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SARI 

Ratnawati, Nanda D. 2019. “Pengaruh Market Value, Earnings Per Share, dan 

Dividend Payout Ratio terhadap Stock Holding Period Saham melalui Nilai 

Perusahaan sebagai Variabel Intervening”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 

Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Drs. Subowo, M.Si. 

Kata kunci   :   Market Value, Earnings Per Share, Dividend Payout Ratio, 

Nilai Perusahaan, Stock Holding Period. 

Stock Holding Period merupakan rata-rata periode yang digunakan investor 

untuk menahan saham perusahaan. Perilaku investor untuk melepas atau menahan 

saham yang dimilikinya dengan tujuan memaksimalkan return dan meminimalkan 

risiko yang diterima investor. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 

pengaruh market value, earnings per share, dan dividend payout ratio terhadap 

Stock Holding Period  dengan nilai perusahaan sebagai variabel intervening.  

Populasi penelitian ini adalah perusahaan indeks LQ-45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2017 berjumlah 70 perusahaan.  

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling 

menghasilkan 12 sampel perusahaan dengan 60 unit analisis. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder berupa annual report dan uraian dokumen 

Indonesian capital market directory (ICMD). Teknik analisis data menggunakan 

analisis statistik deskriptif dan analisis jalur dengan software IBM SPSS 21.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa market value, dividend payout ratio, 

dan nilai perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Stock Holding 

Period. Earnings per share berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

Stock Holding Period. Market value berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Earnings per share berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Dividend payout ratio berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan berhasil memediasi 

pengaruh tidak langsung antara market value terhadap Stock Holding Period. 

Namun, nilai perusahaan gagal memediasi pengaruh tidak langsung antara 

earnings per share dan dividend payout ratio terhadap Stock Holding Period.  

Simpulan penelitian ini adalah market value, dividend payout ratio, nilai 

perusahaan mempengaruhi Stock Holding Period. Market value mempengaruhi 

nilai perusahaan. Nilai perusahaan mampu memediasi hubungan market value 

terhadap Stock Holding Period. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat 

memperluas sampel penelitian dan penggunaan variabel lain yang dianggap 

mempengaruhi Stock Holding Period. Perusahaan diharapkan lebih 

memperhatikan kebijakan perusahaan yang diambil untuk kepentingan 

keberlangsungan perusahaan dan investor. Investor sebaiknya memperhatikan 

faktor-faktor lain, baik faktor internal maupun eksternal perusahaan.      
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ABSTRACT 

Ratnawati, Nanda D. “The Influence of Market Value, Earnings Per Share, 

Dividend Payout Ratio of the Stock Holding Period with Firm Value As 

Intervening Variable”. Final Project. Accounting Department. Faculty of 

Economics. State University of Semarang. Supervisor: Drs. Subowo, M.Si.   

Keywords: Market Value, Earnings Per Share, Dividend Payout Ratio, Firm 

Value, Stock Holding Period. 

The Stock Holding Period is an average period that investors use to hold the 

company's shares. The investor's behavior to remove or withhold its shares with 

the goal of maximizing return and minimizing the risks that investors receive. The 

purpose of this research is to analyze the influence of market value, earnings per 

share, and dividend payout ratio against on Stock Holding Period with the value 

of the company as intervening variable. 

The population of the study was LQ-45 index company listed on the 

Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2013-2017.  The sampling technique is by 

using the purposive sampling method and generates 60 analysis units. This study 

used secondary data form of annual report and document description of 

Indonesian Capital Market directory (ICMD). Data analysis methods using 

descriptive statistical analysis and path analysis with IBM SPSS 21 software. 

The results were market value, dividend payout ratio, and the value of the 

company have positive and significant impact on the stock period holding. 

Earnings per share has positive and insignificant effect on stock period holding. 

The Market value has a positive and significant effect on the company's value. 

Earnings per share have negatively and insignificant to the company's value. The 

dividend payout ratio has a positive and insignificant impact on the company's 

value. The company's value successfully mediate the indirect influence between 

the market value of the Stock Holding Period of shares. However, the company's 

value has failed in mediating the indirect influence between earnings per share 

and dividend payout ratio to the Stock Holding Period of stocks 

The conclusion of this study is the market value, dividend payout ratio, the 

value of the company affects the Stock Holding Period. Market value affects the 

value of the company. The value of the company is able to mediate the influence of 

market value on the Stock Holding Period. Suggestions for further research can 

expand the research samples and use other variables deemed to affect the Stock 

Holding Period of the stock. The company is expected to pay more attention to 

corporate policies taken for the benefit of corporate and investor sustainability. 

Investors should pay attention to other factors, both internal and external factors 

of the company.      
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen 

keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), 

equity (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya pasar 

modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain dan 

sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Menurut Undang-Undang Pasar Modal 

No.8 Tahun (1995) tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai 

kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, 

perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga 

dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memberikan fasilitas untuk 

mempertemukan antara pihak-pihak investor dengan pihak yang membutuhkan 

dana tersebut dalam kerangka yang disebut investasi.  

