesar 1,189 berarti setiap 

kenaikan satu skor untuk variabel intellectual capital akan meningkatkan 

kinerja perusahaan sebesar 1,189. 

c. Uji Hipotesis 

1) Uji Hipotesis 1 

Dari hasil estimasi variabel kepemilikan manajerial diperoleh 

nilai koefisien sebesar -0,823 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,000. Nilai signifikansi di bawah 0,05 dan koefisiennya berarah 

negatif menunjukkan variabel kepemilikan manajerial memiliki 

pengaruh negatif siginifikan terhadap kinerja perusahaan pada taraf 

signifikansi 5%. Semakin meningkatnya kepemilikan manajerial akan 

menurunkan kinerja perusahaan. Begitu pula sebaliknya, perusahaan 

dengan kepemilikan manajerial yang rendah, maka kinerja 

perusahaan semakin tinggi. Dengan demikian hipotesis kesatu 

ditolak. 

2) Uji Hipotesis 2 

Dari hasil estimasi variabel kepemilikan institusional diperoleh 

nilai koefisien sebesar -0,062 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,357. Nilai signifikansi di atas 0,05 menunjukkan variabel 



 

73 

 

 

 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ROA pada taraf 

signifikansi 5%. Dengan demikian hipotesis kedua ditolak.  

3) Uji Hipotesis 3 

Dari hasil estimasi variabel leverage diperoleh nilai koefisien 

sebesar -0,197 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai 

signifikansi dibawah 0,05 dan koefisiennya berarah negatif 

menunjukkan variabel leverage memiliki pengaruh negatif signifikan 

terhadap ROA pada taraf signifikansi 5%. Semakin meningkatnya 

hutang perusahaan akan menurunkan kinerja perusahaan. Begitu pula 

sebaliknya, perusahaan dengan tingkat hutang yang rendah, maka 

kinerja perusahaan semakin tinggi. Dengan demikian hipotesis 

ketiga diterima.  

4) Uji Hipotesis 4 

Dari hasil estimasi variabel intellectual capital diperoleh nilai 

koefisien sebesar 1.189 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Nilai 

signifikansi dibawah 0,05 dan koefisiennya berarah positif 

menunjukkan variabel intellectual capital memiliki pengaruh positif 

signiikan terhadap ROA pada taraf signifikansi 5%. Semakin tinggi 

tingkat modal intelektual akan meningkatkan kinerja perusahaan. 

Dengan demikian hipotesis keempat diterima.  

5) Uji Hipotesis 5 (Secara Bersama-sama) 

Pengujian hipotesis uji F digunakan untuk melihat apakah secara 

keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh yang bermakna 
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terhadap variabel terikat. Dari hasil pengujian simultan diperoleh 

sebagai berikut : 

  Table 4.9 
    Uji Bersama (Uji F) 

 Sumber : Olah data dengan SPSS 

Hasil pengujian diatas menunjukkan nilai F = 21,576 dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikansi yang lebih kecil 

dari 0,05 menunjukkan variabel kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, leverage, dan intellectual capital 

berpengaruh secara bersama terhadap kinerja perusahaan yang 

diukur dengan ROA berarti hipotesis kelima diterima. 

d. Uji Koefisien Determinasi 

Hasil nilai adjusted R-square dari regresi digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar variabel terikat dipengaruhi oleh variabel-variabel 

bebasnya. 
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          Tabel 4.10 
        Uji Koefisien Determinan 

 
Sumber : Olah data dengan SPSS 

Table di atas menunjukkan bahwa koefisien determinan yang 

ditunjukkan nilai adjust R Square sebesar 0,566. Hal ini menunjukkan 

variabel kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA dapat dijelaskan 

oleh variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

leverage, dan intellectual capital sebesar 56,6% dan sisanya 43,4% 

variabel kinerja perusahaan dapat dijelaskan dengan variabel lainnya. 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara 

bersama-sama antara kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, leverage, 

dan intellectual capital terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan-perusahaan 

yang masuk ke dalam indeks LQ 45 selama tahun 2011 sampai dengan 2014. 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa dari keempat variabel independen, 

hanya tiga variabel independen yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, 

yaitu variabel kepemilikan manajerial, leverage, dan intellectual capital.  
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4.2.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, 

Leverage, dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Perusahaan 

Hipotesis pertama menyatakan bahwa kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, leverage, dan intellectual capital secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan dan hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, leverage, dan 

intellectual capital secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja 

Perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung sebesar 19,800 dan dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 

(0,000 < 0,05) yang berarti bahwa hipotesis pertama diterima. 

Besarnya pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

leverage dan intellectual capital terhadap kinerja perusahaan dapat dilihat dari 

nilai koefisien determinasi Adjusted R square yang menunjukkan angka 0,544. 

Hal ini berarti bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, leverage 

dan intellectual capital mempengaruhi kinerja perusahaan sebesar 54,4% dengan 

demikian masih ada variabel lain yang turut mempengaruhi besarnya kinerja 

perusahaan, yaitu sebesar 45,6%. 

