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ABSTRAKSI 

Sulistiono. 2009. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Struktur Modal Dan Ukuran 
Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI 
Tahun 2006-2008. Skripsi. Akuntansi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 
I Drs. Partono Thomas, M.S. Pembimbing II Indah Anisykurlillah, SE, M.Si, Akt. 
 
Kata Kunci : kepemilikan manajerial, struktur modal, ukuran perusahaan, nilai  

perusahaan 
 

Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memakmurkan pemilik 
perusahaan atau pemegang saham. Untuk mewujudkan tujuan ini, para pemegang 
saham menyerahkan pengelolaannya kepada seorang manajer. Ketika penyerahan 
manajemen terjadi, konflik kepentingan mulai terjadi antara manajer dan 
pemegang saham. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) mengetahui pengaruh  
kepemilikan manajerial, struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap nilai 
perusahaan secara simultan, (2) mengetahui pengaruh  kepemilikan manajerial 
terhadap nilai perusahaan, (3) mengetahui pengaruh struktur modal terhadap nilai 
perusahaan, dan (4) mengetahui pengaruh  ukuran perusahaan terhadap nilai 
perusahaan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dengan 
kepemilikan manajerial yang sahamnya terdaftar dan aktif diperdagangkan di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2006-2008. Pengambilan sampel dilakukan  
dengan simple random sampling, yaitu  teknik pengambilan sampel secara acak 
dari anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian tanpa memperhatikan 
strata. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi berganda 
dengan bantuan  SPSS 12.00 for windows. Hasil yang diperoleh setelah penelitian 
yaitu data sampel perusahaan manufaktur berdistribusi normal, dilihat dari pola 
titik-titik yang diperoleh dari uji kenormalan data yang tersebar pada daerah garis 
diagonal. Hasil pengujian menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas dalam 
model empiris yang diuji. Hal ini ditunjukkan dengan nilai tolerance dari semua 
variabel independen yang lebih dari 0,1. Hasil pertimbangan nilai VIF (Variance 
Inflation Factor) menunjukkan tidak ada satupun variabel independen yang 
memiliki VIF lebih dari 10. Nilai D-W 2,094 lebih besar dari batas atas (du) 1,67 
dan kurang dari 3 – 1,67 (3 – du), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 
autokorelasi. Pola yang jelas dengan titik-titik menyebar diatas dan dibawah 
angka nol pada sumbu Y pada uji scatterplot menunjukkan tidak terjadi 
heterokedastisitas.  

Kepemilikan manajerial, struktur modal dan ukuran perusahaan 
berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap nilai perusahaan yang 
ditunjukan oleh  F hitung sebesar 1,106 dengan sig 0,000. F hitung dengan tingkat 
signifikansi 0.000 jauh lebih kecil dari level significance 5% (0,05) menunjukkan 
adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel 
dependen. Kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh negatif dan signifikan 
terhadap nilai perusahaan, yang ditunjukkan oleh nilai t hitung untuk variabel 
kepemilikan manajerial sebesar -0,024 dengan sig 0,014. Struktur modal 
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mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, yang 
ditunjukkan oleh hasil t hitung untuk variabel struktur modal sebesar -0,084 
dengan sig 0,117. Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan 
terhadap nilai perusahaan, yang ditunjukkan oleh nilai t hitung untuk variabel 
ukuran perusahaan sebesar 0,034 dengan sig 0,000. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan manajerial, struktur 
modal dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 
perusahaan secara simultan. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan 
manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil 
penelitian membuktikan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Peneliti menyarankan untuk para 
peneliti selanjutnya hendaknya dapat melakukan penelitian serupa dengan 
menambahkan variabel struktur modal optimum. Saran untuk pemilik/pemegang 
saham perusahaan dengan kepemilikan manajerial harus lebih memperhatikan dan 
meningkatkan besarnya % kepemilikan saham oleh manajernya agar manajer 
merasa memiliki perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan serta manajer 
harus lebih memperhatikan struktur modal perusahannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memakmurkan pemilik 

perusahaan atau pemegang saham. Tujuan ini dapat diwujudkan dengan 

memaksimumkan nilai perusahaan dengan asumsi bahwa pemilik perusahaan atau 

pemegang saham akan makmur jika kekayaannya meningkat. Meningkatnya 

kekayaan dapat dilihat dari semakin meningkatnya harga saham yang berarti juga 

nilai perusahaan meningkat. 

 Menurut Hougen dalam Utomo (2000) nilai perusahaan dapat 

didefinisikan dari harga sahamnya. Short dan Keasy dalam Utomo (2000) 

menyatakan bahwa nilai pasar suatu saham dapat dipergunakan sebagai tolak ukur 

nilai perusahaan yang sebenarnya. Hal tersebut menurut Himmelberg dalam 

Utomo (2000) disebabkan karena harga pasar saham yang mengandung harapan 

mengenai masa depan suatu perusahaan. Secara sederhana definisi saham yaitu 

surat berharga sebagai bukti penyertaan atau kepemilikan individu maupun 

institusi dalam suatu perusahaan. Dimana menurut Short dan Keasy dalam Utomo 

(2000) nilai perusahaan ini menggunakan tolak ukur nilai pasar suatu saham. 

 Salah satu konsep nilai yang menjelaskan nilai suatu perusahaan adalah 

nilai pasar. Nilai pasar atau sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari 

proses tawar menawar di pasar saham (Christiawan dan Tarigan, 2007). Nilai ini 

hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham. Semakin 
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tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai saham yang tinggi 

menjadi harapan para pemegang saham, sebab dengan nilai saham yang tinggi 

menggambarkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. 

 Nilai saham yang tinggi menggambarkan nilai perusahaan yang tinggi. 

Hal ini dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut: nilai perusahaan (value) 

adalah hutang (debt) ditambah modal sendiri (equity). Jika hutang diasumsikan 

tetap, nilai perusahaan naik maka modal sendiri akan naik. Naiknya modal sendiri 

akan meningkatkan harga per lembar saham perusahaan (Atmaja, 2002). 

 Dengan meningkatnya nilai saham, meningkat pula nilai perusahaan. 

Untuk mewujudkan tujuan ini, para pemegang saham menyerahkan 

pengelolaannya kepada seorang manajer. Ketika penyerahan manajemen terjadi, 

konflik kepentingan mulai terjadi. Konflik kepentingan antara manajer dan 

pemegang saham sering disebut konflik keagenan (Jensen dan Meckling dalam 

Rachmawati dan Triatmoko, 2006). 

 Struktur kepemilikan menjadi penting dalam teori keagenan karena 

sebagian besar argumentasi konflik keagenan disebabkan oleh adanya pemisahan 

kepemilikan dan pengelolaan. Konflik keagenan tidak terjadi pada perusahaan 

dengan kepemilikan seratus persen oleh manajemen (Jensen dan Meckling dalam 

Sujoko dan Soebiantoro, 2007).  

 Pemegang saham dan manajer sama-sama menginginkan keuntungan 

yang maksimal. Disisi lain antara pemegang saham dan manajer sama-sama 

berusaha untuk menghindari risiko. Manajer memiliki risiko untuk tidak ditunjuk 
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lagi sebagai manajer jika gagal menjalankan fungsinya, sementara pemegang 

saham memiliki risiko kehilangan modalnya jika salah memilih manajer.  

 Menurut teori keagenan, adanya pemisahan kepemilikan dan pengelolaan 

dapat menimbulkan konflik keagenan (Rachmawati dan Triatmoko, 2006). 

Konflik keagenan menyebabkan penurunan nilai perusahaan. Penurunan nilai 

perusahaan akan mempengaruhi kekayaan dari pemegang saham, sehingga 

pemegang saham akan melakukan tindakan pengawasan terhadap perilaku 

manajemen. Kepemilikan manajerial kemudian dipandang sebagai mekanisme 

kontrol yang tepat untuk mengurangi konflik tersebut.  

 Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham 

perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang 

saham perusahaan (Christiawan dan Tarigan, 2007). Konflik keagenan bisa 

dikurangi bila manajer mempunyai kepemilikan saham dalam perusahaan. 

Kebijakan manajer yang memiliki saham perusahaan tentu akan berbeda dengan 

manajer yang murni sebagai manajer. Manajer yang sekaligus pemegang saham 

akan berusaha meningkatkan nilai perusahaan, karena dengan meningkatnya nilai 

perusahaan maka nilai kekayaannya sebagai pemegang saham akan meningkat 

pula. Dengan kepemilikan manajerial, seorang manajer yang sekaligus pemegang 

saham tidak ingin perusahaan mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan usaha 

akan merugikan manajer karena kehilangan insentif dan pemegang saham akan 

kehilangan return bahkan dana yang diinvestasikan.  

 Pemegang saham harus mengeluarkan biaya yang disebut biaya 

keagenan, untuk meyakinkan bahwa manajer bekerja sungguh-sungguh untuk 
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kepentingan pemegang saham. Biaya keagenan adalah biaya yang meliputi 

pengeluaran untuk memonitor kegiatan manajer, pengeluaran untuk membuat 

suatu struktur organisasi yang meminimalkan tindakan-tindakan manajer yang 

tidak diinginkan, serta biaya kesempatan yang timbul akibat kondisi dimana 

manajer tidak dapat segera mengambil keputusan tanpa persetujuan pemegang 

saham (Atmaja, 2002). Pengawasan secara total terhadap kegiatan para manajer 

akan memecahkan masalah keagenan, tetapi dibutuhkan biaya yang mahal dan 

kurang efisien.  

 Struktur kepemilikan saham diprediksi berpengaruh dalam penentuan 

struktur modal. Semakin terkosentrasi kepemilikan saham perusahaan cenderung 

akan mengurangi hutang. Semakin terkosentrasi kepemilikan saham, maka akan 

terjadi pengawasan yang efektif terhadap manajemen. Manajemen akan semakin 

berhati-hati dalam melakukan peminjaman, sebab jumlah hutang yang terlalu 

tinggi akan menimbulkan kesulitan keuangan sehingga nilai perusahaan akan 

menurun.  

 Keputusan untuk memilih sumber pendanaan merupakan keputusan 

bidang keuangan yang penting bagi perusahaan. Apabila perusahaan ingin 

meningkatkan nilai perusahaan maka perusahaan harus mencari tambahan dana, 

misalnya melalui pasar modal. Dengan kebijakan hutang jangka panjang yang 

diambil berarti struktur modal perusahaan akan berubah.  

 Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara hutang 

jangka panjang dengan modal sendiri (Bambang Riyanto, 2001). Struktur modal 

juga dapat didefinisikan sebagai pembiayaan permanen yang terdiri hutang jangka 
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panjang, saham preferen dan modal pemegang saham (Weston dan Capeland, 

1997). Berdasarkan pengertian di muka, struktur modal dapat diartikan sebagai 

perbandingan antara modal asing jangka panjang dengan modal sendiri. Modal 

asing jangka panjang terdiri dari berbagai jenis obligasi dan hutang hipotik, 

sedangkan modal sendiri terdiri dari berbagai jenis saham dan laba ditahan. 

 Sumber pendanaan perusahaan berasal dari sumber intern dan sumber 

ekstern. Dana yang berasal dari sumber intern perusahaan adalah dana yang 

dihasilkan sendiri di dalam perusahaan, misalnya dana yang berasal dari laba yang 

ditahan dan akumulasi penyusutan. Sedangkan dana yang berasal dari sumber 

ekstern adalah dana yang berasal dari kreditor dan pemilik. Modal yang berasal 

dari para kreditor merupakan hutang bagi perusahaan yang bersangkutan dan 

modal yang berasal dari kreditor tersebut disebut modal asing. 

 Masalah struktur modal merupakan masalah yang sangat penting bagi 

setiap perusahaan, karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek 

yang langsung terhadap posisi keuangan perusahaan. Suatu perusahaan yang 

mempunyai struktur modal yang tidak baik, dimana mempunyai hutang yang 

sangat besar akan memberikan beban berat kepada perusahaan yang bersangkutan 

(Bambang Riyanto, 2001). 

 Nilai perusahaan ditentukan oleh struktur modal (Mogdiliani dan Miller 

dalam Brigham, 1999). Kebijakan hutang sangat sensitif terhadap perubahan nilai 

perusahaan. Semakin tinggi proporsi hutang maka semakin tinggi harga saham, 

namun pada titik tertentu peningkatan hutang akan menurunkan nilai perusahaan 

karena manfaat yang diperoleh dari penggunaan hutang lebih kecil daripada biaya 
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yang ditimbulkannya. Trade-off theory menyatakan bahwa penggunaan hutang 

akan meningkatkan nilai perusahaan tetapi hanya sampai titik tertentu. Setelah 

titik tersebut, penggunaan hutang justru akan menurunkan nilai perusahaan karena 

kenaikan keuntungan dari penggunaan hutang tidak sebanding  dengan kenaikan 

biaya financial distress dan konflik keagenan. Konflik keagenan memunculkan 

biaya keagenan (agency costs) yaitu biaya yang timbul karena perusahaan 

menggunakan hutang dan melibatkan hubungan antara pemilik perusahaan 

(pemegang saham) dan kreditor.  

 Kebijakan hutang bisa digunakan untuk menciptakan nilai perusahaan 

yang diinginkan, namun kebijakan hutang juga tergantung dari ukuran 

perusahaan. Artinya, perusahaan yang besar relatif lebih mudah untuk akses ke 

pasar modal. Kemudahan ini mengindikasikan bahwa perusahaan besar relatif 

mudah memenuhi sumber dana dari hutang melalui pasar modal. Oleh karena itu, 

mengaitkan ukuran perusahaan dengan kebijakan hutang dan nilai perusahaan 

menjadi relevan.  

 Penelitian mengenai hubungan kepemilikan manajerial dengan nilai 

perusahaan telah banyak dilakukan oleh peneliti. Namun para peneliti menemukan 

hasil yang berbeda. Soliha dan Taswan (2002) menemukan hubungan yang 

signifikan dan positif antara kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan. 

Sudarma (2003) yang menghasilkan kesimpulan bahwa struktur kepemilikan 

(kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional) saham berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara Sujoko dan 
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Soebiantoro (2007) menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan.  

 Penelitian mengenai hubungan struktur modal dengan nilai perusahaan 

juga menunjukkan hasil yang berbeda diantara peneliti. Sujoko dan Soebiantoro 

(2007) menemukan bahwa struktur modal (leverage) mempunyai pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini konsisten dengan 

pandangan tradisional yang diwakili oleh  trade off theory dan pecking order 

theory, Myers (1984) yang menyatakan bahwa struktur modal mempengaruhi nilai 

perusahaan. Penelitian ini bertentangan dengan pandangan yang dikemukakan 

oleh Modigliani dan Miller (1958) yang menyatakan bahwa struktur modal tidak 

mempengaruhi nilai perusahaan.  

 Penelitian mengenai hubungan ukuran perusahan dengan nilai 

perusahaan menunjukkan hasil yang hampir sama. Sujoko dan Soebiantoro (2007) 

menemukan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Temuan ini konsisten dengan temuan peneliti Soliha 

dan Taswan (2002) dan Sudarma (2003) bahwa variabel size berpengaruh positif 

dan signifkan terhadap nilai perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa investor 

mempertimbangkan ukuran perusahaan dalam membeli saham. Ukuran 

perusahaan dijadikan patokan bahwa perusahaan tersebut mempunyai kinerja 

bagus. 

 Penelitian ini mengacu pada penelitian Sujoko dan Soebiantoro (2007) 

yang menguji pengaruh struktur kepemilikan, leverage, faktor ekstern dan faktor 

intern terhadap nilai perusahaan. Peneliti tertarik meneliti ulang karena dalam 



8 

 

penelitian Sujoko dan Soebiantoro (2007) menggunakan sampel dari populasi 

seluruh perusahaan yang tercatat di BEJ dan hasil penelitiannya menyatakan 

bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan yang bertentangan dengan teori keagenan (Jensen dan Meckling, 

1976). Hasil penelitian Sujoko dan Soebiantoro (2007) juga menyatakan bahwa 

struktur modal (leverage) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan dan hasil penelitian ini bertentangan dengan pandangan yang 

dikemukakan oleh Modigliani dan Miller (1958) yang menyatakan bahwa struktur 

modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Peneliti tertarik menggunakan 

populasi untuk penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang telah tercatat di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2008. 

 Perusahaan manufaktur adalah suatu jenis perusahaan yang dalam 

kegiatannya berusaha mengelola bahan baku hingga menjadi barang jadi. 

Perusahaan manufaktur menyerap tenaga kerja relatif banyak dibandingkan 

dengan jenis perusahaan jasa dan perusahaan dagang umumnya. Perusahaan 

manufaktur merupakan jumlah emiten yang terbesar dibanding jumlah emiten lain 

yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam sektor manufaktur banyak 

terdapat perusahaan yang kiprahnya terus berkembang. Tidak bisa dipungkiri 

sektor ini telah melahirkan perusahaan unggulan yang produknya menjadi 

konsumsi sebagian masyarakat Indonesia. Sebagian besar investor Indonesiapun 

ikut terlibat di dalam perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, perusahaan 

manufaktur dipilih untuk dikaji dalam penelitian ini. Motivasi dalam penelitian ini 

adalah untuk menguji kembali pengaruh kepemilikan manajerial, struktur modal 
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dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Maka penelitian ini berjudul: 

“PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, STRUKTUR MODAL 

DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 

PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI TAHUN 2006-2008”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat adalah: 

1. Apakah kepemilikan manajerial, struktur modal dan ukuran perusahaan 

secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

3. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh  kepemilikan manajerial, struktur modal dan ukuran 

perusahaan terhadap nilai perusahaan secara simultan. 