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki 

dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di 

masa-masa yang akan datang (Sunariyah, 2004). Investasi dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu investasi pada real asset dan financial assets. Investasi pada 

real asset adalah investasi yang dilakukan dalam aset-aset berwujud atau diluar 

sektor keuangan, seperti perdagangan, pertanian dan industri. Financial assets 

dapat berupa deposito, saham, obligasi, warrants, options, dan futures maupun 

ekuitas internasional. Saham merupakan salah satu alternatif yang paling banyak
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ditawarkan oleh perusahaan dan paling banyak dipilih oleh investor untuk 

menanamkan modalnya melalui pasar modal.  

Peranan pasar modal di Indonesia semakin dirasakan peran pentingnya dalam 

memobilisasi dana untuk menunjang pembangunan nasional. Menurut Undang-

Undang Pasar Modal (1995) menyatakan bahwa pasar modal mempunyai peran 

yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber 

pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Akses dana 

dari pasar modal telah mengundang banyak perusahaan untuk menyerap dana dari 

masyarakat guna meningkatkan produktivitas kerja melalui ekspansi usaha atau 

mengadakan pembenahan struktur modal untuk meningkatkan daya saing 

perusahaan. Pertumbuhan pasar modal di Indonesia meningkat secara signifikan 

dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dari tahun ke tahun semakin bertambah dan sebagian besar perusahaan lebih 

memilih menawarkan saham dibandingkan produk lainnya, serta jumlah volume 

perdagangan saham yang meningkat setiap tahunnya.  

Data statistik pasar modal pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat 

dipaparkan bahwa dari tahun 2013 sampai tahun 2017 terjadi peningkatan pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan peningkatan tingkat 

volume perdagangan saham dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 jumlah 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mencapai 486 perusahaan 

dengan tingkat volume perdagangan sebesar 1,391,968.66. Pada tahun 2014 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 509 perusahaan 

dengan tingkat volume perdagangan 1,327,015.65. Pada tahun 2015 jumlah 
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perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 525 perusahaan dengan tingkat 

volume perdagangan sebesar 1,459,101.78. Pada tahun 2016 jumlah tingkat 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 539 perusahaan 

dengan tingkat volume perdagangan saham 1,946,284.30, dan pada tahun 2017 

terjadi peningkatan sebanyak 555 perusahaan dengan tingkat volume perdagangan 

saham 2,913,246.48.  

Perkembangan pasar modal yang semakin meningkat dan signifikan memiliki 

peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Mar’ati 

(2012) pasar modal memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. 

Pelaksanakan fungsi ekonomi pada pasar modal yaitu menyediakan fasilitas untuk 

memindahkan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (pemodal) ke 

pihak yang memerlukan dana, sedangkan dalam melaksanakan fungsi keuangan, 

pasar modal menyediakan dana yang diperlukan oleh pihak-pihak yang 

memerlukan dana, dan pihak yang mempunyai kelebihan dana menyediakan dana 

tanpa harus terlibat langsung dalam aktiva riil yang diperlukan untuk investasi.  

Data pasar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 perdagangan pasar 

modal Indonesia meningkat setelah kenaikan jumlah investor meningkat sebesar 

31,97% atau sebanyak 829.426 SID dibandingkan dengan total capaian jumlah 

investor di akhir tahun 2017 sebesar 628.491 SID. Total frekuensi perdagangan 

saham 410.389 kali dengan volume perdagangan saham 24,1 miliar saham pada 

penutupan perdagangan saham tahun 2018. Volume perdagangan saham yang 

tinggi menunjukan bahwa banyak saham yang menjual belikan sahamnya dan 

tidak menahan saham yang dimilikinya. Investor memiliki kebebasan untuk 



 

4 
 

 
 

memilih jenis sekuritas dalam melakukan investasi di perusahaan yang go public. 

Investor juga memiliki kebebasan dalam menentukan jumlah sekuritas yang 

mereka beli dan lamanya memegang atau menahan sekuritas tersebut. 

 Investor yang merasa sekuritas yang mereka beli akan membawa keuntungan, 

maka investor tersebut akan menahan sekuritasnya dalam jangka waktu yang lebih 

lama atau segera melepas sekuritas tersebut jika diprediksi kurang 

menguntungkan, kemudahan inilah yang sering digunakan sebagai strategi oleh 

beberapa investor yang lebih dikenal dengan strategi buy and hold. Kebanyakan 

investor akan membeli saham dan menahannya dalam jangka waktu tertentu dan 

baru akan menjualnya ketika harga jualnya lebih tinggi dan terasa menguntungkan 

bagi investor. Namun, investor juga akan segera menjual sahamnya ketika harga 

jual saham tersebut lebih rendah dari harga belinya untuk meminimalkan kerugian 

yang didapatkannya. Investor juga akan menjual sahamnya ketika ada sebuah isu 

yang mengatakan bahwa harga saham yang dimilikinya akan segera turun karena 

suatu keadaan pasar hal ini juga biasa disebut dengan sentimen negatif. Harga 

saham suatu perusahaan merupakan salah satu faktor tolak ukur penentuan nilai 

bagi sebuah perusahaan. Tinggi rendahnya harga suatu saham juga berpengaruh 

terhadap volume perdagangan saham pada sebuah perusahaan, semakin tinggi 

suatu harga saham maka volume perdagangan saham akan meningkat sejalan 

dengan kenaikan harga saham pada suatu perusahaan. 