4.2.2 Pengaruh Kepemilkan Manajerial Terhadap Kinerja Perusahaan 

Hipotesis kedua menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 

positif terhadap kinerja perusahaan dan hasil pengujian menunjukkan bahwa 

secara parsial kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar -0,744 dengan 

nilai t sebesar -3,781 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai signifikansi 
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tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) yang berarti bahwa hipotesis kedua 

ditolak. Koefisien yang bernilai negatif dapat diartikan bahwa dengan 

meningkatnya saham yang dimiliki manajer perusahaan maka akan menurunkan 

kinerja perusahaan. Begitu pula sebaliknya, semakin rendahnya jumlah saham 

yang dimiliki manajer perusahaan maka akan meningkatkan kinerja perusahaan.  

Hasil penelitian ini kurang sesuai dengan teori yang ada bahwa semakin 

besar kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan 

kinerjanya sehingga dalam hal ini akan berdampak baik kepada perusahaan serta 

memenuhi kepentingan dari para pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya 

sendiri dan diharapkan manajer bertindak sejalan dengan tujuan perusahaan dan 

dapat mendorong manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan 

kata lain dengan adanya kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan, karena manajer merasa 

memiliki perusahaan tersebut. 

Hasil penelitian ini menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh 

negatif terhadap kinerja perusahaan. Menurut Yulianto (2011), proporsi 

kepemilikan manajerial yang terlalu tinggi membuat manajemen berperilaku 

opportunistic yang berdampak buruk bagi perusahaan. Dengan dibuatnya 

kepemilikan manajerial ternyata dapat membuka celah kesempatan bagi manajer 

untuk dapat bertindak memanfaatkan kesempatan yang menguntungkan ini 

dengan sebaik-baiknya demi kepentingan diri sendiri atau tujuan-tujuan tertentu.  

Undang-undang RI No 40 tahun 2007 Pasal 84 menyatakan satu lembar 

saham mewakili satu hak suara, dengan demikian semakin tinggi jumlah saham 
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yang dimiliki manajer perusahan maka akan semakin tinggi hak suara yang 

dimiliki manajer dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).  Status ganda 

manajer yaitu sebagai pengelola dan pemilik perusahaan serta hak suara yang 

tinggi ini menandakan manajer mampu memutuskan berbagai kebijakan yang 

berkaitan dengan perusahaan. Semakin tingginya kepemilikan manajerial maka 

persentase kepemilikan institusional semakin sedikit, sehingga dapat melemahkan 

pengawasan yang dapat diberikan kepada manajer. Hal ini menandakan seolah-

olah manajer mengawasi dirinya sendiri dalam mengelola perusahaan sehingga 

memudahkan manajer bertindak untuk kepentingan pribadi, bukan demi 

kepentingan perusahaan. Hal ini dapat membuat perusahaan mengalami kerugian 

dan berdampak pada penurunan kinerja perusahaan  

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang penelitian yang dilakukan Fauzi 

dan Musallam (2015), Mahaputeri dan Yadnyana, (2014) dan Yulianto (2011) 

bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian Putra (2013) yang 

menemukan pengaruh positif kepemilikan manajeral terhadap kinerja perusahaan, 

sedangkan Armini dan Wirama (2015), Wiranata (2013), Sabrinna (2010), 

Nur’aeni (2010) menemukan hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

4.2.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan 

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

positif terhadap kinerja perusahaan dan hasil pengujian menunjukkan bahwa 

secara partial hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak 



 

79 

 

 

 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien 

sebesar 0,006 dengan nilai t sebesar 0,087 dan nilai signifikansi sebesar 0,931, 

nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 (0,931 > 0,05) yang berarti bahwa 

hipotesis ketiga ditolak.  

Hasil penelitian ini kurang sesuai dengan teori  keagenan. Hubungan 

antara pemilik institusi dengan kinerja perusahaan adalah pemilik institusi sebagai 

pihak yang mengawasi segala perilaku manajemen dalam menetapkan segala 

keputusan untuk perusahaan agar keputusan yang diambil manajemen adalah 

keputusan yang benar demi kemajuan kinerja perusahaan. Semakin besar 

kepemilikan oleh institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan 

dorongan institusi keuangan untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan 

memberikan dorongan yang lebih besar kepada manajemen perusahaan untuk 

mengoptimalkan kinerja perusahaan sehingga kinerja keuangan perusahaan akan 

meningkat. Sebaliknya semakin rendahnya tingkat kepemilikan intitusional 

menyebabkan semakin lemahnya kekuatan suara pihak institusi dalam melakukan 

pengawasan. 