2. Mengetahui pengaruh  kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. 

3. Mengetahui pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan.  

4. Mengetahui pengaruh  ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan mempunyai manfaat 

antara lain : 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan evaluasi dari 

teori dengan keadaan yang ada di lapangan dan memberikan kontribusi 

pada perkembangan teori akuntansi serta menambah khasanah yang baru 

dalam perbendaharaan ilmu pengetahuan dan saling melengkapi dengan 

penelitian sebelumnya maupun yang akan dilakukan oleh para peneliti 

sesudahnya dalam mengkaji nilai perusahaan serta penelitian ini 

diharapkan dapat memacu penelitian yang lebih baik mengenai pengaruh 

kepemilikan manajerial, struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap 

nilai perusahaan pada masa yang akan datang. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat praktis penelitian ini bagi perusahaan manufaktur adalah 

sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam mengambil 

kebijakan menyangkut pendanaan perusahaan 

b. Bagi para investor yang melakukan investasi di pasar modal dimana 

hasil ini dapat memberikan masukan di dalam pembuatan keputusan 

investasi yang aman dan menguntungkan serta sebagai bahan masukan 

dalam pengelolaan portofolio saham yang dimilikinya. 

c. Bagi civitas akademika adalah sebagai bahan referensi dan sebagai 

tambahan informasi bagi mahasiswa dalam penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Nilai Perusahaan  

 Menurut Christiawan dan Tarigan (2007) ada beberapa konsep yang 

menjelaskan nilai perusahaan yaitu nilai nominal, nilai intrinsik, nilai likuidasi, 

nilai buku dan nilai pasar. Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara 

formal dalam anggaran dasar perseroan. Nilai pasar merupakan harga yang terjadi 

dari proses tawar-menawar di pasar saham. Nilai buku adalah nilai perusahaan 

yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi. Nilai likuidasi adalah nilai jual 

seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. 

Konsep yang paling representatif untuk menentukan nilai suatu perusahaan adalah 

konsep intrinsik.  

 Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga 

dari sekumpulan nilai aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang 

memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan dikemudian hari. Namun 

memperkirakan nilai dari konsep ini sangat sulit, karena untuk menentukannya 

dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi variabel-variabel signifikan yang 

menentukan keuntungan suatu perusahaan. Variabel itu berbeda dari satu 

perusahaan ke perusahaan yang lain. Selain itu, penentuan nilai intrinsik juga 

memerlukan kemampuan memprediksi arah kecenderungan yang akan terjadi di 

kemudian hari. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik mengacu pada 

perkiraan nilai riil suatu perusahaan.  
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 Penilaian perusahaan menurut Michell (2006), bahwa penilaian tersebut 

mengandung unsur proyeksi, asuransi, perkiraan dan judgement. Ada beberapa 

konsep dasar penilaian, yaitu : 

1. Nilai ditentukan oleh suatu waktu atau periode tertentu. 

2. Nilai harus ditentukan pada harga yang wajar. 

3. Penilaian tidak dipengaruhi oleh sekelompok pembeli tertentu. 

 Short dan Keasy dalam Utomo (2000) menyatakan bahwa nilai pasar 

suatu saham dapat dipergunakan sebagai tolak ukur nilai perusahaan yang 

sebenarnya. Menurut Hackel dan Livnat dalam Michell (2006), alat ukur nilai 

perusahaan yang paling ideal yaitu bebas dari pengaruh penerapan kebijakan 

masing-masing entitas adalah cash flow. Analisa cash flow merupakan alat 

pengukuran yang sangat penting bagi investor maupun auditor. Alasannya karena 

dapat terjadi pengakuan jumlah keuntungan suatu entitas dalam periode yang 

sama dengan hasil berbeda. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan dalam 

metode akuntansi yang digunakan, estimasi akuntansinya serta faktor lainnya. 

 Nurainun dan Sinta dalam Zenni (2009) mengatakan bahwa nilai 

perusahaan adalah nilai yang mencerminkan berapa harga yang mampu dibayar 

oleh investor untuk suatu perusahaan yang biasanya diukur dengan price to book 

value ratio. Harga yang mampu dibayar oleh investor tercermin dari harga pasar 

saham. 

 Weston & Copeland (1997) menyatakan bahwa ukuran yang paling tepat 

digunakan  dalam mengukur nilai perusahaan adalah rasio penilaian (valuation), 

karena rasio tersebut mencerminkan rasio (risiko) dengan rasio hasil 
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pengembalian. Rasio penilaian sangat penting karena rasio tersebut berkaitan 

langsung dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan dan kekayaan para 

pemegang saham. Rasio penilaian tersebut adalah market value ratio yang terdiri 

dari 3 macam rasio yaitu price earning ratio, price/cash flow ratio dan price to 

book value ratio. 

 Price earning ratio adalah rasio harga per lembar saham terhadap laba 

per lembar saham. Rasio ini menunjukkan berapa banyak jumlah rupiah yang 

harus dibayarkan oleh para investor untuk membayar setiap rupiah laba yang 

dilaporkan. Price/cash flow ratio adalah harga per lembar saham dengan dibagi 

oleh arus kas per lembar saham. Sedangkan Price to book value ratio adalah suatu 

rasio yang menunjukkan hubungan antara harga pasar saham perusahaan dengan 

nilai buku perusahaan. 

 Berdasarkan penjelasan tersebut, banyak konsep yang dapat digunakan 

sebagai ukuran nilai perusahaan. Christiawan dan Tarigan (2007) mengemukakan 

bahwa konsep yang paling representatif untuk menentukan nilai suatu perusahaan 

adalah konsep intrinsik. Weston & Copeland (1992) menyatakan bahwa ukuran 

yang paling tepat digunakan  dalam mengukur nilai perusahaan adalah rasio 

penilaian (valuation). Berdasarkan alasan kemudahan data dan penilaian yang 

moderat maka dalam penelitian ini menggunakan konsep nilai pasar. Nilai pasar 

ini berupa market value ratio yang menunjukkan hubungan antara harga pasar 

saham perusahaan dengan nilai buku perusahaan yaitu price to book value. 

 Jadi nilai perusahaan dapat didefinisikan dari nilai harga sahamnya, yang 

berarti semakin tinggi harga saham, semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai 
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perusahaan yang tinggi mengindikasikan kemakmuran pemegang saham, yang 

berarti tujuan utama perusahaan didirikan yaitu untuk memakmurkan pemilik 

(pemegang saham) telah tercapai. 

 Memakmurkan pemilik (pemegang saham) menjadi tujuan utama 

perusahaan didirikan. Tujuan ini dapat diwujudkan dengan cara memaksimalkan 

nilai perusahaan. Memaksimalkan nilai perusahaan sama dengan memaksimalkan 

harga saham (Atmaja, 2002). Dengan meningkatnya harga saham maka kekayaan 

pemilik perusahaan (pemegang saham) semakin bertambah yang menandakan 

pemilik perusahaan semakin makmur. 

 Memaksimalkan nilai perusahaan tidak sama dengan memaksimalkan 

keuntungan/laba (Indriyo, 2002). Memaksimalkan nilai perusahaan meliputi aspek 

yang lebih luas dari memaksimalkan keuntungan/laba.  

 Menurut Indriyo (2002), aspek-aspek sebagai pedoman perusahaan 

untuk memaksimalkan nilai perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Menghindari Risiko yang Tinggi 

Bila perusahaan sedang melaksanakan operasi yang berjangka panjang, 

maka harus dihindari tingkat risiko yang tinggi. Proyek-proyek yang memiliki 

kemungkinan laba yang tinggi tetapi mengandung risiko yang tinggi perlu 

dihindarkan. Menerima proyek-proyek tersebut dalam jangka panjang berarti 

suatu kegagalan yang dapat mematahkan kelangsungan hidup perusahaan. 

2. Membayarkan Deviden 

Deviden adalah pembagian laba kepada para pemegang saham oleh 

perusahaan. Deviden harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan maupun 
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kebutuhan para pemegang saham. Pada saat perusahaan sedang mengalami 

pertumbuhan deviden kemungkinan kecil, agar perusahaan dapat memupuk dana 

yang diperlukan pada saat pertumbuhan itu. Akan tetapi jika keadaan perusahaan 

sudah mapan dimana pada saat itu penerimaan yang diperoleh sudah cukup besar, 

sedangkan kebutuhan pemupukan dana tidak begitu besar maka deviden yang 

dibayarkan dapat diperbesar. Dengan membayarkan deviden secara wajar, maka 

perusahaan dapat membantu menarik para investor untuk mencari deviden dan hal 

ini dapat membantu memelihara nilai perusahaan. 

3. Mengusahakan Pertumbuhan 

Apabila perusahaan dapat mengembangkan penjualan, hal ini dapat 

berakibat terjadinya keselamatan usaha di dalam persaingan di pasar. Maka 

perusahaan yang akan berusaha memaksimalkan nilai perusahaan harus secara 

terus-menerus mengusahakan pertumbuhan dari penjualan dan penghasilannya. 

4. Mempertahankan  Tingginya Harga Pasar Saham 

Harga saham di pasar adalah merupakan perhatian utama dari perhatian 

manajer keuangan untuk memberikan kemakmuran kepada para pemegang saham 

atau pemilik perusahaan. Manajer harus selalu berusaha ke arah itu untuk 

mendorong masyarakat agar bersedia menanamkan uangnya ke dalam perusahaan 

itu. Dengan pemilihan investasi yang tepat maka perusahaan akan mencerminkan 

petunjuk sebagai tempat penanaman modal yang bijaksana bagi masyarakat. Hal 

ini akan membantu mempertinggi nilai dari perusahaan.  

 Memaksimalkan keuntungan/laba bertumpu pada pandangan jangka 

pendek perusahaan. Jika sekedar ingin meningkatkan keuntungan perusahaan, 
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manajemen perusahaan dapat menerbitkan saham baru untuk memperoleh 

tambahan dana yang kemudian diinvestasikan untuk mendapatkan tambahan 

keuntungan. Tapi jika keuntungan tambahan yang diperoleh lebih rendah, 

penghasilan per lembar saham justru akan menurun. Banyak perusahaan yang 

berpandangan bahwa apabila dapat memperoleh hasil sebanyak mungkin dan 

menekan biaya serendah mungkin maka dapat mencapai tujuan perusahaan. Hal 

ini adalah suatu pernyataan yang paling mudah tapi sulit dilaksanakan. Menurut 

Indriyo (2002), ada beberapa kelemahan konsep tersebut yaitu: 

1. Pandangan Jangka Pendek 

Sebenarnya persoalan di sini terletak pada pengertian profit atau laba. 

Laba dalam jangka pendek dapat berbeda dengan laba dalam jangka panjang. 

Oleh karena memaksimalkan laba tidak berarti bahwa harus melupakan 

pertimbangan jangka panjang dan hanya meningkatkan laba jangka pendek saja. 

2. Mengabaikan Unsur Waktu 

Uang yang diterima sekarang adalah lebih berharga daripada uang yang 

akan diterima kemudian. 

3. Meninggalkan Aspek Sosial 

Perusahaan sebenarnya tidak semata-mata hanya berusaha untuk 

memperoleh laba yang setinggi-tingginya. Beberapa perusahaan kadang-kadang 

mengutamakan perkembangan penjualan yang pesat dan bersedia memperoleh 

laba yang tidak terlalu tinggi guna menciptakan adanya stabilitas usaha dalam 

volume penjualan yang tinggi. Sementara perusahaan lain kadang-kadang juga 

bersedia menggunakan sebagian dari laba yang diperolehnya untuk keperluan 
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sosial. Oleh karena itu, jelas bahwa faktor-faktor bukan laba tetap mempengaruhi 

keputusan manajer perusahaan. 

Hutang adalah instrumen yang sangat sensitive terhadap perubahan nilai 

perusahaan. Nilai perusahaaan ditentukan oleh struktur modal ( Mogdiliani & Miller 

dalam Brigham, 1999). Para pemilik perusahan lebih suka perusahan menciptakan hutang 

pada tingkat tertentu untuk menaikan nilai perusahaan. Agar harapan pemilik dapat 

dicapai, perilaku manajer harus dapat dikendalikan melalui keikutsertaan dalam 

kepemilikan saham perusahaan Soliha dan Taswan (2002). Dengan demikian 

perimbangan kepemilikan dapat menciptakan kehati-hatian para manajer dalam 

mengelola perusahaan. Kebangkrutan perusahaan bukan hanya menjadi tanggungan 

pemilik utama, namun juga para manajer dengan kepemilikan manajerial ikut 

menanggungnya. Konsekuansinya para manajer tersebut  akan bertindak hati-hati 

termasuk dalam menentukan hutang perusahaan. Oleh karena itu kepemilikan oleh para 

manajer menjadi pertimbangan penting ketika hendak meningkatkan nilai perusahaan.  

Kebijakan hutang bisa digunakan untuk menciptakan nilai perusahaan yang 

diinginkan, namun kebijakan hutang juga tergantung dari ukuran perusahaan. Artinya 

perusahaan yang besar relatif lebih mudah untuk akses ke pasar modal. Kemudahan ini 

mengindikasikan bahwa perusahaan besar relatif mudah memenuhi sumber dana dari 

hutang melalui pasar modal. Oleh karena itu mengkaitkan ukuran perusahaan dengan 

hutang dan nilai perusahaan menjadi relevan Soliha dan Taswan (2002). 

 

2.2 Kepemilikan Manajerial  

 Keputusan bisnis yang diambil manajer adalah keputusan untuk 

memaksimalkan sumber daya perusahaan. Suatu ancaman bagi perusahaan jika 

manajer bertindak untuk kepentingannya sendiri bukan untuk kepentingan 
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perusahaan. Dalam hal ini, masing-masing pihak mempunyai kepentingan sendiri-

sendiri. Pemegang saham dan manajer masing-masing berkepentingan untuk 

memaksimalkan tujuannya. Masing-masing pihak memiliki risiko terkait dengan 

fungsinya, manajer memiliki risiko untuk tidak ditunjuk lagi sebagai manajer jika 

gagal menjalankan fungsinya, sementara pemegang saham memiliki risiko 

kehilangan modalnya jika salah memilih manajer. 

 Jensen dan Meckling dalam Sujoko dan Soebiantoro (2007) 

beragumentasi bahwa konflik keagenan terjadi karena adanya pemisahan 

kepemilikan dan pengelolaan. Dalam penelitian ini yang menjadi sorotan utama 

adalah konflik antara pemegang saham dan pihak manajemen. 

 Konflik yang terjadi antara pemegang saham dan pihak manajemen 

tersebut diatas tentu akan berbeda jika dalam struktur kepemilikan saham terdapat 

kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham 

perusahaan oleh manajer atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai 

pemegang saham (Christiawan dan Tarigan, 2007).  

 Dalam laporan keuangan perusahaan, kepemilikan manajerial 

ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh 

manajer. Karena hal ini merupakan informasi penting bagi stakeholder perusahaan 

maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 

Dalam teori keagenan, hubungan antara manajer dan pemegang saham 

digambarkan sebagai hubungan antara agent dan principal (Rachmawati dan 

Triatmoko, 2006).  
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 Keputusan dan aktivitas di perusahaan dengan kepemilikan manajerial 

tentu akan berbeda dengan perusahaan tanpa kepemilikan manajerial. Dalam 

perusahan dengan kepemilikan manajerial, manajer yang sekaligus pemegang 

saham tentunya akan menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dan 

pemegang saham. Hal ini akan berbeda jika manajernya tidak sekaligus sebagai 

pemegang saham, kemungkinan manajer tersebut hanya mementingkan 

kepentingannya sebagai manajer. 

 Kepemilikan saham manajerial akan membantu penyatuan kepentingan 

antara manajer dengan pemegang saham. Kepemilikan manajerial akan 

mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, sehingga 

manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan 

ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan 

yang salah. Sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila 

seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik. Argumen tersebut 

mengindikasikan mengenai pentingnya kepemilikan manajerial dalam struktur 

kepemilikan perusahaan. 

 Semakin banyak saham yang dimiliki oleh manajer akan semakin 

menurunkan masalah keagenan sehingga membuat deviden tidak perlu dibayarkan 

pada risiko yang tinggi. Dalam hal ini berarti kepemilikan manajerial 

mempengaruhi kebijakan deviden secara negatif. Dengan jumlah investasi yang 

tinggi, investor institusional melakukan monitoring yang semakin ketat dan 

menghalangi perilaku oportunis manajer. 
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 Monitoring oleh investor institusional ini dapat mengurangi biaya 

keagenan (agency cost) dalam hal ini yaitu biaya yang ditanggung pemilik untuk 

mengawasi agen seperti biaya audit, sehingga deviden yang dibayarkan juga 

menurun. Kehadiran kepemilikan institusional memiliki efek substitusi bagi 

pembayaran deviden untuk mengurangi biaya keagenan. Variabel risiko 

mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap kebijakan deviden. Dengan 

tingginya risiko bisnis yang dihadapi oleh perusahaan akan diantisipasi dengan 

kebijakan pembayaran deviden yang rendah. Deviden yang rendah dapat 

digunakan untuk menghindari pemotongan deviden di masa mendatang sehingga 

pengalokasian sebagian keuntungan pada laba ditahan dapat digunakan untuk 

investasi lebih lanjut.  

 Perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi akan berusaha untuk 

mengurangi agency cost of debt-nya dengan mengurangi hutang, sehingga untuk 

membiayai investasinya digunakan pendanaan dari aliran kas intern. Pemegang 

saham akan merelakan aliran kas intern yang sebelumnya dapat digunakan untuk 

pembayaran deviden untuk membiayai investasi. 

 Menurut Jensen dan Meckling dalam Atmaja (2002) mengemukakan 

adanya dua potensi konflik dalam teori keagenan yaitu: 

1. Konflik antara Pemegang saham dengan Kreditor 

 Konflik muncul jika manajemen mengambil proyek-proyek yang 

risikonya lebih besar daripada yang diperkirakan oleh kreditor. Selain itu konflik 

dapat juga muncul jika perusahaan meningkatkan jumlah hutang hingga mencapai 

tingkatan yang lebih tinggi daripada yang diperkirakan kreditor. Kreditor 
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dirugikan jika perusahaan mengambil proyek yang terlalu berisiko karena hal ini 

akan meningkatkan risiko kebangkrutan perusahaan. Di lain pihak, jika proyek 

berisiko tinggi tersebut memberikan hasil yang bagus, kompensasi yang diterima 

kreditor (berupa bunga) tidak ikut naik. 