Harga saham suatu perusahaan sangat menentukan keputusan investasi 

seorang investor, yang mana seringkali dikaitkan dengan nilai perusahaan itu 

sendiri. Harga saham suatu perusahaan yang tinggi akan membuat nilai 
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perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi, akan memberikan dampak 

bagi pasar yang tidak hanya percaya pada prospek perusahaan di masa sekarang, 

namun juga percaya pada prospek perusahaan di masa yang akan datang 

(Ambarwati dan Stephanus, 2014). Akibatnya, seorang investor harus dapat 

melakukan analisis sebuah kelebihan dan kekurangan dalam melakukan investasi 

pada suatu perusahaan, serta melakukan forecasting atas keadaan suatu 

perusahaan tersebut.  

Keadaan investor hanya berfokus pada return yang ingin diperolehnya tanpa 

mempertimbangkan risikonya. Hal ini berdampak investor mengalami kerugian 

tanpa mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan harapannya. Peningkatan 

frekuensi perdagangan saham seharusnya membuat investor untuk lebih berhati-

hati dalam melakukan transaksi saham, karena seorang investor cenderung tertarik 

pada saham yang memberikan return yang tinggi walau berisiko (Silviyani, 

Sujana, dan Adiputra, 2014). Tingkat frekuensi perdagangan yang tinggi 

mengindikasikan saham tersebut banyak diminati oleh investor, akan tetapi 

terkadang investor kurang cermat dalam melakukan analisis saham sehingga 

merugikan investor tersebut. Banyak investor melakukan transaksi saham secara 

berlebihan yang justru merugikan investor tersebut, sehingga setiap investor harus 

memiliki strategi kapan membeli, menjual dan menahan saham untuk 

meminimalkan risiko saham itu sendiri.  

Saham-saham di Indonesia yang masih banyak terdapat saham berisiko 

apabila investor tidak dapat melakukan analisis saham dengan baik. Saham yang 

berisiko ini biasa disebut dengan saham gorengan. Menurut data yang diperoleh 
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dari laman web kontan.co.id pada tahun 2018 pihak Otoritas Jasa Keuangan 

memaparkan terdapat 21 saham gorengan yang ada di Bursa Efek Indonesia. 

Saham gorengan ini sendiri merupakan saham yang harganya bergerak naik dan 

umumnya kenaikan harga ini dilakukan oleh bandar saham dengan kepentingan 

tertentu. Saham ini memberikan return yang besar dalam waktu yang singkat 

karena harganya yang sangat berfluktuatif dengan cepat. Hal ini membuat 

pergerakan harga saham tidak terdeteksi meskipun menggunakan analisis 

teknikal. Oleh karena itu, seorang investor harus melakukan analisis yang tepat 

dan mengambil keputusan investasi yang bijak dalam melakukan investasi saham.  

Investor dalam melakukan investasi pertimbangan yang penting terkait dengan 

keputusan investasi saham adalah penentuan masa kepemilikan. Setiap investor 

memiliki jangka waktu yang berbeda dalam menahan kepemilikan saham, ada 

investor yang menahan kepemilikan saham dalam jangka pendek dan ada yang 

menahan sahamnya dalam jangka panjang. Investor memiliki pertimbangan yang 

berbeda dalam menahan kepemilikan saham. Keputusan investor yang berkaitan 

dengan berapa lama untuk menahan saham akan berpengaruh terhadap dividend 

dan capital gain yang akan diperoleh, namun kebanyakan investor merasa 

kesulitan untuk menentukan jangka waktu dalam menahan saham.  

Perilaku investor yang melepas atau menahan kepemilikan sahamnya 

dilakukan untuk memaksimalkan return dan meminimalkan risiko yang harus 

dihadapi. Lamanya investor menahan dananya pada sekuritas tertentu disebut 

dengan holding period (Utami dan Sedana, 2016). Holding period dalam pasar 

saham ditunjukan melalui perbandingan antara jumlah saham yang beredar 
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dengan volume transaksi saham. Angka yang ditunjukan dari holding period  

bukan berarti seorang investor menahan sahamnya selama itu dengan pasti, 

namun angka tersebut menunjukan bahwa semakin besar nominalnya maka 

semakin lama jangka waktu seorang investor dalam memegang atau menahan 

sahamnya. Jangka waktu investasi suatu saham setiap investor berbeda. Beberapa 

investor hanya memegang sahamnya untuk jangka pendek sedangkan beberapa 

investor ada yang menahannya untuk jangka panjang.  