Hasil penelitian ini menyatakan kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Menurut Modigliani dalam 

Wiranata dan Nugrahanti (2013) kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan perusahaan dikarenakan adanya asimetri informasi 

antara pemegang saham dengan manajer sehingga menyebabkan manajer selaku 

pengelola perusahaan akan bisa mengendalikan perusahaan karena memiliki 

informasi yang lebih mengenai perusahaan dibandingkan pemegang saham, 
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dengan ini lebih mudah manajer akan mengendalikan perusahaan dalam membuat 

suatu kebijakan.  

Informasi yang menjadi dasar pihak institusi dalam melakukan 

pengawasan tidak sebaik informasi yang dimiliki pihak manajemen, sehingga 

manajemen dapat melakukan pengendalian perusahaan dengan bebas. Dengan 

demikian kepemilikan institusional tidak memberikan dampak yang berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan tidak lagi bergantung kepada 

seberapa baik pengawasan yang diberikan institusi namun sudah dibawah kendali 

manajemen. Sehingga berapapun jumlah saham yang dimiliki institusi atau 

perusahaan lain tidak menjamin monitoring kinerja manajer dapat berjalan efektif.  

Tidak adanya pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap kinerja 

perusahaan juga disebabkan karena perusahaan sedang menghadapi resiko 

sistematis atau pengaruh dari luar perusahaan yang diluar kendali perusahaan. 

Risiko sistematis berasal dari faktor-faktor yang secara sistematis mempengaruhi 

sebagian besar perusahaan, seperti; perang, inflasi, resesi, perubahan kurs, dan 

suku bunga yang tinggi (Brigham, et al dalam Sudiyatno, 2009).  

Sebagian besar perusahaan mengalami penurunan laba bersih seiring 

dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan tekanan harga komoditi 

global. Kinerja perusahaan tertekan terutama pada sektor komoditas seperti 

minyak kelapa sawit mentah, pertambagan, properti dan otomotif. Pertumbuhan 

ekonomi domestik tidak mendukung bagi kinerja perusahaan. Untuk sektor 

properti menurun disebabkan tingginya suku bunga, aturan loan to value, hingga 

tekanan kurs mata uang (market.bisnis.com, 2016). Hal tersebut didukung dengan 
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data melemahnya nilai tukar rupiah dari tahun 2011 sebesar 8.779 per dolla AS, 

2012 sebesar 9.990 per dolla AS, dan pada tahun berikutnya terus melemah 

hingga di atas 10.000 per dolla AS (Kompas.com, 2013). Tingkat inflasi yang 

tidak stabil di Indonesia yang menyebabkan terciptanya biaya-biaya ekonomi, 

seperti biaya peminjaman yang lebih tinggi (Indonesia investment, 2016). 

Kenaiknya harga BBM pada bulan Juni 2013, premium dinaikkan 44% menjadi 

Rp 6.500 dan solar sebesar 22% menjadi Rp 5.500 per liter (Indonesia 

Investments, 2016) yang menyebabkan daya beli konsumen melemah, Fenomena 

tersebut mengakibatkan naiknya harga produksi yang mempengaruhi daya beli 

konsumen menjadi melemah, sehingga mempengaruhi permintaan konsumen 

menjadi menurun. Sehingga mengakibatkan keuntungan yang diperoleh 

perusahaan menurun. Walaupun institusi melakukan pengawasan secara optimal 

dan manajemen perusahaan menjalankan tugasnya dengan benar, kinerja 

perusahaan bisa saja menurun karena adanya resiko sistematis tersebut. Sehingga 

dengan adanya kepemilikan institusional belum menjamin dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Fauzi 

dan Musallam (2015), Mahaputeri dan Yadnyana (2014), Yulianto (2011), dan 

Nur’aeni (2010) yang menemukan adanya pengaruh antara kepemilikan 

institusional terhadap kinerja perusahaan, namun sejalan dengan Putra (2013), 

Wiranata (2013), Sabrinna (2010), dan Mulyanti (2011) yang menemukan bahwa 

tidak ada pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. 
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4.2.4 Pengaruh Leverage Terhadap Kinerja Perusahaan 

Hipotesis keempat menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif 

terhadap kinerja perusahaan dan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara 

partial hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien 

sebesar -0,196 dengan nilai t sebesar -3,373 dan nilai signifikansi sebesar 0,001, 

nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,001 < 0,05) yang berarti bahwa 

hipotesis keempat diterima. Koefisien yang bernilai negatif dapat diartikan bahwa 

semakin meningkatnya hutang perusahaan maka akan menurunkan kinerja 

perusahaan. Begitu pula sebaliknya, semakin rendahnya tingkat hutang yang 

dimiliki perusahaan maka akan meningkatkan kinerja perusahaan.  

Hasil penelitian ini mendukung teori bahwa perusahaan lebih 

mengutamakan sumber dana internal yaitu laba ditahan daripada menggunakan 

sumber dana eksternal. Perusahaan yang mempunyai rasio leverage yang tinggi 

akan menghadapi risiko yang tinggi karena banyak hutang yang harus ditanggung. 