2. Konflik antara Pemegang Saham dengan Pihak Manajemen 

 Teori keagenan memunculkan argumentasi terhadap adanya konflik 

antara pemilik yaitu pemegang saham dengan manajer. Konflik tersebut muncul 

sebagai akibat perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak. Konflik 

keagenan menyebabkan penurunan nilai perusahaan. 

 Konflik yang terjadi dalam teori keagenan tidak lepas dari asumsi sifat 

dasar manusia. Menurut Eisenhardt dalam Ujiyanto dan Bambang (2007) 

menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: 

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri 

2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang 

3. Manusia selalu menghindari risiko 

 Asumsi sifat manusia tersebut akan mempengaruhi keputusan yang 

diambil oleh manajer dan pemegang saham. Hal tersebut akan memunculkan 

berbagai masalah antara manajer dan pemegang saham. Menurut Eisenhardt 

dalam Ujiyanto dan Bambang (2007) terdapat tiga masalah utama dalam 

hubungan agensi, yaitu: 

1. Kontrol pemegang saham kepada manajer 

Masalah kontrol meliputi beberapa masalah pokok, yaitu : 

a. Adanya tindakan manajer (agent) yang tidak dapat diamati oleh principal 
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b. Mekanisme pengendalian 

 Adanya tindakan manajer (agent) yang tidak diketahui secara pasti oleh 

principal tersebut memaksa principal melakukan pengendalian dengan 

mekanisme pengendalian agar kepentingan yang dapat berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan, yaitu melalui monitoring dan kontrak insentif. 

2. Biaya yang menyertai hubungan agensi 

Adanya perbedaan preferensi risiko dan tujuan kerja dari kedua pihak 

menyebabkan adanya biaya tambahan sebagai biaya agensi yang terdiri dari: 

a. Biaya kompensasi insentif berupa bonus dalam bentuk opsi saham 

b. Biaya monitoring 

c. Kerugian residu yaitu penyesuaian-penyesuaian atas insentif kedua biaya 

di atas tetapi masih mendatangkan perbedaan preferensi atas risiko saham 

yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar manajer (agent). 

3. Menghindari dan meminimalisasi biaya agensi 

 Perbedaan preferensi tentang risiko dari manajer (agent), motif non 

financial, kepercayaan principal pada agent, kemampuan agent untuk penugasan 

kini dan prospek penugasan yang akan datang sangat mempengaruhi hubungan 

keagenan dan biaya agensi yang ditimbulkan. Principal dalam posisinya 

mempunyai kepentingan untuk memperkecil biaya agensi yang timbul dan ini 

berlaku sebaliknya pada manajer (agent). 

 Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengurangi masalah 

keagenan (agency conflict) tersebut dikenal sebagai biaya keagenan yang meliputi 

pengeluaran monitoring, bonding dan residual loss (Zulhawati, 2004). Brigham 
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dan Daves dalam Ummah (2005) mendefinisikan biaya keagenan sebagai biaya 

yang ditanggung oleh pemegang saham untuk mendorong manajer agar 

memaksimalkan harga saham jangka panjang daripada bertindak sesuai 

kepentingan mereka sendiri.  

 Menurut Atmaja (2002) terdapat beberapa alternatif yang dapat 

digunakan untuk mengurangi biaya keagenan, antara lain:  

1. Mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham dengan 

mengikutsertakan manajer untuk memiliki saham perusahaan tersebut (insider 

ownership). 

2. Meningkatkan dividend payout ratio 

3. Meningkatkan pendanaan dari hutang 

4. Meningkatkan kepemilikan institusional 

 Pengawasan secara total terhadap kegiatan para manajer akan 

memecahkan masalah keagenan, tetapi dibutuhkan biaya yang mahal dan kurang 

efisien. Solusi yang lebih baik adalah memberi suatu paket kompensasi berupa 

gaji tetap ditambah bonus kepemilikan perusahaan (saham perusahaan) jika 

kinerja mereka bagus. 

 Dalam upayanya tersebut ada 2 (dua) hal yang dapat dilakukan oleh 

principal untuk memperkecil biaya agensi karena tidak dapat dihilangkan sama 

sekali, yaitu: 

1. Mencari manajer yang benar-benar dapat dipercaya, mengetahui secara jelas 

kapasitas dan personalitas. Kunci kerja sama dalam hubungan agensi adalah 

kepercayaan yang didasarkan pada informasi yang benar tentang agent. 
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2. Memperjelas kontrak insentif dengan skema kompensasi operasional sehingga 

memotivasi agent untuk bekerja sesuai kepentingan principal dengan 

penghargaan yang wajar terhadap principal. 

 Teori agensi mengutamakan analisis dan usaha untuk memecahkan dua 

masalah yang terjadi dalam hubungan antara pemilik dengan agent (manajemen 

puncak), yaitu: 

1. Masalah agensi yang muncul jika : (a) keinginan atau tujuan pemilik dan 

agent bertentangan atau (b) membuktikan bahwa yang sebenarnya dilakukan 

oleh agent  adalah sulit dan mahal bagi pemilik. 

2. Masalah risiko bersama yang meningkat jika pemilik dan agent memiliki 

sikap yang berbeda dalam menghadapi risiko itu. 

 Dalam hubungan antara pemegang saham (principal) dan manajer 

(agent) mempunyai karakteristik perbedaan atas tujuan kerja dan risiko. 

Perbedaan principal dan agent, sebagai berikut: 

1. Perbedaan preferensi tujuan kerja 

 Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas 

kepentingan mereka sendiri. Pemegang selain sebagai principal diasumsikan 

hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di 

dalam perusahaan. Sedang para agent diasumsikan menerima kepuasan berupa 

kompensasi dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. 

2. Preferensi risiko 

 Teori ini mengasumsikan bahwa manusia lebih menyukai pertambahan 

kekayaan dibandingkan kekurangan atau penurunan atas kekayaan yang 
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diakumulasi atau dikelola. Kekayaan manusia berupa nilai manajer itu sendiri 

yang dipersepsikan pasar dimana dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Karena 

penurunan utilitas atas kekayaan dan sejumlah modal investasi principal, maka 

diasumsikan manajer menghindari risiko. Pada sisi lain, para pemegang saham 

berusaha mengurangi risiko dengan mendiversifikasikan kekayaan dan 

kepemilikan saham mereka di banyak perusahaan dalam nilai investasi yang 

mereka harapkan sehingga risiko menjadi netral. 

  

2.3 Struktur Modal 

 Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara hutang 

jangka panjang dengan modal sendiri (Bambang Riyanto, 2001). Wasis (1981) 

menyatakan bahwa struktur modal harus dapat dibedakan dengan struktur 

keuangan. Struktur keuangan menyatakan dengan cara bagaimana harta 

perusahaan dibiayai. Oleh karena itu struktur keuangan adalah keseluruhan yang 

terdapat di dalam neraca sebelah kredit. Pada neraca sebelah kredit terdapat 

hutang jangka panjang maupun jangka pendek, dan modal sendiri baik jangka 

panjang maupun jangka pendek. Jadi struktur keuangan mencakup semua 

pembelanjaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sebaliknya struktur 

modal hanya menyangkut pembelanjaan jangka panjang saja. Tidak termasuk 

pembelanjaan jangka pendek.  

 Struktur modal juga dapat didefinisikan sebagai pembiayaan permanen 

yang terdiri utang jangka panjang, saham preferen dan modal pemegang saham 

(Weston dan Capeland, 1997). Berdasarkan pengertian di muka, struktur modal 

dapat diartikan sebagai perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal 



26 
 

 

sendiri. Hutang jangka panjang terdiri dari berbagai jenis obligasi dan hutang 

hipotik, sedangkan modal sendiri terdiri dari berbagai jenis saham dan laba 

ditahan. 

 Struktur modal suatu perusahaan secara umum terdiri atas beberapa 

komponen (Bambang Riyanto, 2001) yaitu: 

1. Modal asing atau hutang jangka panjang 

 Hutang jangka panjang ini pada umumnya digunakan untuk membiayai 

perluasan perusahaan (ekspansi) atau modernisasi dari perusahaan karena 

kebutuhan modal untuk keperluan tersebut mencakup jumlah yang besar.  

Komponen hutang jangka panjang ini terdiri dari: 

a. Hutang hipotik  

Hutang hipotik adalah bentuk hutang jangka panjang yang dijamin dengan 

aktiva tidak bergerak (tanah dan bangunan). 

b. Obligasi 

Obligasi adalah sertifikat yang menunjukkan pengakuan bahwa 

perusahaan meminjam uang dan menyetujui untuk membayarnya kembali 

dalam jangka waktu tertentu. Pelunasan atau pembayaran kembali obligasi 

dapat diambil dari penyusutan aktiva tetap yang dibelanjai dengan 

pinjaman obligasi tersebut dan dari keuntungan. 

 Hutang jangka panjang merupakan sumber dana bagi perusahaan yang 

harus dibayar kembali dalam jangka waktu tertentu. Hutang tersebut harus dibayar 

pada waktu yang sudah ditetapkan tanpa memperhatikan kondisi keuangan 

perusahaan pada saat itu dan harus sudah disertai dengan bunga yang sudah 

diperhitungkan sebelumnya. Dengan demikian seandainya perusahaan tidak 
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mampu membayar kembali hutang dan bunga, maka kreditor dapat memaksa 

perusahaan dengan menjual aset yang dijadikan jaminannya. Oleh karena itu, 

kegagalan membayar hutang atau bunganya akan mengakibatkan perusahaan 

kehilangan kontrol terhadap perusahaannya. Begitu pula sebaliknya para kreditor 

dapat kehilangan kontrol sebagian atau keseluruhan dana pinjaman dan bunganya, 

karena segala macam bentuk yang ditanamkan dalam perusahaan selalu 

dihadapkan pada risiko kerugian. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin besar proporsi 

modal asing atau hutang jangka panjang dalam struktur modal perusahaan akan 

semakin besar pula risiko kemungkinan terjadinya ketidakmampuan untuk 

membayar kembali hutang jangka panjang beserta bunga pada saat jatuh tempo. 

Bagi kreditor hal ini berarti bahwa kemungkinan turut serta dana yang mereka 

investasikan dalam perusahaan untuk dipertaruhkan pada kerugian juga semakin 

besar. 

2. Modal Sendiri 

 Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan 

yang tertanam dalam perusahaan dalam jangka waktu tertentu lamanya. Modal 

sendiri bersal dari sumber intern maupun ekstern. Sumber intern didapat dari 

keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan, sedangkan sumber ekstern berasal 

dari modal yang berasal dari pemilik perusahaan. 

Komponen Modal sendiri terdiri dari : 

1. Modal Saham 

Saham adalah tanda bukti kepemilikan suatu Perusahaan Terbatas (PT), 

dimana modal saham terdiri dari: 
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a. Saham Biasa  

Saham biasa adalah bentuk komponen modal jangka panjang yang 

ditanamkan oleh investor, dengan memiliki saham ini berarti harus 

siap menanggung segala risiko sebesar dana yang ditanamkan. 

b. Saham Preferen 

Saham preferen adalah bentuk komponen modal jangka panjang yang 

merupakan kombinasi antara modal sendiri dengan hutang jangka 

panjang. 

2. Laba Ditahan 

Laba ditahan adalah sisa laba dari keuntungan yang tidak dibayarkan 

sebagai deviden. 

 Komponen modal sendiri ini merupakan modal perusahaan yang 

dipertaruhkan untuk segala risiko, baik risiko usaha maupun risiko kerugian 

lainnya. Modal sendiri ini tidak memerlukan jaminan atau keharusan untuk 

pembayaran kembali dalam setiap keadaan maupun tidak adanya kepastian 

tentang jangka waktu pembayaran kembali modal sendiri. Oleh karena itu, setiap 

perusahaan harus mempunyai jumlah minimum modal yang diperlukan untuk 

menjamin kelangsungan hidup perusahaan.  

 Modal sendiri merupakan sumber dana perusahaan yang paling tepat 

untuk diinvestasikan pada aktiva tetap yang bersifat permanen dan investasi-

investasi yang berisiko kerugian relatif kecil. Hal ini karena suatu kerugian atau 

kegagalan dari investasi tersebut dengan alasan apapun merupakan tindakan 

membahayakan bagi keberlangsungan hidup perusahaan.  

 Keputusan untuk memilih sumber pembiayaan merupakan keputusan 

bidang keuangan yang penting bagi perusahaan. Apabila dana yang dimiliki 
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perusahaan tidak mencukupi, maka perusahaan harus mencari tambahan dana 

untuk memulai operasinya. Struktur keuangan adalah cara bagaimana perusahaan 

membiayai aktivanya dan dapat dilihat pada seluruh sisi kanan neraca yang terdiri 

dari hutang jangka pendek, hutang jangka panjang serta modal. 

 Struktur modal dapat dilihat dengan adanya suatu perbandingan antara 

hutang jangka panjang dengan modal sendiri, yang mampu memaksimalkan 

keuntungan perusahaan pada tingkat arus kas operasinya. Setiap perusahaan 

membutuhkan dana untuk membiayai operasi perusahaan, yang bisa dipenuhi dari 

pemilik modal sendiri atau dari pihak lain berupa hutang. Arti penting struktur 

modal terutama disebabkan oleh perbedaan karakteristik diantara jenis modal, 

perbedaan karakteristik diantara jenis modal tersebut secara umum mempunyai 

pengaruh pada dua aspek penting dalam kehidupan perusahaan yaitu: 

1. Terhadap kemampuan untuk menghasilkan laba 

2. Terhadap kemampuan perusahaan untuk membayar kembali hutang jangka 

panjang. 

 Menurut Bambang Riyanto (2001), arti penting struktur modal pada 

umumnya diperlukan dalam perusahaan yaitu: 

1. Pada waktu mendirikan perusahaan 

2. Pada waktu membutuhkan tambahan modal baru untuk ekspansi 

3. Pada waktu diadakan konsolidasi 

4. Pada waktu dijalankan penyusunan kembali struktur modal 

 Baik buruknya struktur modal akan mempunyai pengaruh langsung 

terhadap posisi finansial perusahaan. Suatu perusahaan yang mempunyai struktur 

modal yang kurang baik, dimana mempunyai hutang yang sangat besar akan 
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memberikan beban yang berat kepada perusahaan. Struktur modal merupakan 

cermin dari kebijaksanaan perusahaan dalam menentukan jenis sekuritas yang 

dikeluarkan. 

 Berikut ini adalah beberapa teori struktur modal menurut Weston and 

Capeland (1997): 

1. Teori Mogdiliani-Miller (MM) tanpa pajak 

 Teori struktur modal modern yang pertama adalah teori Mogdiliani 

dan Miller (teori MM). Mereka berpendapat bahwa struktur modal tidak 

relevan atau tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Asumsi dasar yang 

digunakan  dalam penelitian tersebut adalah teori pasar sempurna atau pasar 

modal sempurna. Pasar modal sempurna adalah pasar modal yang memiliki 

kondisi antara lain:  

1. Tidak ada pajak 

2. Tidak ada biaya kebangkrutan. 

3. Tidak ada biaya keagenan 

4. Tidak ada biaya informasi 

5. Individu dapat meminjam dan meminjamkan pada tingkat bunga bebas 

risiko 

6. Tidak ada pertumbuhan 

 Dengan asumsi-asumsi tersebut, MM mengajukan dua preposisi 

yang dikenal sebagai preposisi MM tanpa pajak yaitu: 

Preposisi I:  nilai dari perusahaan yang berhutang sama dengan nilai dari 

perusahaan yang tidak berhutang. Implikasi dari preposisi I ini 

adalah struktur modal dari suatu perusahaan tidak relevan, 

perubahan struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. 
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Preposisi II: biaya modal saham akan meningkat apabila perusahaan 

melakukan atau mencari pinjaman dari pihak luar.  

2. Teori Mogdiliani-Miller (MM) dengan pajak 

 Teori MM tanpa pajak dianggap tidak realistis dan kemudian MM 

memasukkan faktor pajak ke dalam teorinya. Pajak dibayarkan kepada 

pemerintah, yang berarti merupakan aliran kas keluar. Hutang bisa digunakan 

untuk menghemat pajak, karena bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak. 

Dalam teori MM dengan pajak ini terdapat dua preposisi yaitu: 

Preposisi I:  nilai dari perusahaan yang berhutang sama dengan nilai dari 

perusahaan yang tidak berhutang ditambah dengan penghematan 

pajak karena bunga hutang.  

Preposisi II: biaya modal saham akan meningkat dengan semakin 

meningkatnya hutang, tetapi penghematan pajak akan lebih 

besar dibandingkan dengan penurunan nilai karena kenaikan 

biaya modal saham. 

 Teori MM tersebut sangat kontroversial. Implikasi teori tersebut 

adalah perusahaan sebaiknya menggunakan hutang sebanyak-banyaknya. 

Dalam praktiknya, tidak ada perusahaan yang mempunyai hutang sebesar itu, 

karena semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan, akan semakin tinggi 

juga kemungkinan kebangkrutannya. Inilah yang melatarbelakangi teori MM 

mengatakan agar perusahaan menggunakan hutang sebanyak-banyaknya, 

karena MM mengabaikan biaya kebangkrutan. 
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3. Trade-off Theory 

 Menurut trade-off teory yang diungkapkan oleh Myers (2001), 

perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat hutang tertentu, dimana 

penghematan pajak dari tambahan hutang sama dengan biaya kesulitan 

keuangan (financial distress). Biaya kesulitan keuangan (financial distress) 

adalah biaya kebangkrutan dan biaya keagenan yang meningkat akibat dari 

turunnya kredibilitas suatu perusahaan.  