Holding period pada dasarnya merupakan indikasi dari rata-rata periode yang 

digunakan investor untuk menahan saham perusahaan (Arifin dan Tanzil, 2008). 

Pendapat tersebut diperjelas oleh stock holding period dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, seperti market value, earning per share, bid-ask spread, dan 

dividend payout ratio, dan risk of return. Penelitian secara empiris mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi holding period telah banyak dilakukan dan 

memiliki hasil yang kurang kuat pengaruhnya ke holding period. Beberapa 

variabel yang digunakan sebagai variabel yang berpengaruh terhadap stock 

holding period, yaitu market value (Sari dan Abundanti (2015) dan Wijanarko dan 

Margasari (2018)), Earning per share (Margareta dan Diantini(2015) dan 

Murtadho (2019)), dividend payout ratio (Utami dan Sedana (2016) dan Rizki 

(2018)), bid-ask spread (Wisayang (2010) dan Ningsih dan Asandimitra (2017)), 

risk of return (Sari dan Abundanti (2015) dan Hasmiati (2018)), nilai perusahaan 

(Rizki, 2018). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi stock holding period dari hasil penelitian 

terdahulu yang kurang kuat pengaruhnya terhadap stock holding period  menjadi 



 

8 
 

 
 

salah satu dasar pengajuan penelitian ini. Beberapa faktor tersebut menurut 

beberapa penelitian merupakan faktor yang mempengaruhi lamanya seorang 

investor untuk memegang sahamnya. Selain beberapa tersebut, yang diperhatikan 

oleh investor dalam membuat keputusan kapan seorang investor memegang 

saham dan saham apa yang akan investor beli, investor juga memperhatikan dan 

membutuhkan informasi lain seperti laba perusahaan. Laba perusahaan menjadi 

hal yang penting karena komponen ini menjadi tolak ukur kinerja perusahaan 

serta menunjukan bagaimana kemungkinan keuntungan dan risiko yang akan 

diperoleh di masa mendatang.  

Informasi laba bersih dan kebijakan pembagian dividen perusahaan 

berpengaruh terhadap volume perdagangan saham perusahaan. Ketika volume 

perdagangan saham perusahaan besar maka menunjukan bahwa saham tersebut 

banyak di perdagangkan dibursa, hal ini berarti saham tersebut tidak dimiliki 

seorang pemegang saham untuk periode yang lama, dengan begitu laba bersih 

menjadi salah satu hal yang penting dalam pengambilan keputusan investasi. 

Akan tetapi, investor tidak dapat memperoleh informasi yang akurat dari laporan 

keuangan perusahaan, hal ini karena adanya kemungkinan manajemen perusahaan 

melakukan manajemen laba. Pada saat investor tidak dapat mengandalkan laporan 

keuangan perusahaan karena kualitas laporan keuangan yang rendah maka yang 

menjadi perhatian investor adalah sejarah kebijakan pembayaran dividen 

perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan  Hasmiati (2018) menunjukan hasil bahwa dividend 

payout ratio berpengaruh positif signifikan terhadap lamanya seorang investor 
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dalam memegang sahamnya. Dividend payout ratio (DPR) adalah perbandingan 

dividen per lembar saham dengan laba per lembar saham Darmadji, Hendy, dan 

Fakhruddin (2012) DPR mampu memberikan gambaran tentang kebijakan 

pembagian dividen suatu perusahaan. Pembayaran dividen merupakan salah satu 

tolak ukur yang diperhatikan oleh investor dan menunjukan seberapa besar 

penghasilan serta tingkat kesehatan perusahaan tersebut, semakin besar DPR yang 

dibagikan maka semakin menguntungkan investor, sehingga memperbesar 

kemungkinan menahan saham yang dimilikinya, begitu pula sebaliknya, semakin 

kecil DPR yang dibagikan maka akan merugikan investor dan mempengaruhi 

keputusan yang akan diambil oleh investor. Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ardana, Fatrin, dan Wulandari (2018) yang menunjukan hasil 

dividend payout ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap holding period.  

Faktor-faktor lain yang mempenaruhi seorang investor memegang atau 

menjual sahamnya sangat ditentukan oleh keadaan perusahan itu sendiri, serta 

prospek perusahaan di masa yang akan datang. Manajemen perusahaan harus 

mampu menghasilkan keputusan yang tepat untuk kemajuan perusahaan serta 

membuat kebijakan yang baik bagi perusahaan maupun untuk kepentingan 

investor dan mempertahankan kinerja baik perusahaan tersebut. Seorang investor 

dalam melakukan keputusan investasi dalam memegang atau menjual sahamnya 

harus melakukan berbagai macam analisis dengan baik agar dapat meminimalisir 

tingkat risiko yang diterima dan dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh 

seorang investor. 
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Menurut Hadi (2008) market value adalah variabel yang selalu diperhatikan 

oleh investor. Nilai pasar yang semakin besar di suatu perusahaan,  maka semakin 

lama pula investor menahan kepemilikan sahamnya, karena investor masih 

menganggap bahwa perusahaan besar biasanya lebih stabil keuangannya, 

risikonya lebih kecil dan mampu menghasilkan laporan dan informasi keuangan. 