Hutang yang besar membuat sebagian pendapatan perusahaan digunakan untuk 

membayar kewajiban dalam bentuk hutang pokok berserta bunganya, hal ini 

mengakibatkan keuntungan yang diterima pemegang saham menjadi sedikit.  

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Sangga (2015) bahwa 

leverage berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Namun sejalan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan Yulianto (2011) dan Survani (2010) yang 

menemukan bahwa leverage  berpengaruh negative terhadap kinerja perusahaan. 
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4.2.5 Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Perusahaan 

Hipotesis kelima menyatakan bahwa intellectual capital berpengaruh 

positif terhadap kinerja perusahaan dan hasil pengujian menunjukkan bahwa 

secara partial hasil penelitan menunjukkan bahwa intellectual capital berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

koefisien sebesar 1,185 dengan nilai t sebesar 5,028 dan nilai signifikansi sebesar 

0,00, nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,00 < 0,05) yang berarti 

bahwa hipotesis kelima diterima. Koefisien yang bernilai positif dapat diartikan 

bahwa semakin meningkatnya intellectual capital maka perusahaan dapat 

menciptakan value added yang kemudian akan mendorong kinerja perusahaan 

lebih tinggi.  

Hal penelitian ini mendukung teori bahwa seluruh pemangku perusahaan 

akan melakukan hal yang terbaik guna memaksimalkan kesejahteraan mereka 

dengan cara memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan 

semaksimal mungkin. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Baroroh 

(2013), Fajarini dan Firmansyah (2012), Mustofa (2010), Subkhan dan 

Citraningrum (2010), dan Schiuma dan Lerro (2008) menemukan hasil bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara intellectual capital terhadap 

kinerja perusahaan. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Hermawan (2013) menunjukan intellectual capital berpengaruh negatif terhadap 

ROA. Dan penelitian yang dilakukan Santoso (2012) menunjukkan bahwa tidak 
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ada pengaruh yang signifikan antara intellectual capital terhadap kinerja 

perusahaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, leverage dan intellectual capital terhadap 

kinerja perusahaan pada perusahaan yang masuk ke dalam indeks LQ 45 selama 

tahun 2011-2014 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil pengujian, kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, leverage, dan intellectual capital secara simultan berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. 

2. Berdasarkan hasil pengujian, secara parsial kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dengan adanya 

peningkatan kepemilikan saham oleh pihak manajer maka akan menurunkan 

kinerja perusahaan. 

3. Berdasarkan hasil pengujian, secara parsial kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Meningkatnya atau menurunnya 

proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusi tidak akan mempengaruhi 

kinerja perusahaan. 

4. Berdasarkan hasil pengujian, secara parsial leverage berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dengan adanya peningkatan jumlah 

hutang yang dimiliki perusahaan maka akan menurunkan kinerja perusahaan. 
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5. Berdasarkan hasil pengujian, secara parsial intellectual capital berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dengan adanya peningkatan 

modal intelektual yang dimiliki perusahaan maka akan meningkatkan kinerja 

perusahaan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan, adapun 

saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan 

hasil yang lebih baik, yaitu : 

1. Bagi Manajemen Perusahaan 

Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan bagi manajemen serta pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Intellectual capital memiliki 

kontribusi yang besar pada peningkatan kinerja perusahaan, diharapkan 

perusahaan dapat lebih meningkatkan kualitas dan pengelolaan modal 

intelektual yang dimiliki perusahaan. Saran berikutnya bagi perusahaan yaitu 

untuk lebih berhati-hati mengambil keputusan yang berkaitan dengan hutang 

dan kepemilikan saham oleh manajer, dikarenakan hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa hutang dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif 

terhadap kinerja perusahaan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian mengenai kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

leverage dan intellectual capital terhadap kinerja perusahaan ini minimal 

dapat memberikan informasi bagi peneliti-peneliti berikutnya, sehingga 
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peneliti selanjutnya dapat mengganti atau menambahkan jumlah variabel 

penelitian yang lain, selain itu dapat mencoba indikator pengukuran yang lain 

agar dapat melihat pengaruh variabel yang digunakan dari beberapa rasio dan 

pengukuran. Karena dengan adanya penelitian yang baru dan terus 

bekembang diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat memberikan 

kesimpulan yang lebih baik. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Daftar nama perusahaan yang masuk ke dalam indeks LQ 45 tahun 2011-

2014 

No. Nama Perusahaan  Kode 

1 Astra Argo Lestari Tbk AALI 

2 Adaro Energy Tbk ADRO 

3 Astra Internasional Tbk ASII 

4 Charoen Pokphan Indonesia Tbk CPIN 

5 Gudang Garam Tbk GGRM 

6 Indofoot Sukses Makmur Tbk INDF 

7 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk INTP 

8 Indo Tambangraya Megah Tbk ITMG 

9 Jasa Marga (Persero) Tbk JSMR 

10 Kalbe Farma Tbk KLBF 

11 London Sumatera Platation Tbk LSIP 

12 Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk PGAS 

13 Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk PTBA 

14 Semen Gresik (Persero) Tbk SMGR 

15 Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk TLKM 

16 United Tractors Tbk UNTR 
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Lampiran 2 

Tabel Kepemilikan Manajerial 

No Kode Perusahaan 

Kepemilikan Manajerial (%) 