 Trade-off theory ini memandang bahwa struktur modal optimal 

dapat ditentukan. Trade-off theory dalam menentukan struktur modal yang 

optimal memasukkan beberapa faktor antara lain pajak, biaya keagenan dan 

biaya kesulitan keuangan (financial distress) tetapi tetap mempertahankan 

asumsi efisiensi pasar dan symmetric information sebagai imbangan dan 

manfaat penggunaan hutang. Tingkat hutang yang optimal tercapai ketika 

penghematan pajak mencapai jumlah yang maksimal terhadap biaya kesulitan 

keuangan.  

 Trade-off theory mempunyai implikasi bahwa manajer akan 

berpikir dalam kerangka trade-off antara penghematan pajak dan biaya 

kesulitan keuangan dalam penentuan struktur modal. Perusahaan-perusahaan 

dengan tingkat profitabilitas yang tinggi tentu akan berusaha mengurangi 

pajaknya dengan cara meningkatkan rasio hutangnya, sehingga tambahan 

hutang tersebut akan mengurangi pajak. Dalam kenyataannya jarang manajer 

keuangan yang berpikir demikian.  
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4. Pecking Order Theory 

 Menurut Myers (2001), pecking order theory menyatakan bahwa 

perusahaan akan memilih untuk menerbitkan hutang terlebih dahulu daripada 

menerbitkan saham pada saat membutuhkan pendanaan ekstern. Secara 

spesifik perusahaan mempunyai urut-urutan (hierarki) dalam penggunaan 

dana. Pendanaan menurut pecking order theory, dilakukan berdasarkan 

pendanaan yang memiliki risiko lebih kecil yaitu pertama laba ditahan, diikuti 

dengan hutang, dan yang terakhir ekuitas baru. 

 Dalam kenyataannya, terdapat perusahaan-perusahaan yang dalam 

menggunakan dana untuk kebutuhan investasinya tidak sesuai seperti skenario 

urutan (hierarki) yang disebutkan dalam pecking order theory. Dalam pecking 

order theory ini tidak terdapat struktur modal yang optimal.     

5. Balance theory 

 Teori lain mengenai struktur modal adalah balance theory. Teori 

ini memprediksi suatu hubungan variabilitas pendapatan dengan penggunaan 

hutang. Teori tersebut menyatakan bahwa perusahaan dengan risiko bisnis 

rendah menggunakan hutang lebih banyak, dan menggunakan sedikit hutang 

pada risiko bisnis yang tinggi. Jadi pada kondisi yang rendah 

ketidakpastiannya, dampak keputusan pendanaan pada pertumbuhan akan 

positif, dan pada kondisi yang tidak pasti dampak keputusan pendanaan pada 

pertumbuhan negatif. 
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6. Teori Signaling 

 Struktur modal dengan tingkat leverage yang tinggi digunakan 

sebagai sinyal untuk membedakan perusahaan yang baik dan yang buruk. 

Hanya perusahaan yang sehat dan kuat yang dapat berhutang dengan 

menanggung risikonya. Sehingga  untuk meminimalkan biaya informasi dari 

pelepasan saham, maka suatu perusahaan lebih menyukai menggunakan 

hutang daripada ekuitas jika perusahaan tampak undervalued, dan 

menggunakan ekuitas dari pada hutang jika perusahaan tampak overvalued. 

  Myers dan Majluf (1984) memiliki pandangan bahwa ada 

informasi asimetrik yang terjadi antara manajer perusahaan dan investor. 

Biaya akibat informasi asimetrik meningkat ketika manajer dalam perusahaan 

memiliki  pengetahuan yang superior mengenai distribusi risiko dan tingkat 

pengembalian proyek-proyek investasi, dibandingkan dengan investor di luar 

yang baru. Selanjutnya manajer perusahaan memaksimalkan nilai yang 

sesungguhnya dari klaim pemegang saham saat ini. 

 Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 

diperlukan keseimbangan optimal antara hutang jangka panjang dengan modal 

sendiri. Dengan prinsip hati-hati, aturan struktur finansial konservatif dalam 

mencari struktur modal akan optimal. Trade off theory memandang bahwa 

struktur modal optimal dapat ditentukan. Trade-off theory dalam menentukan 

struktur modal yang optimal memasukkan beberapa faktor antara lain pajak, biaya 

keagenan dan biaya kesulitan keuangan (financial distress) tetapi tetap 

mempertahankan asumsi efisiensi pasar dan symmetric information sebagai 
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imbangan dan manfaat penggunaan hutang. Tingkat hutang yang optimal tercapai 

ketika penghematan pajak mencapai jumlah yang maksimal terhadap biaya 

kesulitan keuangan.  

 Menurut Atmaja (2002) terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan 

dalam pembuatan keputusan tentang struktur modal yaitu: 

1. Kelangsungan hidup jangka panjang 

Manajer perusahaan memiliki tanggungjawab untuk menyediakan produk dan 

jasa yang berkesinambungan. Oleh karena itu, perusahaan harus menghindari 

tingkat penggunaan hutang yang dapat membahayakan kelangsungan hidup 

jangka panjang perusahaan. 

2. Konservatisme manajemen  

Manajer yang besifat konservatif cenderung menggunakan tingkat hutang 

yang sedikit.  

3. Pengawasan 

Pengawasan hutang yang besar dapat berakibat semakin ketat pengawasan 

dari pihak kreditor. Pengawasan ini dapat mengurangi keleluasaan manajemen 

dalam membuat keputusan perusahaan 

4. Struktur aktiva 

Perusahaan yang memiliki aktiva yang dapat digunakan sebagai jaminan 

hutang cenderung menggunakan hutang yang relatif lebih besar. 

5. Risiko bisnis 
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6. Perusahaan yang memiliki risiko bisnis tinggi cenderung kurang dapat 

menggunakan hutang yang besar karena kreditor akan meminta biaya hutang 

yang tinggi. 

7. Tingkat pertumbuhan  

8. Faktor lain dianggap tetap, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang 

tinggi pada umumnya lebih tergantung pada modal dari luar perusahaan.  

9. Pajak 

Biaya bunga adalah biaya yang dapat mengurangi pembayaran pajak sehingga 

memperbesar daya tarik penggunaan hutang. 

10. Profitabilitas 

Pada umumnya, perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan tinggi 

menggunakan hutang yang relatif kecil. 

 

2.4 Ukuran Perusahaan  

 Suatu perusahaan bisa saja dikatakan sebagai perusahaan besar, jika 

kekayaan yang dimilikinya besar. Demikian pula sebaliknya, perusahaan tersebut 

dikatakan kecil, jika kekayaan yang dimilikinya adalah sedikit. Biasanya 

masyarakat akan menilai besar kecilnya perusahaan dengan melihat bentuk fisik 

perusahaan. Dapat dibenarkan bahwa perusahaan yang dari luar terlihat megah 

dan besar diartikan sebagai perusahaan berskala besar. Namun, hal itu tidak 

menutup kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki kekayaan yang 

besar.  
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 Brigham dan Houston (2001) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

sehingga rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai 

beberapa tahun. Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007) ukuran perusahaan 

merupakan cerminan besar kecilnya perusahaan yang nampak dalam nilai total 

aktiva perusahaan pada neraca akhir tahun. Soliha dan Taswan (2002) menyatakan 

bahwa perusahaan besar umumnya memiliki fleksibilitas dan aksebilitas yang 

tinggi dalam masalah pendanaan di pasar modal.  

 Menurut Badan Standarisasi Nasional dalam Dyka (2009), kategori 

ukuran perusahaan ada 3 yaitu: 

1. Perusahaan Kecil 

Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan kecil apabila memiliki kekayaan 

bersih lebih dari 50.000.000,- dengan paling banyak 500.000.000,- tidak 

termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih 

dari 300.000.000,- sampai dengan paling banyak 2.500.000.000,-. 

2. Perusahaan Menengah 

Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan menengah apabila memiliki 

kekayaan bersih lebih dari 500.000.000,- sampai dengan paling banyak 

10.000.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil 

penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000,- sampai dengan paling banyak 

50.000.000.000,-.  
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3. Perusahaan Besar 

Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan besar apabila memiliki kekayaan 

bersih lebih dari 10.000.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha atau 

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 50.000.000.000,- 

 Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas 

perusahaan sudah bertambah dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam 

jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan 

besar relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding 

perusahaan dengan aset yang kecil (Daniati dan Suhairi dalam Widiastuti, 2008). 

 Dalam penelitian ini akan digunakan total aktiva untuk mengukur ukuran 

perusahaan karena nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan penjualan 

(Sudarmadji dan Sularto, 2007). Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya 

perusahaan yang dapat dilihat dari besar kecilnya total aktiva yang dimiliki. Jadi 

salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah total 

aktiva dari perusahaan tersebut. Total aktiva adalah segala sumber daya yang 

dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari transaksi masa lalu dan diharapkan 

akan memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa yang akan datang 

(IAI, 2004). 

 Ukuran perusahaan yang sebenarnya menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk bertahan dan memanfaatkan peluang bisnis. Perusahaan yang 

kokoh dan besar harus bisa memanfaatkan peluang bisnis yang ada dan menjaga 

kestabilan pengelolaan dana dalam perusahaan. Semakin besar perusahaan maka 
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semakin besar dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional 

perusahaan. 

 Perusahaan yang memiliki total aktiva dengan jumlah besar atau disebut 

dengan perusahaan besar akan lebih banyak mendapatkan perhatian dari investor, 

kreditor maupun para pemakai informasi keuangan lainnya dibandingkan dengan 

perusahaan kecil. Jika perusahaan memiliki total aktiva yang besar maka pihak 

manajemen akan lebih leluasa dalam menggunakan aktiva yang ada di perusahaan 

tersebut. Kemudahan dalam mengendalikan aktiva perusahaan inilah yang akan 

meningkatkan nilai perusahaan. Dalam menghadapi goncangan ekonomi, 

biasanya yang lebih kokoh berdiri adalah perusahaan yang berukuran besar, 

meskipun tidak menutup kemungkinan dialaminya kebangkrutan, sehingga 

investor akan lebih cenderung menyukai perusahaan berukuran besar daripada 

perusahaan kecil. 

 Perusahaan yang besar relatif mudah akses ke pasar modal. Kemudahan 

ini mengindikasikan bahwa perusahaan besar relatif mudah memenuhi sumber 

dana dari hutang melalui pasar modal. Semakin besar perusahaan maka semakin 

banyak dana yang digunakan untuk menjalankan operasi perusahaan. Salah satu 

sumber untuk memperoleh dana adalah melalui hutang di pasar modal. 

 

 

 

 



40 
 

 

 Menurut Pandji Anaroga dan Puji Pakarti dalam Utomo (2000) 

memberikan 3 batasan mengenai pengertian pasar modal yaitu: 

1. Definisi dalam arti luas 

Pasar modal adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisir termasuk 

bank-bank komersial dan seluruh perantara di bidang keuangan, surat-surat 

berharga atau klaim jangka panjang. 

2. Definisi dalam arti menengah 

Pasar modal adalah seluruh pasar yang terorganisasi dan lembaga-lembaga 

yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya yang berjangka waktu  

lebih dari 1 tahun) termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotik, dan 

tabungan serta deposito berjangka. 

3. Definisi dalam arti sempit 

Pasar modal adalah tempat pasar terorganisir yang memperdagangkan saham, 

obligasi dengan memakai jasa makelar dan underwriter.  

 Melalui pasar modal perusahaan dapat memperoleh dana pinjaman 

maupun dana equity. Cara memperoleh dana pinjaman dapat ditempuh dengan 

menjual obligasi sedangkan untuk meningkatkan dana equity dapat ditempuh 

dengan menjual saham. 

 Menurut Indriyo (2002), keuntungan penarikan dana melalui pasar 

modal bagi perusahaan antara lain:   

1. Jumlah dana yang dapat dihimpun dapat berjumlah besar. 

2. Dana dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. 

3. Mempertinggi solvabilitas. 
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4. Ketergantungan kepada bank relatif kecil. 

5. Tidak ada beban finansial yang tetap (bunga). 

6. Jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas. 

 Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk 

menarik dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan ke sektor-sektor yang 

produktif.  

 

2.5 Kerangka Berpikir 

 Menurut Hougen dalam Utomo (2000) nilai perusahaan dapat 

didefinisikan dari harga sahamnya. Short dan Keasy dalam Utomo (2000) 

menyatakan bahwa nilai pasar suatu saham dapat dipergunakan sebagai tolak ukur 

nilai perusahaan yang sebenarnya. Weston & Copeland (1992) menyatakan bahwa 

ukuran yang paling tepat digunakan  dalam mengukur nilai perusahaan adalah 

rasio penilaian (valuation). Pada penelitian sebelumnya, Christiawan dan Tarigan 

(2007) menyatakan bahwa salah satu konsep nilai yang menjelaskan nilai suatu 

perusahaan adalah nilai pasar. Nilai pasar atau sering disebut kurs adalah harga 

yang terjadi dari proses tawar menawar di pasar saham. Berdasarkan alasan 

kemudahan data dan penilaian yang moderat maka penelitian ini menggunakan 

konsep nilai pasar. Nilai pasar ini berupa market value ratio yang menunjukkan 

hubungan antara harga pasar saham perusahaan dengan nilai buku perusahaan 

yaitu price to book value.  

 Pada dasarnya perusahaan didirikan untuk mendapatkan keuntungan 

guna memakmurkan pemilik. Kemakmuran pemilik atau pemegang saham terjadi 
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ketika kekayaan mereka meningkat. Meningkatnya kekayaan pemilik dikarenakan 

meningkatnya nilai perusahaan yang ditandai dengan naiknya harga saham 

perusahaan yang menunjukkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham 

(pemilik perusahaan). 

 Pemilik atau pemegang saham akan mengangkat seorang manajer untuk 

mengelola perusahaannya. Ketika penyerahan manajemen terjadi, konflik 

kepentingan mulai terjadi. Pemegang saham mengharapkan agar manajer mampu 

mewujudkan tujuan perusahaan yaitu mendapatkan keuntungan untuk 

memakmurkan pemilik atau pemegang saham. Disisi lain manajer berusaha untuk 

menghindari risiko untuk tidak ditunjuk lagi sebagai manajer jika gagal 

menjalankan fungsinya. Sementara pemegang saham memiliki risiko kehilangan 

modalnya jika salah memilih manajer. Hal tersebut akan mempengaruhi kebijakan 

yang diambil seorang manajer. 

 Pemilik atau pemegang saham akan melakukan pengawasan terhadap 

manajer agar tujuan perusahaan tercapai dengan risiko yang kecil. Kepemilikan 

manajerial kemudian dipandang sebagai mekanisme kontrol yang tepat untuk 

mengurangi konflik tersebut. Menurut Christiawan dan Tarigan (2007), 

kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh manajer atau 

dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham. Menurut 

Jensen dan Meckling dalam Soliha dan Taswan (2002) menyarankan untuk 

meningkatkan kepemilikan manajerial dalam perusahaan. Dengan demikian akan 

memaksa para manajer untuk menanggung risiko sebagai konsekuensi apabila 

mereka melakukan kesalahan dalam keputusan. Dalam laporan keuangan 
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perusahaan, kepemilikan manajerial ditunjukkan dengan besarnya persentase 

kepemilikan saham perusahaan oleh manajer (Sudarma, 2003). Penelitian 

sebelumnya, Soliha dan Taswan (2002) menemukan hubungan yang signifikan 

dan positif antara kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan. 

 Kebijakan manajer yang memiliki saham perusahaan tentu akan berbeda 

dengan manajer yang murni sebagai manajer. Manajer yang sekaligus pemegang 

saham akan berusaha meningkatkan nilai perusahaan, karena dengan 

meningkatnya nilai perusahaan maka nilai kekayaannya sebagai pemegang saham 

akan meningkat pula. Apabila perusahaan ingin meningkatkan nilai perusahaan 

maka perusahaan harus mencari tambahan dana, misalnya melalui pasar modal. 

Dengan kebijakan hutang jangka panjang yang diambil berarti struktur modal 

perusahaan akan berubah.  

 Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara hutang 

jangka panjang dengan modal sendiri (Bambang Riyanto, 2001). Struktur modal 

juga dapat didefinisikan sebagai pembiayaan permanen yang terdiri hutang jangka 

panjang, saham preferen dan modal pemegang saham (Weston dan Capeland, 

1997). Berdasarkan pengertian di muka, struktur modal dapat diartikan sebagai 

perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. 

 Menurut Mogdiliani dan Miller dalam Brigham (1999), menyatakan 

bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh struktur modal. Kebijakan hutang sangat 

sensitif terhadap perubahan nilai perusahaan. Semakin tinggi proporsi hutang 

maka semakin tinggi harga saham, namun pada titik tertentu peningkatan hutang 

akan menurunkan nilai perusahaan karena manfaat yang diperoleh dari 
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penggunaan hutang lebih kecil daripada biaya yang ditimbulkannya. Trade-off 

theory menyatakan bahwa penggunaan hutang akan meningkatkan nilai 

perusahaan tetapi hanya sampai titik tertentu. Setelah titik tersebut, penggunaan 

hutang justru akan menurunkan nilai perusahaan karena kenaikan keuntungan dari 

penggunaan hutang tidak sebanding dengan kenaikan biaya financial distress dan 

konflik keagenan. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa struktur modal 

mempengaruhi nilai perusahaan dan hal tersebut sesuai dengan pandangan 

tradisional (Trade off Theory). Struktur modal tersebut tercermin pada laporan 

keuangan perusahaan akhir tahun. Variabel ini dinyatakan dalam rasio total 

hutang dengan penjumlahan total hutang dan modal sendiri pada neraca akhir 

tahun. Pengukuran ini sesuai dengan pengukuran yang digunakan Homaifar 

(1994) dan Sudarma (2003). 

 Kepemilikan manajerial berdampak pada kebijakan yang diambil 

termasuk kebijakan hutang. Kebijakan hutang yang termasuk di dalamnya hutang 

jangka panjang akan berpengaruh terhadap struktur modal. Manajer akan semakin 

berhati-hati dalam melakukan peminjaman, sebab jumlah hutang yang terlalu 

tinggi akan menimbulkan kesulitan keuangan sehingga nilai perusahaan akan 

menurun. Menurunnya nilai perusahaan berarti keuntungan mereka sebagai 

pemegang saham akan menurun.  