Nilai perusahaan dan ukuran perusahaan yang semakin besar akan membuat 

persepsi investor terhadap perusahaan bahwa perusahaan tersebut akan memiliki 

risiko lebih kecil dan memiliki kestabilan keuangan lebih baik yang dapat dilihat 

melalui laporan keuangan perusahaan, sehingga ekspektasi investor dengan 

kenyataan yang terjadi tidak terlalu jauh.  

Penelitian yang dilakukan oleh Mustakim, Maslichah, dan Junaidi (2018) 

menyimpulkan bahwa market value berpengaruh positif signifikan terhadap 

holding period. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Arma (2013) pada 

saham LQ-45 dan Wijanarko dan Margasari (2018) yang meneliti tentang 

determinan holding period Jakarta Islamic Index yang menyimpulkan hasil yang 

sama. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathani dan Oktaviana 

(2018) dan Napitulu (2017) yang memberikan hasil bahwa market value 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap stock holding period.  

Faktor lain yang diduga berpengaruh adalah earning per share (EPS)  atau 

laba per lembar saham. EPS atau laba per lembar saham adalah jumlah 

pendapatan yang diperoleh dalam satu periode untuk setiap lembar saham yang 

beredar (Baridwan, 2004). EPS mampu memberikan informasi kepada investor 

tentang seberapa besar jumlah pendapatan yang akan didapatkannya per lembar 
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saham. Peningkatan nilai EPS akan membuat investor semakin lama menahan 

sahamnya, begitu pula sebaliknya. Penelitian yang dilakukan Sari dan Abundanti 

(2015) yang meneliti tentang determinan stock holding period  pada indeks LQ-45 

menunjukan hasil bahwa earning per share berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap holding period. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Wijanarko dan Margasari (2018) yang menyimpulkan bahwa earning per 

share tidak berpengaruh terhadap stock holding period.  

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh variabel 

independen market value, earning per share, dan dividend payout ratio terhadap 

variabel dependen stock holding period cenderung masih lemah pengaruhnya, 

maka dalam penelitian ini menghadirkan variabel nilai perusahaan sebagai 

variabel intervening yang diproksikan memakai price to book value (PBV). Nilai 

perusahaan merupakan persepsi dari investor mengenai keadaan perusahaan dan 

prospek perusahaan di masa yang akan datang yang sering dikaitkan dengan harga 

saham. Nilai perusahaan yang semakin tinggi akan membuat harga saham 

perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi akan memberikan dampak 

baik bagi perusahaan, baik dari segi kinerjanya dan prospek perusahaan di masa 

depan.   

Nilai perusahaan dipilih karena lemahnya pengaruh langsung dari variabel 

independen ke variabel dependen, yaitu pengaruh market value, earning per 

share, dan dividend payout ratio terhadap stock holding period. Penelitian yang 

dilakukan Sari dan Abundanti (2015) dan Arma (2013) menyebutkan pengaruh 

masing-masing market value terhadap holding period memiliki koefisien sebesar 
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0,195 dan 0,353. Penelitian Sari dan Abundanti (2015) dan Murtadho (2019) 

masing-masing menunjukan pengaruh earning per share terhadap holding period 

memiliki koefisien sebesar 0,320 dan -0,155. Pengaruh dividend payout ratio 

terhadap holding period di penelitian Ernawati, Lestari, dan Abundanti (2016) 

memiliki koefisien sebesar 0,011 dan Hasmiati (2018) memiliki koefisien sebesar 

0,135. Sesuai dengan hasil penelitian tersebut variabel nilai perusahaan 

dimunculkan sebagai variabel pemediasi antara pengaruh independen market 

value, earning per share, dan dividend payout ratio terhadap variabel dependen 

stock holding period.  

Latar belakang yang telah menjelaskan uraian-uraian penjelasan mengenai 

holding period  tersebut,  yang menunjukan hasil penelitian memiliki pengaruh 

lemah mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta 

adanya fenomena gap yang telah diuraikan sebelumnya. Sehingga penelitian ini 

masih menarik untuk diteliti dengan judul “Peran Nilai Perusahaan dalam 

Memediasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Stock Holding Period” 

1.2 Identifikasi Masalah  

Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

disebutkan, maka dapat disusun identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Para investor mengalami kerugian karena terlalu brfokus kepada return yang 

ingin didapatkan tanpa memperhitungkan risiko.  

2. Perusahaan dirugikan dengan perilaku investor yang mudah percaya dengan isu 

yang belum tentu benar.  
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3. Investor kesulitan dalam menemukan dasar yang tepat dalam pengambilan 

keputusan stock holding period  untuk meminimalkan risiko investasi.  