 

2011 2012 2013 2014 

1 AALI 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 ADRO 15.92 15.95 15.00 15.15 

3 ASII 0.04 0.04 0.04 0.04 

4 CPIN 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 GGRM 0.80 0.92 0.92 0.92 

6 INDF 0.06 0.02 0.02 0.02 

7 INTP 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 ITMG 0.02 0.03 0.03 0.02 

9 JSMR 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 KLBF 0.00 0.00 0.00 0.00 

11 LSIP 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 PGAS 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 PTBA 0.01 0.00 0.00 0.00 

14 SMGR 0.00 0.00 0.00 0.00 

15 TLKM 0.00 0.00 0.00 0.00 

16 UNTR 0.00 0.00 0.00 0.06 
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Lampiran 3 

Tabel Kepemilikan Institusional 

No Kode Perusahaan 

Kepemilikan Institusional (%) 

 

2011 2012 2013 2014 

1 AALI 79.68 79.68 79.68 79.68 

2 ADRO 43.91 43.91 43.91 43.91 

3 ASII 50.11 50.11 50.11 50.11 

4 CPIN 55.53 55.53 55.53 55.53 

5 GGRM 75.55 75.55 75.55 75.55 

6 INDF 50.07 50.07 50.07 50.07 

7 INTP 64.03 64.03 64.03 64.03 

8 ITMG 65.00 65.00 65.00 65.00 

9 JSMR 72.39 71.57 72.74 72.19 

10 KLBF 56.64 56.63 56.63 56.70 

11 LSIP 59.50 59.50 59.50 59.50 

12 PGAS 56.97 56.97 56.97 56.97 

13 PTBA 65.02 65.02 65.02 65.02 

14 SMGR 51.01 51.01 51.01 51.01 

15 TLKM 67.95 67.02 65.38 62.33 

16 UNTR 59.50 59.50 59.50 59.50 
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Lampiran 4 

Tabel Leverage 

No Kode Perusahaan 

Leverage (%) 

 

2011 2012 2013 2014 

1 AALI 17.43 24.59 31.38 36.21 

2 ADRO 56.84 55.24 52.55 49.19 

3 ASII 50.85 50.72 50.37 49.02 

4 CPIN 30.04 33.78 36.70 47.54 

5 GGRM 37.19 35.90 42.06 42.93 

6 INDF 41.16 42.51 50.86 52.02 

7 INTP 13.31 14.66 13.64 14.19 

8 ITMG 31.53 32.78 32.28 31.26 

9 JSMR 60.03 60.46 62.37 64.14 

10 KLBF 21.25 21.72 24.87 20.98 

11 LSIP 14.02 16.84 17.06 16.59 

12 PGAS 44.75 39.75 38.14 52.33 

13 PTBA 29.10 33.20 35.33 41.46 

14 SMGR 25.66 31.65 29.19 27.13 

15 TLKM 40.82 39.85 39.48 38.87 

16 UNTR 39.91 35.78 37.85 36.01 
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Lampiran 5 

Data Perhitungan Intellectual Capital tahun 2011 

 AALI ADRO ASII CPIN 

Out 10,935,659,000,00
0 

36,157,789,000,00
0 

171,601,000,000,00
0 

18,032,525,000,00
0 

In 7,203,848,000,000 26,415,192,816,00
0 

134,332,000,000,00
0 

14,467,082,000,00
0 

VA 3,731,811,000,000 9,742,596,184,000 37,269,000,000,000 3,565,443,000,000 

CE 
10,924,723,000,00
0 

27,219,624,000,00
0 96,915,000,000,000 

11,210,701,000,00
0 

HC 378,879,000,000 570,785,260,000 10,400,000,000,000 569,435,000,000 

SC 3,352,932,000,000 9,171,810,924,000 26,869,000,000,000 2,996,008,000,000 

VACA 0.34 0.36 0.38 0.32 

VAHU 9.85 17.07 3.58 6.26 

STVA 0.90 0.94 0.72 0.84 

VAIC 11.09 18.37 4.69 7.42 

 
 GGRM INDF INTP ITMG 

Out 41,930,674,000,000 45,895,438,000,000 14,178,025,000,000 21,807,616,000,000 

In 35,513,560,000,000 37,473,541,000,000 8,889,616,000,000 14,313,040,016,000 

VA 6,417,114,000,000 8,421,897,000,000 5,288,409,000,000 7,494,575,984,000 

CE 29,509,030,000,000 36,627,650,000,000 19,335,467,000,000 14,662,394,000,000 

HC 1,560,886,000,000 2,076,059,000,000 664,180,000,000 1,037,696,580,000 

SC 4,856,228,000,000 6,345,838,000,000 4,624,229,000,000 6,456,879,404,000 

VACA 0.22 0.23 0.27 0.51 

VAHU 4.11 4.06 7.96 7.22 

STVA 0.76 0.75 0.87 0.86 

VAIC 5.09 5.04 9.11 8.60 
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 JSMR KLBF LSIP PGAS 