 Kebijakan hutang bisa digunakan untuk menciptakan nilai perusahaan 

yang diinginkan, namun kebijakan hutang juga tergantung dari ukuran 

perusahaan. Brigham dan Houston (2001) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai 
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beberapa tahun. Sujoko dan Soebiantoro (2007) menemukan bahwa ukuran 

perusahaan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007) ukuran perusahaan merupakan 

cerminan besar kecilnya perusahaan yang nampak dalam nilai total aktiva 

perusahaan pada neraca akhir tahun. Jadi ukuran perusahaan menunjukkan besar 

kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari besar kecilnya modal yang digunakan 

dan total aktiva yang dimiliki. Ukuran perusahaan dapat diproksi melalui total 

asset atau kekayaan perusahaan pada akhir tahun. Menurut Euis Soliha dan 

Taswan (2002) menyatakan bahwa perusahaan besar umumnya memiliki 

fleksibilitas dan aksebilitas yang tinggi dalam masalah pendanaan di pasar modal. 

Artinya perusahaan yang besar relatif lebih mudah untuk akses ke pasar modal. 

Kemudahan ini mengindikasikan bahwa perusahaan besar relatif mudah 

memenuhi sumber dana dari hutang melalui pasar modal. 

 Penelitian mengenai hubungan kepemilikan manajerial dengan nilai 

perusahaan telah banyak dilakukan oleh peneliti. Namun para peneliti menemukan 

hasil yang berbeda. Soliha dan Taswan (2002) menemukan hubungan yang 

signifikan dan positif antara kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan. 

Sementara Sujoko dan Soebiantoro (2007) menemukan bahwa kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.  

 Penelitian mengenai hubungan struktur modal dengan nilai perusahaan 

juga menunjukkan hasil yang berbeda diantara peneliti. Sujoko dan Soebiantoro 

(2007) menemukan bahwa struktur modal (leverage) mempunyai pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini konsisten dengan 
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pandangan tradisional (trade off theory) yang menyatakan bahwa struktur modal 

mempengaruhi nilai perusahaan. Namun, penelitian ini bertentangan dengan 

pandangan yang dikemukakan oleh Mogdiliani dan Miller yang menyatakan 

bahwa struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan.  

 Penelitian mengenai hubungan ukuran perusahan dengan nilai 

perusahaan menunjukkan hasil yang hampir sama. Sujoko dan Soebiantoro (2007) 

menemukan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Soliha dan 

Taswan (2002) dan Sudarma (2003) bahwa variabel size berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa investor 

mempertimbangkan ukuran perusahaan dalam membeli saham. Ukuran 

perusahaan dijadikan patokan bahwa perusahaan tersebut mempunyai kinerja 

bagus. 

 Penelitian ini mengacu pada penelitian Sujoko dan Soebiantoro (2007) 

yang menguji pengaruh struktur kepemilikan, leverage, faktor ekstern, dan faktor 

intern terhadap nilai perusahaan. Peneliti tertarik meneliti ulang karena dalam 

penelitian Sujoko dan Soebiantoro (2007) menggunakan sampel dari populasi 

seluruh perusahaan yang tercatat di BEI dan hasil penelitiannya menyatakan 

bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan yang bertentangan dengan teori keagenan (Jensen dan Meckling, 

1976). Hasil penelitian Sujoko dan Soebiantoro (2007) juga menyatakan bahwa 

struktur modal (leverage) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan dan hasil penelitian ini bertentangan dengan pandangan yang 
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dikemukakan oleh Modigliani dan Miller (1958) yang menyatakan bahwa struktur 

modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Peneliti tertarik menggunakan 

populasi untuk penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang telah tercatat di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2008. 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

 

2.6 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Terdapat pengaruh antara kepemilikan manajerial, struktur modal, dan 

ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan secara simultan. 

H2 : Terdapat pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan 

H3 : Terdapat pengaruh antara struktur modal terhadap nilai perusahaan. 

H4 : Terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif deskriptif karena 

penelitian ini berdasarkan data yang dapat dihitung untuk menghasilkan 

penaksiran kuantitatif yang kokoh. Data yang diperoleh akan diuraikan sifat atau 

karakteristik suatu fenomena tertentu sehingga mencapai suatu kesimpulan yang 

dibutuhkan.  

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi     

 Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Arikunto, 2002). Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dengan kepemilikan 

manajerial yang sahamnya terdaftar dan aktif diperdagangkan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2006-2008. Dalam kurun waktu tersebut terdapat 50 

perusahaan yang menjadi populasi dalam penelitian. Jumlah 50 perusahaan 

tersebut merupakan perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial dari total 

perusahaan manufaktur yang berjumlah 151 perusahaan. 

 

3.2.2 Sampel 

 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2006). Menurut Sudjana (2002), sampel adalah sebagian yang diambil dari 

populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu. Pengambilan sampel dilakukan  
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dengan simple random sampling, yaitu  teknik pengambilan sampel secara acak 

dari anggota populasi untuk dijadikan sampel penelitian tanpa memperhatikan 

strata. Sampel tersebut ditentukan berdasarkan rumus Slovin dalam Umar (2004) 

sebagai berikut: 

 

n  = 

 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

d = Margin error (margin error yang akan diapakai adalah 5 %) 

Sumber: Slovin dalam Umar (2004)  
 
3.3 Variabel Penelitian  

 Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 2006). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah variabel dependen dan variabel independen. 

 

3.3.1 Variabel Dependen (Y) 

 Variabel dependen adalah variabel utama yang menjadi faktor yang 

berlaku dalam investigasi (Uma Sekaran, 2006). Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah nilai suatu 

perusahaan yang dilihat dari harga sahamnya (Hougen dalam Utomo, 2000). Nilai 

perusahaan diproksikan dengan Price to Book Value (PBV). Price to book value 

merupakan perbandingan antara harga saham perusahaan dengan nilai buku 

perusahaan. Nilai buku perusahaan merupakan hasil kali antara harga pasar saham 

N

1 + Nd2 
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dengan jumlah saham beredar. Sedangkan harga pasar saham merupakan harga 

penutupan akhir tahun setiap perusahaan yang datanya diambil dari 

www.idx.co.id. Husnan (1994) dan Sudarma (2003) menjabarkan rumus untuk 

menghitung PBV sebagai berikut:  

 

PBV =  

 

Sumber: Husnan (1994) dan Sudarma (2003) 

 

3.3.2 Variabel Independen  

 Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

terikat secara positif ataupun negatif (Uma Sekaran, 2006). Variabel independen 

dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, struktur modal dan ukuran 

perusahaan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan 

meningkatkan nilai perusahaan. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah:  

1. Kepemilikan Manajerial (X1) 

 Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh 

manajer atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang 

saham (Christiawan dan Tarigan, 2007). Dalam laporan keuangan perusahaan, 

kepemilikan manajerial ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan 

saham perusahaan oleh manajer. Sudarma (2003) menjabarkan rumus untuk 

menghitung kepemilikan manajerial sebagai berikut:  

Kepemilikan manajerial = Persentase kepemilikan saham oleh  manajer 

 

 

Harga pasar saham perusahaan 

Nilai buku perusahaan 
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2. Struktur Modal (X2) 

 Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara hutang 

jangka panjang dengan modal sendiri (Bambang Riyanto, 2001). Struktur modal 

tersebut tercermin pada laporan keuangan perusahaan akhir tahun. Variabel ini 

dinyatakan dalam rasio total hutang dengan penjumlahan total hutang dan modal 

sendiri pada neraca akhir tahun. Homaifar (1994) dan Sudarma (2003) 

menjabarkan rumus untuk menghitung struktur modal sebagai berikut:  

 

Debt Equity Ratio =    

 
     Sumber: Homaifar (1994) dan Sudarma (2003) 
 

3. Ukuran Perusahaan (X3) 

 Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan 

yang dapat dinilai dari total aktiva yang dimiliki, jumlah penjualan, rata-rata total 

penjualan dan rata-rata aktiva. Jadi ukuran perusahaan menunjukkan besar 

kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari besar kecilnya modal yang digunakan 

dan total aktiva yang dimiliki. Ukuran perusahaan dapat diproksi melalui total 

asset (TA).  

Taswan (2003) menjabarkan rumus untuk menghitung kepemilikan 

manajerial sebagai berikut:  

 

Total asset =  Kekayaan perusahaan pada akhir tahun 

    Sumber: Taswan (2003)  

 

Total hutang 

Total hutang + Modal sendiri 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yaitu data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti (Uma Sekaran, 2006). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah laporan tahunan yang di dalamnya termasuk laporan keuangan dari 

perusahaan manufaktur yang telah go public. Data sekunder ini diperoleh dari 

database Bursa Efek Indonesia yang tersedia di pojok BEI Universitas 

Diponegoro, ICMD (Indonesia Capital Market Directory), dan JSX Watch. 

 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah: 

metode dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat 

dan mengidentifikasi data tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian 

yang diperoleh dari pojok BEI Universitas Diponegoro, ICMD (Indonesia Capital 

Market Directory), dan JSX Watch. Dalam penelitian ini dokumentasi berupa 

laporan tahunan 2006-2008. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

 Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode statistik 

karena proses pengumpulan data, penarikan kesimpulan dan pembuatan keputusan 

disusun secara sistematis. Sementara itu, fungsi statistik yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi: 
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3.5.1  Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel 

dalam penelitian ini yaitu nilai perusahaan sebagai variabel dependen dan variabel 

independen yang terdiri dari kepemilikan manajerial, struktur modal, dan ukuran 

perusahaan. Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata (mean), maksimal, 

minimal, dan standar deviasi. 

 

3.5.2  Metode Asumsi Klasik 

Penelitian ini akan diuji menggunakan metode regresi linear berganda 

untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. 

Model regresi berganda harus memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik 

bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh dapat 

menghasilkan estimator linier yang baik. Menurut Imam Ghozali (2006), apabila 

dalam suatu model telah memenuhi asumsi klasik, maka dapat dikatakan model 

tersebut sebagai model ideal atau menghasilkan estimator linier tidak bias yang 

terbaik atau Best Linier Unbias Estimator (BLUE). Agar model analisis regresi 

yang dipakai dalam penelitian ini secara teoritis menghasilkan nilai parametrik 

yang sahih terlebih dahulu akan dilakukan pengujian asumsi klasik regresi yang 

meliputi uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. 

 

3.5.2.1  Uji Normalitas Data  

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 
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tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal (Imam Ghozali, 2006). Dalam penelitian ini untuk mendeteksi 

apakah data berdistribusi normal atau tidak mengunakan dua cara yaitu melalui 

analisis normal p-plot of regression standardized residual dan kolmogorov-

smirnov test. 

 Menurut Imam Ghozali (2006), untuk menguji apakah distribusi data 

normal atau tidak dilakukan dengan cara memperhatikan penyebaran data (titik) 

pada normal p-plot of regression standardized residual dari variabel terikat, 

dimana jika: 

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

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis 

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Mendeteksi normalitas data dapat juga dilakukan dengan kolmogorov-smirnov 

test, caranya adalah dengan menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian, 

yaitu: 

a. Jika probability value > 0,05 maka H0 diterima. 

b. Jika probability value < 0,05 maka H0 ditolak. 

 

3.5.2.2  Uji Multikolinearitas 

 Multikolinearitas berarti ada hubungan linier yang sempurna atau pasti 

di antara beberapa atau semua variabel independen dari model regresi (Wahid 

Sulaiman, 2004). 
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 Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Imam Ghozali, 2006). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. 

Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel 

bebas sama dengan nol. 

 Pengujian multikolinearitas dilaksanakan dengan melihat: 

1. Nilai tolerance dan lawannya  

2. Variance inflation factor (VIF).  

 Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang 

dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap 

variabel bebas menjadi variabel terikat dan diregres terhadap variabel bebas 

lainnya, tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak 

dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah 

sama dengan nilai VIF tinggi karena VIF sama dengan tolerance dan 

menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai 

adalah nilai tolerance kurang dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10.  

 Dasar pengambilan keputusan (Imam Ghozali, 2006) apabila nilai VIF 

kurang dari 10 atau hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada 

variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 10% yang berarti ada 

korelasi antar variabel bebas yang nilainya lebih dari 95% maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model 

regresi. 
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3.5.2.3  Uji Autokorelasi 

 Menurut Kuncoro (2001), autokorelasi muncul karena observasi yang 

berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul 

karena adanya korelasi antara residual tidak bebas dari satu observasi lainnya. 

Autokorelasi sering muncul pada penggunaan data time series. Hal ini karena 

gangguan dari satu observasi mempengaruhi observasi pada periode berikutnya.  

 Salah satu cara untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan 

menggunakan durbin-watson atau nilai d (Gujarati, 1995). Nilai d yang 

menunjukkan ada tidaknya autokorelasi disajikan pada tabel untuk mendapatkan 

angka dl (lowerbond) dan du (upper bond) yang dapat dilihat pada tabel Durbin-

Watson (D-W) pada buku statistik yang relevan. Dari tabel tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi apabila nilai d adalah du < d < 3. 

Pedoman suatu regresi bebas autokorelasi menurut Imam Ghozali (2006) dapat 

dilihat dalam tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Tabel Standar Autokorelasi 

Hipotesis nol  Keputusan  Jika 
Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d <dl 
Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 
Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 3 – dl < d < 3 
Tidak ada autokorelasi negatif No decision 3 – du ≤ d ≤ - dl  
Tidak ada korelasi, positif atau negatif Tidak ditolak du < d < 3 - du 

Sumber: Imam Ghozali (2006) 

 

3.5.2.4  Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain (Imam Ghozali, 2006). Jika variance dari residual satu pengamatan ke 
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pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan cara melihat 

grafik plot antar nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya 

(SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara ZPRED dan 

SRESID dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah 

residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di-studentized (Imam Ghozali, 

2006). 

 Dasar pengambilan keputusan (Imam Ghozali, 2006): 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas, dalam penelitian ini 

juga dilakukan uji glejser yang mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual 

terhadap variabel independen. Apabila diperoleh hasil yang tidak signifikan secara 

statistik maka model tersebut bebas dari heteroskedastisitas. 
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3.5.3  Analisis Statistik Inferensial  

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan metode regresi 

linear berganda, uji signifikansi simultan (F-test), koefisien determinasi, dan uji 

signifikansi parameter individual (t-test). 

1. Analisis Regresi Berganda 

 Analisis regresi linier berganda adalah studi mengenai ketergantungan 

variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen. Tujuannya untuk 

mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel 

dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati dalam 

Imam Ghozali, 2006). Analisis ini untuk meneliti besarnya pengaruh dari variabel 

dependen (Y) yaitu nilai perusahaan terhadap variabel independen (X) yaitu 

kepemilikan manajerial, struktur modal dan ukuran perusahaan. Adapun 

rumusnya adalah:  

Y = a + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + e 

Dimana:   

Y :  Nilai perusahaan 

a :  Konstanta 

b :  Koefisien parameter dari masing-masing variabel 

x1 :  Kepemilikan manajerial 

x2 :  Struktur modal 

x3 :  Ukuran perusahaan 

e   : Error 

(Sudjana, 2002) 

2. Uji F atau uji simultan 

 Untuk mengetahui sejauh mana variabel kepemilikan manajerial, 

struktur modal dan ukuran perusahaan yang digunakan mampu menjelaskan 
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secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel nilai perusahaan. Pengujian ini 

menggunakan uji distribusi Fhitung. Apabila diperoleh nilai p value < 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial, struktur modal dan ukuran 

perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan, itu berarti Ha 

diterima dan Ho ditolak. Sebaliknya jika diperoleh nilai p value > 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial, struktur modal dan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan, itu 

berarti Ha ditolak dan Ho diterima. 

3. Uji Determinan (R2) 

 Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah diantara 0 dan 1. Nilai  R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan  untuk memprediksi variasi variabel dependen 

(Sudjana, 2002). Namun terdapat kelemahan mendasar penggunaan koefisien 

determinasi yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke 

dalam model, sehingga untuk mengevaluasi model regresi terbaik digunakan nilai 

adjusted R2. 

4. Uji parsial (uji t) 

 Untuk melihat tingkat signifikasi tiap variabel regresi, variabel secara 

individu melalui hipotesis. Ha ditolak dan Ho diterima jika diperoleh nilai p value 

> 0,05, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara parsial antara 
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kepemilikan manajerial, struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan. Sebaliknya Ha diterima dan Ho ditolak jika diperoleh nila p value < 

0,05, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara parsial antara kepemilikan 

manajerial, struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan.   

 Data dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan program 

SPSS 12 for windows. Hipotesis dalam penelitian ini dipengaruhi nilai 

signifikansi koefisien variabel yang bersangkutan setelah dilakukan pengujian. 

Kesimpulan hipotesis dilakukan berdasarkan  t-test dan F-test. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Obyek Penelitian  

 Dalam penelitian ini obyek penelitian yang digunakan adalah 

perusahaan-perusahaan manufaktur yang memiliki kepemilikan manajerial dan  

mempublikasikan laporan keuangan selama periode tahun 2006 sampai dengan 

tahun 2008. 

 Dalam kurun waktu tersebut terdapat 50 perusahaan yang menjadi 

populasi dalam penelitian. Jumlah 50 perusahaan tersebut merupakan perusahaan 

yang memiliki kepemilikan manajerial. Dari 50 perusahaan tersebut kemudian 

didapatkan sampel sebanyak 44 perusahaan yang dijadikan obyek penelitian. 

Sampel tersebut ditentukan berdasarkan rumus Slovin dalam Umar (2004) sebagai 

berikut:  

 

n  = 

 

n =    44 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

d = Margin error (margin error yang akan dipakai adalah 5 %) 

Sumber: Slovin dalam Umar (2004). 