4. Perusahaan dirugikan dengan perilaku investor yang menarik saham secara 

beramai-ramai karena sebuah isu yang tidak jelas. 

5. Adanya hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten mengenai pengaruh 

market value, earning per share, dan dividend payout ratio terhadap stock 

holding period.  

1.3 Cakupan Masalah  

Cakupan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan, 

maka penelitian membatasi masalah pada variabel independepen yang diuji pada 

penelitian ini yaitu market value, earning per share, dividend payout ratio dan 

nilai perusahaan sebagai variabel moderating. Variabel dependen yang diuji yaitu 

stock holding period. Penelitian ini berfokus pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dalam indeks LQ-45 pada tahun 2013-2017.  

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

diatas, maka beberapa permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh langsung market value terhadap stock holding period 

dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia ? 

2. Bagaimana pengaruh langsung earning per share terhadap stock holding 

period  dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia ? 
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3. Bagaimana pengaruh langsung dividend payout ratio terhadap stock holding 

period  dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia ? 

4. Bagaimana pengaruh langsung market value terhadap nilai perusahaan dalam 

indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia ? 

5. Bagaimana pengaruh langsung earning per share terhadap nilai perusahaan 

dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia ? 

6. Bagaimana pengaruh langsung dividend payout ratio terhadap nilai 

perusahaan dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia ? 

7. Bagaimana pengaruh market value terhadap stock holding period  melalui 

nilai perusahaan dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia ? 

8. Bagaimana pengaruh earning per share terhadap stock holding period  melalui 

nilai perusahaan dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia ?  

9. Bagaimana pengaruh dividend payout ratio terhadap stock holding period  

melalui nilai perusahaan dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia ?  

10. Bagaimana pengaruh nilai perusahaan terhadap stock holding period dalam 

indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia ?  

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian berdasarkan rumusan masalah yang diajukan diatas, maka 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh market value terhadap stock holding period 

indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia.  

2. Untuk menganalisis pengaruh earning per share terhadap stock holding period  

indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia.  
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3. Untuk menganalisis pengaruh dividend payout ratio terhadap stock holding 

period  indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. 

4. Untuk menganalisis pengaruh market value terhadap nilai perusahaan indeks 

LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. 

5. Untuk menganalisis pengaruh earning per share terhadap nilai perusahaan 

indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. 

6. Untuk menganalisis pengaruh dividend payout ratio terhadap nilai perusahaan 

indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. 

7. Untuk menganalisis pengaruh market value terhadap stock holding period 

melalui nilai perusahaan dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. 

8. Untuk menganalisis pengaruh earning per share terhadap stock holding period  

melalui nilai perusahaan dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. 

9. Untuk menganalisis pengaruh dividend payout ratio terhadap stock holding 

period  melalui nilai perusahaan dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. 

10. Untuk menganalisis pengaruh nilai perusahaan terhadap stock holding period  

indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia.  

1.6 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap holding period. 

Penelitian ini juga diharapkan mampu mengembangkan wawasan dan 
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pengetahuan mengenai teori-teori, dan konsep yang sudah ada sebelumnya, 

sedangkan bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai referensi penelitian lebih lanjut dalam masalah yang berkaitan dengan 

stock holding period.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Investor  

Bagi para investor penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber 

pengetahuan dan acuan dalam melakukan holding period serta mengurangi 

risiko yang mungkin dialami oleh investor. 

b. Bagi Manajemen  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan 

perusahaan dalam pembuatan keputusan mengenai kebijakan perusahaan 

terkait investasi dan struktur permodalan perusahaan guna untuk 

meningkatkan nilai perusahaan di mata para investor.   

c. Bagi Akademisi 

Sebagai tambahan wawasan bagi para akademisi mengenai variabel-variabel 

yang berpengaruh terhadap stock holding period. 

d. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk memperdalam, mengembangkan dan menerapkan teori-

teori yang telah didapatkan dalam proses perkuliahan serta untuk 

mengimplementasikan ilmu yang didapat selama proses perkuliahan dan 

menambah wawasan mengenai pengaruh faktor internal dan eksternal yang 
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dianggap berpengaruh terhadap stock holding period  di indeks LQ-45 Bursa 

Efek Indonesia. 

1.7 Orisinalitas Penelitian 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sari dan 

Abundanti (2015) yang menguji pengaruh faktor-faktor stock holding period 

seperti bid-ask spread, market value, dividend payout ratio,risk of return, dan 

earning per share terhadap holding period saham pada indeks LQ-45 dari tahun 

2010-2013. Hasil penelitian menunjukan bahwa bid-ask spread berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap holding period pada indeks LQ-45. Market value 

dan dividend payout ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap holding 

period pada indeks LQ-45. Risk of return berpengaruh negatif signifikan pada 

indeks LQ-45. Earning per share berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

holding period pada indeks LQ-45. Saran dari peneliti untuk penelitian 

selanjutnya untuk menambahkan periode dan jumlah sampel sebaiknya dilakukan 

agar hasilnya dapat dengan tepat mewakili kondisi yang terjadi, serta menambah 

variabel lain seperti return saham pada penelitian.  