Out 6,730,845,751,000 11,031,288,345,373 4,801,716,000,000 19,567,407,000,000 

In 3,993,690,289,000 7,789,351,629,283 2,448,862,000,000 10,722,769,487,338 

VA 2,737,155,462,000 3,241,936,716,090 2,352,854,000,000 8,844,637,512,662 

CE 9,896,855,871,000 8,055,656,369,491 7,540,937,000,000 23,348,075,000,000 

HC 1,087,503,881,000 1,167,709,770,638 248,298,000,000 1,102,988,481,337 

SC 1,649,651,581,000 2,074,226,945,452 2,104,556,000,000 7,741,649,031,325 

VACA 0.28 0.40 0.31 0.38 

VAHU 2.52 2.78 9.48 8.02 

STVA 0.60 0.64 0.89 0.88 

VAIC 3.40 3.82 10.68 9.27 

 
 PTBA SMGR TLKM UNTR 

Out 11,063,713,000,000 20,634,798,804,000 72,475,000,000,000 55,513,706,000,000 

In 5,508,746,000,000 9,864,288,808,000 27,542,000,000,000 44,453,420,000,000 

VA 5,554,967,000,000 10,770,509,996,000 44,933,000,000,000 11,060,286,000,000 

CE 11,253,069,000,000 18,575,701,524,000 76,462,000,000,000 33,367,419,000,000 

HC 1,411,044,000,000 1,704,456,042,000 8,555,000,000,000 3,251,690,000,000 

SC 4,143,923,000,000 9,066,053,954,000 36,378,000,000,000 7,808,596,000,000 

VACA 0.49 0.58 0.59 0.33 

VAHU 3.94 6.32 5.25 3.40 

STVA 0.75 0.84 0.81 0.71 

VAIC 5.18 7.74 6.65 4.44 
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Data Perhitungan Intellectual Capital tahun 2012 

 AALI ADRO ASII CPIN 

Out 11,665,505,000,00
0 

35,996,469,000,00
0 

197,431,000,000,00
0 

21,477,383,000,00
0 

In 7,722,268,000,000 
28,060,125,570,00
0 

155,863,000,000,00
0 

17,374,903,000,00
0 

VA 3,943,237,000,000 7,936,343,430,000 41,568,000,000,000 4,102,480,000,000 

CE 
11,819,065,000,00
0 

32,653,646,000,00
0 

112,274,000,000,00
0 

10,857,336,000,00
0 

HC 417,518,000,000 992,925,270,000 12,320,000,000,000 654,798,000,000 

SC 3,525,719,000,000 6,943,418,160,000 29,248,000,000,000 3,447,682,000,000 

VACA 0.33 0.24 0.37 0.38 

VAHU 9.44 7.99 3.37 6.27 

STVA 0.89 0.87 0.70 0.84 

VAIC 10.67 9.11 4.45 7.48 

 
 GGRM INDF INTP ITMG 

Out 49,101,995,000,000 51,267,550,000,000 17,653,145,000,000 23,900,488,000,000 

In 42,901,730,000,000 41,906,937,000,000 10,706,217,000,000 17,920,298,950,000 

VA 6,200,265,000,000 9,360,613,000,000 6,946,928,000,000 5,980,189,050,000 

CE 30,674,424,000,000 39,014,419,000,000 24,182,126,000,000 13,871,228,000,000 

HC 1,813,631,000,000 2,489,527,000,000 840,308,000,000 552,398,750,000 

SC 4,386,634,000,000 6,871,086,000,000 6,106,620,000,000 5,427,790,300,000 

VACA 0.20 0.24 0.29 0.43 

VAHU 3.42 3.76 8.27 10.83 

STVA 0.71 0.73 0.88 0.91 

VAIC 4.33 4.73 9.43 12.16 
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 JSMR KLBF LSIP PGAS 