50

1 + 50 (0.05)2 
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4.1.2  Uji Analisis Data 

4.1.2.1  Analisis Statistik Deskriptif  

 Deskripsi statistik keseluruhan variabel penelitian yang mencakup nilai 

rata-rata (mean), minimum dan maksimum. Analisis ini menggunakan program 

Microsoft Excel 2007 yang disajikan dalam tabel 4.6 berikut. 

 
Tabel 4.6 Hasil Uji Analisis Statistik Deskripstif 
Var Max Min Mean Nilai F 

Y 
(%) 4.10 0.18 1.04 

0.26 - 0.75 18 
0.76 - 1.24 8 
1.25 - 1.74 14 
1.75 - 2.24 3 
2.25 - 2.74 1 

X1 
(%) 25.59 0.002 3.85 

0.004 - 5.11 34 
5.12 - 10.23 4 
10.24 - 15.34 3 
15.35 - 20.46 1 
20.47 - 25.58 2 

X2 
(%) 5.49 0.06 1.42 

0.127 - 0.94 18 
0.95 - 1.77 11 
1.78 - 2.59 9 
2.60 - 3.41 4 
3.42 - 4.25 2 

X3 
(Rp) 80,740,000,000,000 33,674,096,945 4,243,259,870,662 

50,217,370,186 - 
13,519,417,370,185 41 

13,519,417,370,186 - 
26,988,617,370,185 1 

26,988,617,370,186 -
40,457,817,370,185 1 

40,457,817,370,186 - 
53,927,017,370,185 0 

53,927,017,370,186 – 
67,396,217,370,185 1 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2009. 
 
Dari tabel statistik deskriptif tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut: 

a) Nilai Perusahaan (Y) 

 Nilai perusahaan sangat bermanfaat bagi manajemen perusahaan 

untuk melakukan evaluasi kinerja perusahaan. Nilai perusahaan digunakan 
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pemilik untuk mengukur tingkat kesejahteraan mereka. Nilai ini 

mencerminkan harga yang bersedia dibayar oleh investor untuk memiliki 

suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan nilai pasar yang berupa Market Value Ratio. Perusahaan yang 

bernilai tinggi dapat memicu investor untuk bermain saham di dalamnya. 

 Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa hasil pengolahan data menyatakan 

bahwa nilai perusahaan yang diteliti memiliki rata-rata 1,04 dengan nilai 

minimum 0,18 dan nilai maksimum 4,10. Rata-rata nilai perusahaan sebesar 

1,044 menunjukkan bahwa setiap 1 nilai buku perusahaan dihargai oleh pasar 

sebesar 1,04. Rata-rata nilai perusahaan yang melebihi angka 1,0 

membuktikan bahwa investor bersedia membayar lebih untuk saham daripada 

nilai buku akuntansinya. Sehingga perusahaan yang memiliki nilai 

perusahaan di atas 1,0 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai 

nilai yang tinggi.  

 Nilai perusahaan dengan rata-rata 1,04 tersebut menunjukkan bahwa 

rata-rata perusahaan manufaktur di Indonesia memiliki nilai perusahaan yang 

tinggi. Bahkan nilai maksimum untuk variabel nilai perusahaan mencapai 

4,10 yaitu yang dicapai oleh PT Astra International Tbk, sedangkan nilai 

minimumnya sebesar 0,18  yaitu yang terjadi pada PT Langgeng Makmur 

Plastik Industry Tbk.  

b) Kepemilikan Manajerial (X1) 

 Melalui kepemilikan manajerial, pemilik/pemegang saham 

mengharapkan agar manajer bekerja dengan hati-hati dalam mengelola 
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perusahaan untuk mencapai nilai perusahaan yang tinggi. Tujuan utama 

perusahaan didirikan adalah untuk memakmurkan pemilik/pemegang saham 

yang dapat dicapai dengan nilai perusahaan yang tinggi. Bagi 

pemilik/pemegang saham dengan kepemilikan manajerial maka manajer 

dapat dikontrol agar mereka tidak mengambil kebijkan dengan risiko yang 

tinggi yang dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Kepemilikan 

manajerial menjadikan manajer lebih berhati-hati dalam melakukan hutang, 

sebab jumlah hutang yang terlalu tinggi akan menimbulkan kesulitan 

keuangan sehingga nilai perusahaan akan menurun. 

 Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa hasil pengolahan data menyatakan 

bahwa kepemilikan manajerial yang diteliti memiliki rata-rata 3,85 dengan 

nilai minimum 0,002 dan nilai maksimum 25,59. Kepemilikan manajerial 

yang paling sedikit dilaporkan oleh PT Multipolar Corporation Tbk sebesar 

0,002 dan yang terbanyak melaporkan kepemilikan manajerial adalah sebesar 

25,59 oleh PT Lion Mesh Prima Tbk. Rata-rata nilai kepemilikan manajerial 

tersebut menunjukkan besarnya % saham yang dimiliki oleh para manajer 

perusahaan. Besarnya saham yang dimiliki oleh manajer menunjukkan pula 

besarnya deviden yang akan manajer peroleh, semakin besar % saham yang 

dimiliki manajer maka semakin besar pula deviden yang akan manajer 

peroleh. 

 Rata-rata kepemilikan manajerial menunjukkan jumlah kepemilikan 

saham oleh manajer perusahaan manufaktur di Indonesia yang tidak terlalu 

besar yaitu rata-rata sebesar 3,85. Dapat dikatakan bahwa kepemilikan 
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manajerial pada perusahaan manufaktur di Indonesia tidaklah signifikan 

terhadap jumlah saham yang ada.  

c) Struktur Modal (X2) 

 Variabel struktur modal dalam penelitian ini diukur menggunakan 

Debt Equity Ratio (DER) yang merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

suatu perusahaan di dalam memenuhi seluruh kewajiban perusahaan. Debt 

Equity Ratio (DER) mempebandingkan total hutang tehadap total equity yang 

dimiliki perusahaan. Struktur modal menunjukkan seberapa banyak 

perusahaan dibiayai dari hutang dan modal sendiri. 

 Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa hasil pengolahan data menyatakan 

bahwa struktur modal yang diteliti memiliki rata-rata 1,42 dengan nilai 

minimum 0,06 dan nilai maksimum 5,49. Nilai minimum untuk variabel 

struktur modal dilaporkan oleh PT Jaya Pari Steel  Tbk sebesar 0,06 dan nilai 

maksimumnya sebesar 5,49 dilaporkan oleh PT Multipolar Corporation Tbk. 

Nilai rata-rata struktur modal yang mencapai 1,424 menunjukkan bahwa rata-

rata perusahaan manufaktur menggunakan 1,42 dari setiap rupiah modal 

sendiri untuk dijadikan sebagai jaminan hutang. Angka struktur modal yang 

lebih dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak memilih 

membiayai perusahaan dengan hutang. Jadi untuk perusahaan yang memiliki 

angka struktur modal di atas 1 menunjukkan bahwa partisipasi pemilik lebih 

kecil dibandingkan dengan partisipasi kreditor. Dilihat dari rata-rata struktur 

modal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia 

sebagian besar menggunakan hutang untuk membiayai perusahaannya. 
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d) Ukuran Perusahaan (X3) 

 Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total asset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Jika perusahaan memiliki total asset yang besar maka pihak 

manajemen akan lebih leluasa dalam menggunakan asset yang ada di 

perusahaan tersebut. Kemudahan dalam mengendalikan asset perusahaan 

akan meningkatkan nilai perusahaan. Asset yang besar memang bukan 

jaminan bagi perusahaan dalam mempertahankan likuiditas usahanya.   

 Investor akan lebih nyaman untuk menginvestasikan kekayaannya 

pada perusahaan besar karena dianggap lebih mampu untuk mengelola 

investasi sehingga mendatangkan keuntungan bagi mereka. Bagi perusahaan 

dengan ukuran perusahaannya yang besar merupakan kemudahan dalam 

melakukan hutang di pasar modal. Perusahaan yang besar juga akan 

mendatangkan pajak bagi pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. 

  Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa hasil pengolahan data menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan yang diteliti memiliki rata-rata 4.243.259.870.662,6 

dengan nilai minimum 33.674.096.945 dan nilai maksimum 80.740.000.000.000. 

Nilai minimum untuk variabel ukuran perusahaan dilaporkan oleh PT Betonjaya 

Manunggal Tbk sebesar Rp 33.674.096.945 dan nilai maksimum ukuran 

perusahaan dilaporkan oleh PT Astra International Tbk sebesar  Rp 

80.740.000.000.000. Rata-rata ukuran perusahaan tersebut menunjukkan total 

asset yang dimiliki perusahaan manufaktur di Indonesia dikategorikan sebagai 

perusahaan besar. 
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4.1.2.2  Uji Asumsi Klasik  

4.1.2.2.1  Uji Normalitas Data  

 Kenormalan data yang akan dianalisis merupakan salah satu prasyarat 

yang harus dipenuhi dalam analisis regresi. Dalam menggunakan program SPSS 

12.00 for windows, dapat dilihat kenormalan regresi dengan melihat normal p-p 

plot of regression standardized residual. Apabila titik-titik tersebar pada daerah 

garis diagonal maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Adapun 

hasil uji normalitas data dapat dilihat pada gambar 4.1. 
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Sumber: Data sekunder yang diolah, 2009 

Gambar 4.1 Uji Normalitas Data dengan P-Plot  
  

 Berdasarkan gambar 4.1 diatas, pola titik-titik yang diperoleh dari uji 

kenormalan data tersebar pada daerah garis diagonal maka dapat disimpulkan 

bahwa data terdistribusi normal. 
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 Untuk mendeteksi normalitas data dapat juga dilakukan dengan 

kolmogorov-smirnov test, caranya adalah dengan menentukan terlebih dahulu 

hipotesis pengujian, yaitu: 

c. Jika probability value > 0,05 maka H0 diterima. 

d. Jika probability value < 0,05 maka H0 ditolak. 

Hasil uji normalitas data melalui kolmogorov-smirnov test dapat dilihat melalui 

tabel 4.1. 

 
 
 Berdasarkan tabel 4.1 untuk semua variabel memiliki probabilitas 0,113 

jauh diatas α = 0,05. Hal ini berarti Hipotesis Nol (H0) diterima, yang artinya 

seluruh variabel sudah terdistribusi secara normal. 

 

4.1.2.2.2  Uji Multikolinearitas  

 Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dengan melihat VIF 

(Variance Inflation Factor). Multikolinearitas akan terjadi apabila tingkat VIF 

lebih besar dari 10 atau apabila nilai tolerance kurang dari 0,1 (Imam Ghozali, 

2006). Adapun hasil uji multikolinearitas data dapat dilihat dalam tabel 4.2. 

Tabel 4.1 Hasil One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

132
.7885

.61116
.138
.138

-.100
1.188
.113

N 
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme Differences 

Kolmogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

abs 

 
  Sumber : Data sekunder yang diolah, 2009 
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Tabel 4.2 Uji Multikolinearitas Data 

Variabel  Tolerance  VIF 
(Constant)   

X1 0.925 1.081 
X2 0.955 1.047 
X3 0.960 1.042 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2009 

 

 Dari Tabel 4.2 hasil pengujian menunjukkan tidak terjadi 

multikolinearitas dalam model empiris yang diuji. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai tolerance dari semua variabel independen yang lebih dari 0,1. Hasil 

pertimbangan nilai VIF (Variance Inflation Factor) menunjukkan tidak ada 

satupun variabel independen yang memiliki VIF lebih dari 10. 

 

4.1.2.2.3  Uji Autokorelasi  

 Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini maka 

digunakan durbin-watson test dengan menggunakan program SPSS 12.00 for 

windows. Uji Autokorelasi dapat dilihat dengan tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Nilai Durbin-Watson sebagai Dasar Uji Autokorelasi 

Model R R Square Adjusted R 
Square

Std. Error of 
the Estimate

Durbin-
Watson 

1  Regression
Residual 

Total 
.597a .356 .341 .63031 2.094 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2009. 

 

 Nilai DW sebesar 2,094, nilai ini bila dibandingkan dengan nilai tabel 

dengan signifikansi 5%, jumlah sampel (n) 44 dan jumlah variabel dependen 3 

(K-3), maka ditabel durbin-watson akan didapatkan nilai seperti yang dijabarkan 

dalam Tabel 4.4 Durbin Watson Test Bound. 
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Tabel 4.4 Durbin-Watson Test Bound 

 K=3  

n DI Du 

15 0,81 1,750 

.. .. .. 

44 1,38 1,67 

Sumber: Imam Ghozali, 2006. 
 
 Oleh karena nilai D-W 2,094 lebih besar dari batas atas (du) 1,67 dan 

kurang dari 3 – 1,67 (3 – du), maka dapat disimpulkan bahwa tidak dapat menolak 

H0 yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif, atau dapat 

disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.  

 

4.1.2.2.4  Uji Heteroskedastisitas 

 Penyimpangan asumsi klasik terjadi jika terdapat heteroskedastisitas 

artinya varian variabel dalam model tidak sama. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji scatterplot & uji glejser. Uji 

scatterplot  hasilnya dapat dilihat dalam Gambar 4.2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2009. 
Gambar 4.2 Grafik Scatterplot 
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 Dari grafik scatterplot yang diperoleh setelah data diolah melalui SPSS, 

dapat diketahui bahwa titik data menyebar secara acak serta tersebar di atas 

maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi tersebut.  

 Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas, dapat juga dilakukan 

uji glejser yang mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap 

variabel independen. Hasil uji glejser dapat dilihat dalam tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Uji glejser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2009. 

 Dari tabel di atas dapat diketahui tidak ada satupun variabel bebas yang 

signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat nilai absolut Ut (Abs Ut). 

Hal ini terlihat dari nilai probabilitas signifikannya yaitu 0,064 untuk variabel 

kepemilikan manajerial (X1), 0,661  untuk variabel struktur modal (X2) dan 0,280 

untuk variabel ukuran perusahaan (X3) yang berada di atas tingkat kepercayaan 

0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi ini tidak mengandung 

heteroskedastisitas. 

  

 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. 
Error Beta 

1   
(Constant) .498 .065  7.724 .000 

X1 -.011 .006 -.168 -1.869 .064 
X2 .014 .032 .039 .439 .661 
X3 .003 .003 .096 1.086 .280 
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4.1.2.3  Analisis Statistik Inferensial   

4.1.2.3.1  Analisis Regresi Berganda  

 Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

berganda dengan program SPSS 12.00 for windows. Hasil perhitungan 

menggunakan SPSS terlihat pada ringkasan dari perhitungan terlihat seperti 

pada Tabel 4.7. 

 
 Dari Tabel 4.10 maka dapat disusun persamaan regresi sebagai 

berikut: 

 Y = 1.106 – 0,024 X1 – 0,084 X2 + 0,034 X3 

4.1.2.3.2  Uji simultan (Uji F) 

 Menguji pengaruh variabel kepemilikan manajerial, struktur modal, 

dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan secara simultan dilakukan 

dengan uji F. Adapun hasil dari uji F dapat dilihat pada Tabel 4.8 

 

 

 

 

 

 

1.106 .108 10.219 .000
-.024 .009 -.184 -2.497 .014
-.084 .053 -.115 -1.579 .117
.034 .005 .538 7.425 .000

(Constant)
X1
X2
X3

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

 . 

 
Tabel 4.7 Ringkasan Hasil Analisis Regresi

 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2009
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Tabel 4.8 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1      Regression  
        Residual  
        Total  

28.101 
50.853 
78.954 

3 
128 
131 

9.367 
.397 

23.577 .000a 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2009. 

 

 Apabila Fhitung  ≤ Ftabel, maka Ho dapat diterima dan jika Fhitung  ≥ Ftabel 

maka Ha diterima atau signifikan. Bisa juga menggunakan nilai probabilitas. 

Apabila nilai significance F < α (alpha), maka hipotesis penelitian dapat 

diterima. Dengan membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel maka 

berdasarkan tabel 4.8 besarnya Fhitung =  23,577, sedangkan F tabel ditentukan 

berdasarkan derajat kesalahan atau α = 5 % dan derajat kebebasan, dk 

pembilang = k dan dk penyebut (n-k-1) dari tabel akan didapat F ( α = 5 %, 

dk pembilang = 3, dk penyebut = 128) dengan nilai Ftabel sebesar 2,68. 

Berdasarkan perhitungan, maka dapat dinyatakan bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 

23,577 > 2,68 yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan secara 

simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.  

 Berdasarkan probabilitas pada Tabel 4.8 Fhitung sebesar 23,577 

dengan tingkat signifikansi 0,000 jauh lebih kecil dari level significance yang 

digunakan yakni sebesar 0,05 maka tolak H0 dan H1 diterima yang berarti 

hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara 

kepemilikan manajerial, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan secara simultan dapat diterima. 
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4.1.2.3.3  Koefisien Determinasi  

 Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, maka masing-

masing variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, struktur modal, 

dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

dependen yaitu nilai perusahaan yang dinyatakan dengan R2. Terdapat 

kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi yaitu bias terhadap 

jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, sehingga 

untuk mengevaluasi model regresi terbaik digunakan nilai adjusted R2. 

 Tingkat keeratan hubungan dan variasi antar variabel, dapat 

diketahui dengan menggunakan uji goodness of fit. Pengujian ini dilakukan 

untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dalam model regresi 

dapat menjelaskan variasi data variabel dependen. Adapun model regresi 

dapat dilihat dalam tabel 4.9. 

 

Tabel 4.9 Pengujian Goodness of Fit 

Model  R R 
Square 

Adjusted R 
Square  

Std. Error of the 
Estimate 

1     Regression  
       Residual 
       Total   

.597a .356 .341 .63031 

 Sumber: Data sekunder yang diolah, 2009. 

 

 Berdasarkan Tabel 4.9, nilai Adjusted R Square menunjukkan angka 

0.341, hal ini berarti bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu 

kepemilikan manajerial, struktur modal & ukuran perusahaan mempengaruhi 

variabel dependen sebesar 34,1%, sedangkan 65,9 % sisanya dijelaskan oleh 

faktor lain. 