Orisinalitas dari penelitian ini adalah penggunaan variabel pemediasi baru 

yaitu menggunakan variabel nilai perusahaan sebagai variabel intervening. 

Variabel nilai perusahaan diambil karena diduga mempengaruhi dan dapat 

memediasi pengaruh variabel independen ke variabel dependen. Pemunculan 

variabel intervening karena pada penelitian-penelitian sebelumnya terdapat 

pengaruh langsung yang masih lemah antara variabel independen yaitu market 

value, earning per share, dan dividend payout ratio ke variabel dependen yaitu 
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holding period. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizki (2018) yang 

pada penelitiannya hanya satu variabel independen yang dimediasi menggunakan 

variabel intervening nilai perusahaan yaitu kebijakan dividen yang diproksikan 

memakai dividend payout ratio.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1 Kajian Teori Dasar  

2.1.1 Teori Keagenan  

Teori agensi membahas tentang hubungan antara satu pihak tertentu yang 

bertindak sebagai principal dengan pihak yang lain yang bertindak sebagai agen. 

Teori ini diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa 

principal yang bertindak sebagai pemberi kuasa kepada agen untuk melakukan 

sesuatu demi kepentingan principal dengan cara memberikan delegasi 

kewenangan kepada agen yang bertujuan menghasilkan keuntungan dan 

keputusan terbaik bagi principal. Agen yang berperan sebagai penerima delegasi 

kewenangan harus memberikan pertanggungjawaban dan melaporkan semua 

tindakannya kepada principal yang telah memberikan delegasi kewenangan.   

Perusahaan yang memiliki pemisahan antara pemilik dan pengelola akan 

dianggap ada kepentingan yang berbeda antara principle sebagai stakeholders 

dengan agent selaku manajemen yang mengelola perusahaan. Hubungan agensi 

dikatakan terjadi ketika suatu kontrak antara seseorang atau lebih principal dan 

agen untuk memberikan jasa demi kepentingan principal termasuk melibatkan 

adanya pemberian delegasi kekuasaan pengambilan keputusan kepada agen. Baik 

agen maupun prinsipal diasumsikan termotivasi hanya oleh kepentingan dirinya 

sendiri (Belkaoui, 2012). Pemegang saham yang tidak ikut dalam kegiatan usaha 

mempunyai keterbatasan dalam memperoleh informasi tentang jalannya sebuah 

usaha. Perbedaan kepentingan, fungsi, dan tujuan dari manajemen dan pemegang 
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saham dapat memunculkan konflik keagenan. Konflik keagenan yang sering 

muncul adalah adanya perbedaan informasi atau biasa disebut dengan asimetri 

informasi, karena investor hanya mendapat informasi perusahaan dari pihak 

manajemen.  

Permasalahan keagenan muncul karena terdapat perbedaan informasi atau 

asimetri informasi. Investor mendapatkan informasi perusahaan hanya dari apa 

yang dilaporkan oleh pihak manajemen. Permasalah asimetri informasi dapat 

dikurangi dengan meningkatkan nilai perusahaan sebuah perusahaan, karena 

dengan peningkatan nilai perusahaan dapat dilihat bahwa kondisi keuangan dan 

kinerja perusahaan akan baik untuk prospek ke depannya. Tingkat kepercayaan 

investor terhadap perusahaan juga akan naik dengan begitu asimetri informasi 

antara manajemen perusahaan dan investor berkurang.  

Hubungan antara pemegang saham sebagai principle dengan manajemen 

perusahaan sebagai agen dalam hal pengelolaan perusahaan dan pengambilan 

keputusan dalam meningkatkan nilai perusahaan untuk kepentingan investor. Oleh 

karena itu, manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada 

pemegang saham. Pemegang saham dan manajemen perusahaan memiliki tujuan 

yang sama untuk memaksimumkan nilai perusahaan, maka manajemen 

perusahaan selaku agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan 

kepentingan pemegang saham (principal).   
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2.1.2 Signalling Theory (Teori Sinyal) 

Menurut Fahmi dan Hadi (2009:83), teori sinyal menjelaskan tentang 

keadaan harga di pasar yang mengalami kenaikan atau penurunan yang nantinya 

akan digunakan investor sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. 

Informasi apapun yang tercermin di pasar akan selalu dapat memberikan sinyal 

bagi investor dalam pengambilan tindakan untuk menyikapi informasi tersebut. 

Kegiatan investasi di pasar modal, untuk keputusan investor dalam membeli atau 

menjual sekuritasnya cenderung didasarkan pada informasi-informasi yang 

dimiliki. Informasi tersebut dapat diperoleh dari informasi yang dipublikasikan 

oleh emiten maupun informasi pribadi. Lamanya seorang investor dalam menahan 

dana yang dimilikinya dapat dipengaruhi oleh adanya suatu informasi.  