Out 9,470,924,640,000 13,710,874,184,578 4,367,859,000,000 26,206,269,000,000 

In 6,167,241,963,000 10,914,435,023,695 2,726,369,000,000 13,823,241,804,000 

VA 3,303,682,677,000 2,796,439,160,883 1,641,490,000,000 12,383,027,196,000 

CE 11,324,131,784,000 9,143,678,365,468 7,402,288,000,000 31,614,040,000,000 

HC 1,184,363,897,000 1,377,264,870,477 246,080,000,000 1,562,233,183,776 

SC 2,119,318,780,000 1,419,174,290,406 1,395,410,000,000 10,820,794,012,224 

VACA 0.29 0.31 0.22 0.39 

VAHU 2.79 2.03 6.67 7.93 

STVA 0.64 0.51 0.85 0.87 

VAIC 3.72 2.84 7.74 9.19 

 
 PTBA SMGR TLKM UNTR 

Out 12,116,059,000,000 24,836,420,447,000 79,728,000,000,000 56,502,838,000,000 

In 6,917,546,000,000 11,553,580,902,000 29,468,000,000,000 44,777,262,000,000 

VA 5,198,513,000,000 13,282,839,545,000 50,260,000,000,000 11,725,576,000,000 

CE 10,774,243,000,000 23,089,646,120,000 85,366,000,000,000 38,160,745,000,000 

HC 1,281,012,000,000 2,041,445,798,000 9,786,000,000,000 3,899,431,000,000 

SC 3,917,501,000,000 11,241,393,747,000 40,474,000,000,000 7,826,145,000,000 

VACA 0.48 0.58 0.59 0.31 

VAHU 4.06 6.51 5.14 3.01 

STVA 0.75 0.85 0.81 0.67 

VAIC 5.29 7.93 6.53 3.98 
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Data Perhitungan Intellectual Capital tahun 2013 

 AALI ADRO ASII CPIN 

Out 12,824,882,000,00
0 

40,308,693,000,00
0 

206,480,000,000,00
0 

25,846,918,000,00
0 

In 9,311,371,000,000 
34,254,367,590,00
0 

162,126,000,000,00
0 

21,153,833,000,00
0 

VA 3,513,511,000,000 6,054,325,410,000 44,354,000,000,000 4,693,085,000,000 

CE 
12,204,109,000,00
0 

41,968,480,000,00
0 

129,896,000,000,00
0 

12,479,590,000,00
0 

HC 431,496,000,000 868,102,500,000 14,260,000,000,000 753,555,000,000 

SC 3,082,015,000,000 5,186,222,910,000 30,094,000,000,000 3,939,530,000,000 

VACA 0.29 0.14 0.34 0.38 

VAHU 8.14 6.97 3.11 6.23 

STVA 0.88 0.86 0.68 0.84 

VAIC 9.31 7.98 4.13 7.44 

 
 GGRM INDF INTP ITMG 

Out 55,499,034,000,000 58,762,909,000,000 19,222,340,000,000 26,733,422,000,000 

In 49,291,489,000,000 49,974,099,000,000 11,517,768,000,000 22,216,729,738,000 

VA 6,207,545,000,000 8,788,810,000,000 7,704,572,000,000 4,516,692,262,000 

CE 33,800,203,000,000 43,534,376,000,000 28,195,640,000,000 14,654,540,000,000 

HC 1,981,597,000,000 2,792,077,000,000 1,296,637,000,000 565,821,742,000 

SC 4,225,948,000,000 5,996,733,000,000 6,407,935,000,000 3,950,870,520,000 

VACA 0.18 0.20 0.27 0.31 

VAHU 3.13 3.15 5.94 7.98 

STVA 0.68 0.68 0.83 0.87 

VAIC 4.00 4.03 7.05 9.17 

 



 

100 

 

 

 

 
 JSMR KLBF LSIP PGAS 

Out 10,526,196,461,000 16,142,419,725,094 4,427,649,000,000 38,488,920,000,000 

In 7,810,071,377,000 11,742,631,176,405 3,071,101,000,000 23,809,141,492,003 

VA 2,716,125,084,000 4,399,788,548,689 1,356,548,000,000 14,679,778,507,997 

CE 12,103,606,739,000 10,504,201,660,372 7,401,990,000,000 44,361,472,000,000 

HC 1,367,689,323,000 1,739,223,032,664 247,380,000,000 1,690,129,566,362 

SC 1,348,435,761,000 2,660,565,516,025 1,109,168,000,000 12,989,648,941,635 

VACA 0.22 0.42 0.18 0.33 

VAHU 1.99 2.53 5.48 8.69 

STVA 0.50 0.60 0.82 0.88 

VAIC 2.71 3.55 6.48 9.90 

 
 PTBA SMGR TLKM UNTR 

Out 12,241,654,000,000 25,287,148,414,000 85,658,000,000,000 52,955,617,000,000 

In 8,087,320,000,000 15,439,401,253,000 48,470,000,000,000 40,056,518,000,000 

VA 4,154,334,000,000 9,847,747,161,000 37,188,000,000,000 12,899,099,000,000 

CE 9,902,919,000,000 27,655,998,540,000 97,826,000,000,000 41,903,372,000,000 

HC 1,270,782,000,000 2,429,623,283,000 9,733,000,000,000 4,448,207,000,000 

SC 2,883,552,000,000 7,418,123,878,000 27,455,000,000,000 8,450,892,000,000 

VACA 0.42 0.36 0.38 0.31 

VAHU 3.27 4.05 3.82 2.90 

STVA 0.69 0.75 0.74 0.66 

VAIC 4.38 5.16 4.94 3.86 
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Data Perhitungan Intellectual Capital tahun 2014 