75 
 

 

Tabel 4.10 Coefficient (a) 

 Model  Correlations  
Zero-order Partial  Part  

1 (Constant) 
X1 
X2 
X3 

 
-0.266 
-0.032 
 0.564 

 
-0.216 
-0.138 
 0.549 

 
-0.177 
-0.112 
 0.527 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2009. 

 

 Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui besarnya kontribusi untuk 

masing-masing variabel kepemilikan manajerial, struktur modal, dan ukuran 

perusahaan terhadap nilai perusahaan. Adapun variabel kepemilikan 

manajerial mempunyai kontribusi parsialnya sebesar (-0.216)2 , untuk struktur 

modal sebesar  (-0.138)2 dan untuk ukuran perusahaan mempunyai kontribusi 

parsial (0.549)2 dimana besarnya nilai kontribusi untuk masing-masing 

variabel tersebut didapat dengan cara mengkuadratkan nilai koefisien korelasi 

secara parsial. 

  

4.1.2.3.4  Uji parsial (uji t) 

 Pengujian hipotesis secara parsial yaitu untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh masing-masing variabel independennya (kepemilikan 

manajerial, struktur modal dan ukuran perusahaan) terhadap variabel 

dependennya (nilai perusahaan) yang dilakukan dengan uji t. Adapun hasil 

dapat dilihat pada Tabel 4.11 sebagai berikut: 
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Dari hasil analisis data pada tabel 4.11 diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Pengaruh kepemilikan manajerial (X1) terhadap nilai perusahaan (Y) 

 Hasil pengujian menunjukkan nilai variabel kepemilikan manajerial 

(X1) sebesar -0,024 dengan signifikansi sebesar 0,014 dan < 0,05 yang berarti 

bahwa model regresi tersebut signifikan. Nilai variabel kepemilikan 

manajerial (X1) sebesar -0,024 berarti bahwa setiap kenaikan 1 % 

kepemilikan manajerial akan menurunkan nilai perusahaan sebesar 0,024 

dengan mengasumsikan variabel yang lain konstan. Dengan demikian secara 

parsial kepemilikan manajerial (X1) berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan (Y) atau dengan kata lain H2 yang menyatakan 

terdapat pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan 

dapat diterima.  

2. Pengaruh struktur modal (X2) terhadap nilai perusahaan (Y) 

 Hasil pengujian menunjukkan nilai variabel struktur modal (X2) 

sebesar -0,084 dengan signifikansi sebesar 0,117 dan > 0,05 yang berarti 

bahwa model regresi tersebut tidak signifikan. Dengan demikian secara 

 

1.106 .108 10.219 .000

-.024 .009 -.184 -2.497 .014

-.084 .053 -.115 -1.579 .117

.034 .005 .538 7.425 .000

(Constant)

X1

X2

X3

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

 Sumber: Data sekunder yang diolah, 2009.
 

Tabel 4.11 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)  
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parsial struktur modal (X2) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Y) 

atau dengan kata lain H3 yang menyatakan terdapat pengaruh antara struktur 

modal terhadap nilai perusahaan ditolak.  

3. Pengaruh ukuran perusahaan (X3) terhadap nilai perusahaan (Y) 

 Hasil pengujian menunjukkan nilai variabel ukuran perusahaan (X3) 

sebesar 0,034 dengan signifikansi sebesar 0,000 dan < 0,05 yang berarti 

bahwa model regresi tersebut signifikan. Hasil pengujian menunjukkan nilai 

sebesar 0,034 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 rupiah ukuran perusahaan 

akan menaikkan nilai perusahaan sebesar 0,034 dengan mengasumsikan 

variabel yang lain konstan. Dengan demikian secara parsial ukuran 

perusahaan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 

(Y) atau dengan kata lain H4 yang menyatakan terdapat pengaruh antara 

ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dapat diterima.  

 

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hipotesis 1  

Tampak bahwa nilai Fhitung untuk nilai perusahaan sebesar 1,106 dengan 

tingkat signifikansi 0,000 dan lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan manajerial, struktur modal, 

dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan secara simultan atau H1 dalam 

penelitian ini yang menyatakan bahwa ’kepemilikan manajerial, struktur modal, 

dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan’ 

dapat diterima. 
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2. Hipotesis 2 

Tampak bahwa nilai kepemilikan manajerial dari hasil regresi berganda 

sebesar -0,024 dengan t-value sebesar 0,014 dan lebih kecil dari 0,05 yang berarti 

bahwa model regresi tersebut berpengaruh negatif signifikan atau H2 dalam 

penelitian ini yang menyatakan bahwa ’kepemilikan manajerial berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan’ dapat diterima. 

3. Hipotesis 3 

Tampak bahwa nilai struktur modal dari hasil regresi berganda sebesar -

0,084 dengan t-value sebesar 0,117 dan lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa 

model regresi tersebut berpengaruh negatif tidak signifikan atau H3 dalam 

penelitian ini yang menyatakan bahwa ’struktur modal berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan’ ditolak 

4. Hipotesis 4 

Tampak bahwa nilai ukuran perusahaan dari hasil regresi berganda 

sebesar 0,034 dengan t-value sebesar 0,000 dan lebih kecil dari 0,05 yang berarti 

bahwa model regresi tersebut berpengaruh positif signifikan atau H4 dalam 

penelitian ini yang menyatakan bahwa ’ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan’ dapat diterima. 

Hasil pengujian hipotesis yang dikembangkan secara ringkas disajikan 

pada tabel 4.12 sebagai berikut :  
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Tabel 4.12 Hasil Pengujian Hipotesis  

Hipotesis Pernyataan Hasil 

H1 

Terdapat pengaruh antara kepemilikan manajerial, 
struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap nilai  
perusahaan secara simultan 

diterima 

H2 
Terdapat pengaruh antara kepemilikan manajerial 
terhadap nilai perusahaan 

diterima 

H3 
Terdapat pengaruh antara struktur modal terhadap nilai 
perusahaan 

ditolak 

H4 
Terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap 
nilai perusahaan 

diterima 

   
  

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Struktur Modal Dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan  

 Hipotesis pertama menyatakan bahwa kepemilikan manajerial, struktur 

modal, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap nilai 

perusahaan. Artinya, kepemilikan manajerial, struktur modal, dan ukuran 

perusahaan secara bersama-sama mempengaruhi nilai perusahaan. Hasil pengujian 

membuktikan bahwa hipotesis pertama diterima.  

 Dalam penelitian ini menunjukkan rata-rata nilai perusahaan sebesar 

1,04 yang menandakan perusahaan manufaktur di Indonesia memiliki nilai yang 

tinggi. Hal ini dikarenakan nilai rata-rata 1,04 menunjukkan bahwa perusahaan 

manufaktur di Indonesia dihargai lebih tinggi dari nilai buku akuntansinya(nilai 

buku perusahaan). Nilai 1 tersebut menunjukkan nilai buku akuntansinya 

sedangkan nilai 1,04 menunjukkan nilai yang bersedia dibayar oleh para investor 

atau nilai 1,04 menunjukkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi 
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menunjukkan keuntungan bagi pemilik/pemegang saham. Jadi dapat dikatakan 

bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia merupakan perusahaan yang sangat 

menarik oleh para investor.  

 Nilai perusahaan yang tinggi juga menjadi harapan karyawan dan 

kreditor. Bagi karyawan dengan nilai perusahaan yang tinggi maka harapan 

meningkatnya kesejahteraan menjadi lebih besar yaitu melalui kenaikan gaji atau 

bonus. Bagi kreditor dengan nilai perusahaan yang tinggi menandakan perusahaan 

mempunyai kemampuan untuk membayar hutang-hutangnya. 

 Alasan yang mendasari perusahaan didirikan adalah untuk mendapatkan 

keuntungan untuk memakmurkan pemilik/pemegang saham. Kemakmuran 

pemilik/pemegang saham terjadi ketika kekayaan mereka meningkat. 

Meningkatnya kekayaan pemilik dikarenakan meningkatnya nilai perusahaan 

yang ditandai dengan naiknya harga saham perusahaan yang menunjukkan 

keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham.  

  

4.2.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan 

 Hipotesis kedua menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara 

kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Hasil pengujian membuktikan 

bahwa hipotesis kedua diterima. Hasil penelitian ini bertentangan dengan 

penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

Sujoko dan Soebiantoro (2007) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun hasil penelitian ini 

didukung oleh Sudarma (2003) bahwa struktur kepemilikan (kepemilikan 
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manajerial dan kepemilikan institusional) saham berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini menyatakan adanya 

kepemilikan manajerial akan menurunkan nilai perusahaan dimungkinkan karena 

belum banyak manajer perusahaan di Indonesia (khususnya perusahaan dalam 

sampel) memiliki saham perusahaan yang dikelolanya dengan jumlah yang cukup 

signifikan. Dengan jumlah kepemilikan saham yang kecil tersebut menyebabkan 

manajer lebih mementingkan tujuannya sebagai seorang manajer daripada sebagai 

pemegang saham. Kepemilikan manajerial yang kecil menyebabkan nilai 

perusahaan turun hal ini dikarenakan perusahaan harus menaggung biaya 

monitoring dan menyediakan bonus bagi manajer. Disisi lain manajer dengan 

kepemilikan manajerial yang kecil tersebut mengabaikan peran dan kedudukannya 

sebagai pemegang saham. Kebijakan yang diambil manajer tersebut akan lebih 

berisiko tinggi, misal hutang yang tinggi akan menyebabkan nilai perusahaan 

menurun. 

 Nilai rata-rata variabel kepemilikan manajerial pada perusahaan 

manufaktur di Indonesia menunjukkan nilai sebesar 3.85 dari jumlah saham 

perusahaan. Rata-rata jumlah saham yang dimiliki oleh manajer menunjukkan 

jumlah yang kecil dan hal tersebut menggambarkan besarnya risiko manajer 

sebagai seorang pemegang saham sebatas pada jumlah saham yang dimiliki. 

Kemungkinan terburuk jika perusahaan bangkrut, maka manajer tersebut hanya 

akan menanggung risiko sejumlah saham yang dimilikinya.  

 Kebijakan manajer yang sekaligus seorang pemegang saham akan 

berbeda dengan manajer tanpa kepemilikan saham perusahaan. Namun manajer 



82 
 

 

yang sama-sama memiliki saham perusahaan tapi dengan jumlah saham yang 

berbeda, satu manajer memiliki saham yang besar dan manajer yang lainnya 

dengan saham yang kecil akan memiliki kebijakan yang berbeda pula. Kebijakan 

yang dimaksud disini adalah kebijakan terkait kedudukannya sebagai manajer dan 

pemegang saham, misalnya kebijakan hutang. Manajer tersebut akan mengambil 

kebijakan yang paling menguntungkannya baik sebagai manajer dan pemegang 

saham atau harus mengorbankan salah satu kedudukannya tersebut demi 

kebijakan yang dapat menguntungkannya. 

  

4.2.3 Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan 

 Hipotesis ketiga menyatakan terdapat pengaruh antara struktur modal 

terhadap nilai perusahaan. Hasil pengujian membuktikan bahwa hipotesis ketiga 

ditolak. Struktur modal yang diproksikan dengan debt equity ratio merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan di dalam 

memenuhi seluruh kewajiban perusahaan. Tinggi rendahnya debt equity ratio 

akan mempengaruhi penilaian investor. Semakin besar debt equity ratio 

menunjukkan semakin besar biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk 

membiayai hutang tersebut, akibatnya distribusi laba usaha semakin terserap 

untuk melunasi kewajiban jangka panjang tersebut. Sehingga laba yang tersisa 

untuk pemegang saham semakin kecil.  

 Hasil pengolahan data menunjukkan rata-rata variabel struktur modal 

pada perusahaan manufaktur di Indonesia adalah sebesar 1.42 yang menunjukkan 

bahwa manajer lebih banyak mengambil kebijakan hutang untuk membiayai 
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perusahaan. Bahkan pada perusahaan PT Multipolar Corporation Tbk nilai 

struktur modalnya adalah sebesar 5.49 yang berarti perusahaan menggunakan 5.49 

dari setiap rupiah modal sendiri untuk dijadikan sebagai jaminan hutang. Suatu 

perusahaan yang mempunyai hutang dengan jumlah besar akan memberikan 

beban berat kepada perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan ini dapat 

dikategorikan sebagai perusahaan dengan struktur modal yang tidak baik. Trade-

off theory menyatakan bahwa penggunaan hutang akan meningkatkan nilai 

perusahaan tetapi hanya sampai titik tertentu. Setelah titik tersebut, penggunaan 

hutang justru akan menurunkan nilai perusahaan karena kenaikan keuntungan dari 

penggunaan hutang tidak sebanding  dengan kenaikan biaya financial distress dan 

konflik keagenan. Konflik keagenan memunculkan biaya keagenan (agency costs) 

yaitu biaya yang timbul karena perusahaan menggunakan hutang dan melibatkan 

hubungan antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan kreditor. 

 Penelitian terdahulu bertentangan dengan hasil penelitian ini yaitu hasil 

penelitian Sujoko dan Soebiantoro (2007) menemukan bahwa struktur modal 

(leverage) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian ini konsisten dengan pandangan tradisional yang diwakili oleh  trade 

off theory dan pecking order theory, Myers (1984) yang menyatakan bahwa 

struktur modal mempengaruhi nilai perusahaan. 

 

4.2.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan 

 Hipotesis keempat menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara ukuran 

perusahaan terhadap nilai perusahaan. Hasil pengujian membuktikan bahwa 
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hipotesis keempat diterima. Ukuran perusahaan dapat diproksi melalui Total Asset 

(TA) atau kekayaan perusahaan pada akhir tahun (Taswan, 2003). Jika perusahaan 

memiliki total asset yang besar maka pihak manajemen akan lebih leluasa dalam 

menggunakan asset yang ada di perusahaan tersebut. Kemudahan dalam 

mengendalikan asset perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga, 

investor cenderung menyukai perusahaan yang dengan kemampuan memunculkan 

dana yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. Bagi pemerintah 

perusahaan yang besar juga akan mendatangkan pajak dengan jumlah yang cukup 

besar.  

 Rata-rata ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur di Indonesia 

menunjukkan nilai sebesar 4.243.259.870.662,6 yang berarti dikategorikan 

sebagai perusahaan besar. Menurut Badan Standarisasi Nasional, perusahaan 

dapat dikategorikan perusahaan besar apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari 

10.000.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha atau memiliki hasil 

penjualan tahunan lebih dari 50.000.000.000,-. Dilihat dari rata-rata ukuran 

perusahaan tersebut menunjukkan sebagian besar perusahaan manufaktur di 

Indonesia dalam sampel tersebut memiliki kemudahan dalam akses ke pasar 

modal untuk melakukan hutang karena dikategorikan perusahaan besar. Bahkan 

PT Astra International Tbk yang memiliki total asset terbesar perusahaan 

manufaktur yang ada dalam sampel penelitian ini, memiliki total asset sebesar  Rp 

80.740.000.000.000. PT Astra International Tbk menjadi perusahaan terbesar dan 

juga memiliki nilai perusahaan tertinggi yaitu sebesar 4,10. Hal tersebut 
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menunjukkan bahwa ukuran perusahaan sangatlah penting dalam memperoleh 

nilai perusahaan yang tinggi.  

 Penelitian terdahulu mendukung hasil penelitian ini yaitu menurut 

Sujoko dan Soebiantoro (2007) bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh 

positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan ini konsisten dengan temuan 

peneliti Soliha dan Taswan (2002) dan Sudarma (2003) bahwa variabel size 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan ini 

menunjukkan bahwa investor mempertimbangkan ukuran perusahaan dalam 

membeli saham. Ukuran perusahaan dijadikan patokan bahwa perusahaan tersebut 

mempunyai kinerja baik.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

 Dari penelitian tentang pengaruh antara kepemilikan manajerial, struktur 

modal dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan yang telah peneliti 

laksanakan, simpulan yang dapat peneliti peroleh sebagai berikut. 

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan manajerial, struktur modal 

dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan secara simultan. Hasil pengujian dengan mengasumsikan variabel 

bebas (kepemilikan manajerial, struktur modal dan ukuran perusahaan) sama 

dengan nol maka nilai perusahaan adalah 1,106  jumlah ini dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Nilai konstanta sebesar 

1,106 menunjukkan variabel nilai perusahaan bernilai positif ketika semua 

variabel bebas bernilai nol. 

2. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil pengujian 

menunjukkan nilai sebesar -0,024 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 % 

kepemilikan manajerial akan menurunkan nilai perusahaan sebesar 0,024 

dengan mengasumsikan variabel yang lain konstan. 

3. Hasil penelitian membuktikan bahwa struktur modal tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

4. Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan nilai 
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sebesar 0,034 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 rupiah ukuran perusahaan 

akan menaikkan nilai perusahaan sebesar 0,034 dengan mengasumsikan 

variabel yang lain konstan 

 

5.2 Saran  

 Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Untuk para peneliti selanjutnya hendaknya dapat melakukan penelitian 

serupa dengan menambahkan variabel struktur modal optimum yang 

diperkirakan dapat mempengaruhi nilai perusahaan sehingga didapatkan 

berbagai alternatif cara mengambil kebijakan dalam meningkatkan nilai 

perusahaan.  

2. Pemilik/pemegang saham perusahaan dengan kepemilikan manajerial 

harus lebih memperhatikan dan meningkatkan besarnya % kepemilikan 

saham oleh manajernya agar manajer merasa memiliki perusahaan untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. 

3. Manajemen perusahaan harus lebih memperhatikan struktur modal 

perusahaan. Salah satu aspek penting yang akan dinilai oleh pasar adalah 

kondisi struktur modal perusahaan. Dalam mengambil keputusan 

keuangan, manajer perlu mempertimbangkan bagaimana besarnya 

hutang untuk membiayai perusahaan. 
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Populasi 
1 Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 
2 Prasidha Aneka Niaga Tbk PSDN 
3 Siantar TOP Tbk STTP 
4 Tunas Baru Lampung Tbk TBLA 
5 Gudang Garam Tbk GGRM 
6 Sarasa Nugraha Tbk SRSN 
7 Surya Intrindo Makmur Tbk SIMM 
8 Barito Pacific Timber Tbk BRPT 
9 Aneka Kimia Raya Tbk AKRA 

10 Budi Acid Jaya Tbk BUDI 
11 Lautan Luas Tbk LTLS 
12 Sorini Corporation Tbk SOBI 
13 Unggul Indah Cahaya Tbk UNIC 
14 Duta Pertiwi Nusantara Tbk DPNS 
15 Intan Wijaya Internasional Tbk INCI 
16 Asahimas Flat Glass Co Ltd Tbk AMFG 
17 Asiaplast Industries Tbk APLI 
18 Berlina Co Ltd Tbk BRNA 
19 Dynaplast Tbk DYNA 
20 Langgeng Makmur Plastik Industry Ltd Tbk LMPI 
21 Alumindo Light Metal Industry Tbk ALMI 
22 Betonjaya Manunggal Tbk BTON 
23 Citra Tubindo Tbk CTBN 
24 Jakarta Kyoei Steel Works Ltd Tbk JKSW 
25 Jaya Pari Steel  Tbk JPRS 
26 Lion Mesh Prima Tbk LMSH 
27 Lion Metal Works Tbk LION 
28 Pelangi Indah Canindo Tbk PICO 
29 Tira Austenite Tbk TIRA 
30 Kedaung Indah Cantik Tbk KICI 
31 Intikeramik Alamasri Industry Tbk IKAI 
32 Sumi Indo Kabel Tbk IKBI 
33 Voksel Electric Tbk VOKS 
34 Metrodata Electronics Tbk MTDL 
35 Multipolar Corporation Tbk MLPL 
36 Astra International Tbk ASII 
37 Astra Otoparts Tbk AUTO 
38 Gajah Tunggal Tbk GJTL 
39 Hexindo Adiperkasa Tbk HEXA 
40 Intraco Penta Tbk INTA 
41 Nipress Tbk NIPS 
42 Prima Alloy Steel Tbk PRAS 
43 Selamat Sempurna Tbk SMSM 
44 United Tractors Tbk UNTR 
45 Perdana Bangun Pusaka Tbk KONI 
46 Indofarma Tbk INAF 
47 Pyridam Farma Tbk PYFA 
48 Tempo Scan Pacific Tbk TSPC 
49 Mandom  Indonesia Tbk TCID 
50 Unilever Indonesia Tbk UNVR 
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Sampel 
 

1 Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 
2 Prasidha Aneka Niaga Tbk PSDN 
3 Siantar TOP Tbk STTP 
4 Tunas Baru Lampung Tbk TBLA 
5 Gudang Garam Tbk GGRM 
6 Barito Pacific Timber Tbk BRPT 
7 Aneka Kimia Raya Tbk AKRA 
8 Budi Acid Jaya Tbk BUDI 
9 Lautan Luas Tbk LTLS 

10 Sorini Corporation Tbk SOBI 
11 Unggul Indah Cahaya Tbk UNIC 
12 Duta Pertiwi Nusantara Tbk DPNS 
13 Intan Wijaya Internasional Tbk INCI 
14 Asahimas Flat Glass Co Ltd Tbk AMFG 
15 Asiaplast Industries Tbk APLI 
16 Berlina Co Ltd Tbk BRNA 
17 Dynaplast Tbk DYNA 
18 Langgeng Makmur Plastik Industry Ltd Tbk LMPI 
19 Alumindo Light Metal Industry Tbk ALMI 
20 Betonjaya Manunggal Tbk BTON 
21 Citra Tubindo Tbk CTBN 
22 Jaya Pari Steel  Tbk JPRS 
23 Lion Mesh Prima Tbk LMSH 
24 Lion Metal Works Tbk LION 
25 Pelangi Indah Canindo Tbk PICO 
26 Tira Austenite Tbk TIRA 
27 Kedaung Indah Cantik Tbk KICI 
28 Intikeramik Alamasri Industry Tbk IKAI 
29 Sumi Indo Kabel Tbk IKBI 
30 Voksel Electric Tbk VOKS 
31 Metrodata Electronics Tbk MTDL 
32 Multipolar Corporation Tbk MLPL 
33 Astra International Tbk ASII 
34 Astra Otoparts Tbk AUTO 
35 Gajah Tunggal Tbk GJTL 
36 Hexindo Adiperkasa Tbk HEXA 
37 Intraco Penta Tbk INTA 
38 Nipress Tbk NIPS 
39 Prima Alloy Steel Tbk PRAS 
40 Selamat Sempurna Tbk SMSM 
41 Perdana Bangun Pusaka Tbk KONI 
42 Indofarma Tbk INAF 
43 Pyridam Farma Tbk PYFA 
44 Tempo Scan Pacific Tbk TSPC 
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No. Perusahaan Kode  PBV (Y) 
2006 2007 2008 

1 Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 2.530 3.410 0.960
2 Prasidha Aneka Niaga Tbk PSDN 1.560 0.880 1.860
3 Siantar TOP Tbk STTP 0.800 1.350 0.520
4 Tunas Baru Lampung Tbk TBLA 1.150 2.810 0.890
5 Gudang Garam Tbk GGRM 1.490 1.160 0.530
6 Barito Pacific Timber Tbk BRPT 1.580 2.100 0.610
7 Aneka Kimia Raya Tbk AKRA 1.640 3.370 1.400
8 Budi Acid Jaya Tbk BUDI 1.830 0.830 0.790
9 Lautan Luas Tbk LTLS 0.620 0.580 0.520

10 Sorini Corporation Tbk SOBI 0.910 0.510 1.490
11 Unggul Indah Cahaya Tbk UNIC 0.940 0.890 0.790
12 Duta Pertiwi Nusantara Tbk DPNS 1.430 1.180 0.890
13 Intan Wijaya Internasional Tbk INCI 0.290 0.320 1.570
14 Asahimas Flat Glass Co Ltd Tbk AMFG 1.110 1.070 0.350
15 Asiaplast Industries Tbk APLI 0.390 0.700 0.520
16 Berlina Co Ltd Tbk BRNA 0.360 0.440 0.240
17 Dynaplast Tbk DYNA 0.660 0.600 0.510

18 
Langgeng Makmur Plastik Industry Ltd 
Tbk LMPI 0.450 0.410 0.180

19 Alumindo Light Metal Industry Tbk ALMI 0.580 0.660 0.630
20 Betonjaya Manunggal Tbk BTON 1.400 0.970 1.080
21 Citra Tubindo Tbk CTBN 1.840 2.840 2.450
22 Jaya Pari Steel  Tbk JPRS 1.330 0.240 0.460
23 Lion Mesh Prima Tbk LMSH 0.690 0.690 0.910
24 Lion Metal Works Tbk LION 0.760 0.640 0.800
25 Pelangi Indah Canindo Tbk PICO 1.380 0.960 1.700
26 Tira Austenite Tbk TIRA 1.220 1.250 1.540
27 Kedaung Indah Cantik Tbk KICI 0.250 0.300 0.230
28 Intikeramik Alamasri Industry Tbk IKAI 0.240 1.470 3.220
29 Sumi Indo Kabel Tbk IKBI 0.670 0.800 0.300
30 Voksel Electric Tbk VOKS 1.310 2.800 0.800
31 Metrodata Electronics Tbk MTDL 0.620 1.320 0.460
32 Multipolar Corporation Tbk MLPL 0.340 0.300 0.220
33 Astra International Tbk ASII 2.840 4.100 1.290
34 Astra Otoparts Tbk AUTO 1.210 1.130 1.010
35 Gajah Tunggal Tbk GJTL 0.860 0.720 0.420
36 Hexindo Adiperkasa Tbk HEXA 2.190 1.630 0.950
37 Intraco Penta Tbk INTA 0.670 0.740 0.310
38 Nipress Tbk NIPS 0.310 0.390 0.280
39 Prima Alloy Steel Tbk PRAS 0.420 0.600 0.650
40 Selamat Sempurna Tbk SMSM 1.120 1.280 1.710
41 Perdana Bangun Pusaka Tbk KONI 0.470 0.820 0.280
42 Indofarma Tbk INAF 1.100 2.180 0.520
43 Pyridam Farma Tbk PYFA 0.410 0.650 0.390
44 Tempo Scan Pacific Tbk TSPC 2.090 1.600 0.810
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No. Perusahaan Kode  Kepemilikan Manajerial (X1) 
2006 2007 2008 

1 Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 0.050 0.046 0.049
2 Prasidha Aneka Niaga Tbk PSDN 0.259 0.259 0.259
3 Siantar TOP Tbk STTP 6.510 6.503 0.020
4 Tunas Baru Lampung Tbk TBLA 0.100 0.101 0.100
5 Gudang Garam Tbk GGRM 2.060 2.064 2.060
6 Barito Pacific Timber Tbk BRPT 0.770 0.290 0.425
7 Aneka Kimia Raya Tbk AKRA 0.130 0.128 0.237
8 Budi Acid Jaya Tbk BUDI 9.620 0.947 0.932
9 Lautan Luas Tbk LTLS 3.640 3.632 3.632

10 Sorini Corporation Tbk SOBI 0.050 0.039 0.186
11 Unggul Indah Cahaya Tbk UNIC 0.039 0.039 0.039
12 Duta Pertiwi Nusantara Tbk DPNS 1.900 1.897 1.899
13 Intan Wijaya Internasional Tbk INCI 17.910 16.627 16.627
14 Asahimas Flat Glass Co Ltd Tbk AMFG 0.023 0.023 0.020
15 Asiaplast Industries Tbk APLI 15.370 7.692 7.692
16 Berlina Co Ltd Tbk BRNA 10.510 10.509 10.509
17 Dynaplast Tbk DYNA 0.687 0.687 0.688

18 
Langgeng Makmur Plastik Industry Ltd 
Tbk LMPI 0.020 0.017 0.017

19 Alumindo Light Metal Industry Tbk ALMI 1.650 1.654 1.654
20 Betonjaya Manunggal Tbk BTON 9.580 9.583 9.583
21 Citra Tubindo Tbk CTBN 0.650 0.654 0.666
22 Jaya Pari Steel  Tbk JPRS 2.200 2.201 2.201
23 Lion Mesh Prima Tbk LMSH 25.580 25.589 25.583
24 Lion Metal Works Tbk LION 0.180 0.178 0.178
25 Pelangi Indah Canindo Tbk PICO 0.130 0.082 0.082
26 Tira Austenite Tbk TIRA 0.024 0.024 0.012
27 Kedaung Indah Cantik Tbk KICI 4.600 4.600 4.600
28 Intikeramik Alamasri Industry Tbk IKAI 3.670 3.670 3.670
29 Sumi Indo Kabel Tbk IKBI 0.090 0.090 0.100
30 Voksel Electric Tbk VOKS 9.580 1.450 1.238
31 Metrodata Electronics Tbk MTDL 1.700 1.708 6.425
32 Multipolar Corporation Tbk MLPL 0.002 0.006 0.004
33 Astra International Tbk ASII 0.020 0.028 0.039
34 Astra Otoparts Tbk AUTO 0.050 0.038 0.070
35 Gajah Tunggal Tbk GJTL 0.080 0.084 0.084
36 Hexindo Adiperkasa Tbk HEXA 0.010 0.006 0.009
37 Intraco Penta Tbk INTA 1.330 2.200 5.429
38 Nipress Tbk NIPS 12.400 12.400 12.400
39 Prima Alloy Steel Tbk PRAS 6.270 6.271 6.271
40 Selamat Sempurna Tbk SMSM 8.222 8.264 5.699
41 Perdana Bangun Pusaka Tbk KONI 5.580 5.579 5.579
42 Indofarma Tbk INAF 0.020 0.012 0.012
43 Pyridam Farma Tbk PYFA 23.080 23.077 23.077
44 Tempo Scan Pacific Tbk TSPC 0.104 0.087 0.027
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No. Perusahaan Kode  DER (X2) 
2006 2007 2008 

1 Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 2.100 2.620 3.110 
2 Prasidha Aneka Niaga Tbk PSDN 1.870 2.140 1.620 
3 Siantar TOP Tbk STTP 0.360 0.440 0.180 
4 Tunas Baru Lampung Tbk TBLA 1.370 1.620 2.150 
5 Gudang Garam Tbk GGRM 0.650 0.690 0.550 
6 Barito Pacific Timber Tbk BRPT 0.570 0.640 1.220 
7 Aneka Kimia Raya Tbk AKRA 1.090 1.570 1.810 
8 Budi Acid Jaya Tbk BUDI 2.900 1.310 1.700 
9 Lautan Luas Tbk LTLS 2.430 2.420 3.180 

10 Sorini Corporation Tbk SOBI 0.720 0.830 0.950 
11 Unggul Indah Cahaya Tbk UNIC 1.430 1.130 1.290 
12 Duta Pertiwi Nusantara Tbk DPNS 0.290 0.380 0.340 
13 Intan Wijaya Internasional Tbk INCI 0.130 0.150 0.100 
14 Asahimas Flat Glass Co Ltd Tbk AMFG 0.420 0.350 0.330 
15 Asiaplast Industries Tbk APLI 0.980 1.270 1.200 
16 Berlina Co Ltd Tbk BRNA 1.660 1.350 1.270 
17 Dynaplast Tbk DYNA 1.710 1.630 1.790 

18 
Langgeng Makmur Plastik Industry Ltd 
Tbk LMPI 0.350 0.360 0.430 

19 Alumindo Light Metal Industry Tbk ALMI 1.740 2.070 2.760 
20 Betonjaya Manunggal Tbk BTON 0.310 0.350 0.280 
21 Citra Tubindo Tbk CTBN 1.130 0.870 1.060 
22 Jaya Pari Steel  Tbk JPRS 0.060 0.220 0.480 
23 Lion Mesh Prima Tbk LMSH 0.860 1.160 0.640 
24 Lion Metal Works Tbk LION 0.250 0.270 0.260 
25 Pelangi Indah Canindo Tbk PICO 3.700 2.280 2.900 
26 Tira Austenite Tbk TIRA 2.330 2.140 1.940 
27 Kedaung Indah Cantik Tbk KICI 1.390 0.280 0.310 
28 Intikeramik Alamasri Industry Tbk IKAI 2.270 1.270 1.280 
29 Sumi Indo Kabel Tbk IKBI 0.580 0.340 0.250 
30 Voksel Electric Tbk VOKS 0.820 1.610 2.700 
31 Metrodata Electronics Tbk MTDL 1.730 2.880 2.740 
32 Multipolar Corporation Tbk MLPL 3.630 3.620 5.490 
33 Astra International Tbk ASII 1.410 1.170 1.210 
34 Astra Otoparts Tbk AUTO 0.570 0.480 0.450 
35 Gajah Tunggal Tbk GJTL 2.410 2.540 4.280 
36 Hexindo Adiperkasa Tbk HEXA 2.480 2.630 2.000 
37 Intraco Penta Tbk INTA 1.680 1.700 2.460 
38 Nipress Tbk NIPS 1.480 2.020 1.410 
39 Prima Alloy Steel Tbk PRAS 3.680 3.190 3.840 
40 Selamat Sempurna Tbk SMSM 0.660 0.530 0.620 
41 Perdana Bangun Pusaka Tbk KONI 2.170 2.240 2.220 
42 Indofarma Tbk INAF 1.450 2.460 2.260 
43 Pyridam Farma Tbk PYFA 0.270 0.420 0.420 
44 Tempo Scan Pacific Tbk TSPC 0.230 0.260 0.290 
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Deskripsi Data 
VAR MAX MIN MEAN 

Y  (%) 4.10 0.18 1.04 
X1 (%) 25.59 0.002 3.85 
X2 (%) 5.49 0.06 1.42 
X3 (Rp) 80,740,000,000,000.0 33,674,096,945.0 4,243,259,870,662.6

 
 
  Uji Normalitas Data 
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Dependent Variable: Y

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

 
 
  Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
 
 
 
 
 
 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

132
.7885

.61116
.138
.138

-.100
1.188
.113

N 
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme Differences 

Kolmogorov-Smirnov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

abs 
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  Hasil Uji Multikolinearitas 
 

Variabel  Tolerance  VIF 
(Constant)   

X1 0.925 1.081 
X2 0.955 1.047 
X3 0.960 1.042 

 

 
 Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson 

 
  Uji Heteroskedastisitas 
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Dependent Variable: Y

Scatterplot

 
 

Coefficients a

1.106 -.024 -.084 .034
.108 .009 .053 .005

-.184 -.115 .538
10.219 -2.497 -1.579 7.425

.000 .014 .117 .000
-.266 -.032 .564
-.216 -.138 .549
-.177 -.112 .527
.925 .955 .960

1.081 1.047 1.042

B
Std. Error

Unstandardized
Coefficients

BetaStandardized Coefficients
t
Sig.

Zero-order
Partial
Part

Correlations

Tolerance
VIF

Collinearity Statistics

(Constant) X1 X2 X3
1

Model 

Model Summaryb

.597 a .356 .341 .63031 2.094
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin- 
Watson



99 
 

 

Uji Glejser 

 
 
 Hasil Uji F-test 

 
  Uji Goodness of Fit 
 

Model  R R 
Square 

Adjusted R 
Square  

Std. Error of the 
Estimate 

1     
Regression  
       Residual 
       Total   

.597a .356 .341 .63031 

 
   Hasil Uji t-test 

 

ANOVAb

28.101 3 9.367 23.577 .000a

50.853 128 .397
78.954 131

Regression
Residual
Total

Model 
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Coefficients a

1.106 .108 10.219 .000
-.024 .009 -.184 -2.497 .014
-.084 .053 -.115 -1.579 .117
.034 .005 .538 7.425 .000

(Constant) 
X1 
X2 
X3 

Model 
1 

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Coefficientsa

.498 .065 7.724 .000
-.011 .006 -.168 -1.869 .064
.014 .032 .039 .439 .661
.003 .003 .096 1.086 .280

(Constant)
X1
X2
X3

Model 
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.