 AALI ADRO ASII CPIN 

Out 16,496,221,000,00
0 

41,355,222,000,00
0 

213,353,000,000,00
0 

29,279,318,000,00
0 

In 
12,129,551,000,00
0 

36,725,783,788,00
0 

166,764,000,000,00
0 

25,929,346,000,00
0 

VA 4,366,670,000,000 4,629,438,212,000 46,589,000,000,000 3,349,972,000,000 

CE 
14,422,131,000,00
0 

42,390,233,000,00
0 

125,618,000,000,00
0 

12,689,933,000,00
0 

HC 550,000,000,000 850,933,300,000 16,149,000,000,000 877,379,000,000 

SC 3,816,670,000,000 3,778,504,912,000 30,440,000,000,000 2,472,593,000,000 

VACA 0.30 0.11 0.37 0.26 

VAHU 7.94 5.44 2.88 3.82 

STVA 0.87 0.82 0.65 0.74 

VAIC 9.12 6.37 3.91 4.82 

 
 GGRM INDF INTP ITMG 

Out 65,253,695,000,000 65,014,037,000,000 20,810,873,000,000 24,158,858,000,000 

In 56,972,012,000,000 54,886,412,000,000 12,706,980,000,000 20,059,989,288,000 

VA 8,281,683,000,000 10,127,625,000,000 8,103,893,000,000 4,098,868,712,000 

CE 38,624,013,000,000 46,040,994,000,000 19,631,025,000,000 13,665,199,000,000 

HC 2,380,636,000,000 3,386,653,000,000 1,531,861,000,000 673,595,940,000 

SC 5,901,047,000,000 6,740,972,000,000 6,572,032,000,000 3,425,272,772,000 

VACA 0.21 0.22 0.41 0.30 

VAHU 3.48 2.99 5.29 6.09 

STVA 0.71 0.67 0.81 0.84 

VAIC 4.41 3.88 6.51 7.22 
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 JSMR KLBF LSIP PGAS 

Out 9,463,388,066,000 17,531,321,186,292 4,869,061,000,000 42,389,226,000,000 

In 6,088,064,005,000 12,735,533,111,635 3,258,379,000,000 29,972,820,869,048 

VA 3,375,324,061,000 4,795,788,074,657 1,610,682,000,000 12,416,405,130,952 

CE 12,640,842,958,000 11,946,691,128,528 8,137,400,000,000 46,154,397,000,000 

HC 1,525,809,517,000 1,923,964,180,625 279,941,000,000 1,766,420,234,448 

SC 1,849,514,544,000 2,871,823,894,032 1,330,741,000,000 10,649,984,896,504 

VACA 0.27 0.40 0.20 0.27 

VAHU 2.21 2.49 5.75 7.03 

STVA 0.55 0.60 0.83 0.86 

VAIC 3.03 3.49 6.78 8.16 

 
 PTBA SMGR TLKM UNTR 

Out 13,595,630,000,000 27,520,748,737,000 90,795,000,000,000 53,991,498,000,000 

In 9,642,562,000,000 17,871,005,354,000 62,530,000,000,000 39,480,205,000,000 

VA 3,953,068,000,000 9,649,743,383,000 28,265,000,000,000 14,511,293,000,000 

CE 10,794,495,000,000 26,226,487,514,000 91,178,000,000,000 43,500,192,000,000 

HC 1,173,903,000,000 2,545,208,904,000 9,616,000,000,000 5,073,351,000,000 

SC 2,779,165,000,000 7,104,534,479,000 18,649,000,000,000 9,437,942,000,000 

VACA 0.37 0.37 0.31 0.33 

VAHU 3.37 3.79 2.94 2.86 

STVA 0.70 0.74 0.66 0.65 

VAIC 4.44 4.90 3.91 3.84 
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Lampiran 6 

Tabel ROA 

No Kode Perusahaan 

ROA (%) 

 

2011 2012 2013 2014 

1 AALI 24.48 20.29 12.72 14.12 

2 ADRO 9.87 5.7 3.34 2.35 

3 ASII 13.73 12.48 10.42 9.37 

4 CPIN 26.7 21.71 16.08 8.37 

5 GGRM 12.68 9.8 8.63 9.27 

6 INDF 9.13 8.06 4.38 5.99 

7 INTP 19.84 20.93 19.61 17.84 

8 ITMG 34.92 28.97 16.55 15.31 

9 JSMR 6.15 6.2 4.36 3.81 

10 KLBF 18.41 18.85 17.41 17.07 

11 LSIP 25.05 14.77 9.64 10.59 

12 PGAS 19.99 23.39 20.36 12.03 

13 PTBA 26.84 22.86 15.88 13.63 

14 SMGR 20.12 18.54 17.39 16.24 

15 TLKM 15.01 16.49 15.86 15.22 

16 UNTR 12.7 11.44 8.37 8.03 
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Lampiran 7 
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