Teori sinyal yang membahas bagaimana seharusnya sinyal keberhasilan 

atau kegagalan manajemen (agen) disampaikan kepada pemilik (principal). Sebab 

manajemen perusahaan memberikan sinyal karena terdapat informasi asimetris 

antara manajemen (perusahaan) dan investor, yang dimana investor mengetahui 

informasi-informasi internal perusahaan yang relatif sedikit dibandingkan dengan 

manajemen (perusahaan).  Kondisi pasar sangat dipengaruhi oleh sinyal positif 

maupun sinyal negatif yang ditangkap oleh investor. Mereka akan bereaksi 

dengan berbagai macam cara dalam menghadapi sinyal tersebut seperti membeli 

saham atau melakukan tindakan dalam bentuk tidak bereaksi seperti menunggu 

dan melihat dulu perkembangan yang ada baru kemudian melakukan tindakan 

(Fahmi dan Hadi, 2009). 
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 Investor melakukan hal tersebut agar terhindar dari timbulnya risiko yang 

lebih besar karena belum mendapatkan keuntungan dari pasar. Hubungan teori 

sinyal (signaling theory) dengan penelitian ini menunjukan bahwa informasi-

informasi keuangan dalam laporan keuangan perusahaan sering dipakai oleh 

investor sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi 

saham. Informasi keuangan suatu perusahaan sering dianggap sebagai sinyal bagi 

investor dalam menilai baik buruknya perusahaan untuk menganalisis investasi 

suatu perusahaan. Laporan keuangan yang baik akan meningkatkan suatu nilai 

perusahaan. Nilai perusahaan tersebut dapat ditingkatkan dengan mengurangi 

asimetri informasi, yaitu dengan memberikan sinyal kepada pihak luar berupa 

informasi keuangan yang reliable sehingga dapat mengurangi ketidakpastian 

mengenasi prospek pertumbuhansuatu perusahaan di masa yang akan datang.   

2.1.3 Teori Bird In The Hand  

Teori bird in the hand adalah salah satu teori dalam kebijakan dividen. 

Teori ini dikembangkan oleh Myron Gordon (1959) dan John Lintner (1956). 

Gordon dan Lintner menyatakan bahwa ada hubungan antara nilai perusahaan 

dengan kebijakan dividen, biaya modal perusahaan akan naik jika dividend payout 

ratio rendah karena investor lebih suka menerima dividen dibanding capital gain, 

dividend yield dianggap lebih pasti dan lebih aman. Teori ini menjelaskan investor 

menghendaki pembayaran dividen yang tinggi dari keuntungan perusahaan sesuai 

tujuan investor yaitu menanamkan sahamnya untuk mendapatkan dividen, 

investor tidak ingin berinvestasi di perusahaan jika penerimaan dividen dalam 

jangka waktu yang lama. Investor akan bersedia membayar harga yang lebih 
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tinggi untuk perusahaan yang membayar dividen saat ini. Pembayaran dividen 

saat ini terjadi karena ada anggapan bahwa mendapat dividen saat ini risikonya 

lebih kecil daripada mendapat capital gain di masa yang akan datang, meskipun 

capital gain di masa mendatang dapat memberikan pengembalian yang lebih 

tinggi daripada dividen saat ini, selain risiko juga adanya ketidakpastian tentang 

arus kas perusahaan di masa depan.  

2.2 Kajian Variabel Penelitian 

2.2.1 Investasi 

Pengertian investasi menurut ilmu ekonomi adalah pengeluaran penanaman 

modal maupun perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan juga 

perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang serta 

jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi bertujuan untuk memperoleh 

keuntungan atau return di masa yang akan datang, hal ini sesuai dengan pendapat 

Sidik dan Sutrisno (2008)dalam bukunya yang menjelaskan bahwa investasi 

adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing 

ataupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka dalam hal investasi, 

yang bertujuan untuk dapat memperoleh keuntungan. Invetasi sendiri memiliki 

fungsi untuk membeli barang modal serta berbagai peralatan produksi yang 

bertujuan untuk dapat mengganti atau menambah barang-barang modal dalam 

suatu kegiatan atau aktivitas perekonomian yang akan digunakan dalam 

memproduksi barang dan jasa. Menurut Jogiyanto (2013) investasi dibagi menjadi 

dua jenis, yaitu :  
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a. Investasi dalam bentuk aset riil (real assets) yaitu investasi yang dilakukan 

dalam bentuk fisik atau aset berwujud. 

b. Investasi dalam bentuk surat berharga atau sekuritas (marketable securities 

financial assets) adalah investasi yang dilakukan dalam bentuk surat-surat 

berharga sehingga menjadi klaim atas aktiva riil yang diawasi oleh suatu 

lembaga atau perorangan tertentu. 

Kegiatan investor di dunia investasi berlaku ketentuan semakin tinggi return 

yang ditawarkan maka semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung investor. 

Dua unsur tersebut investor dapat memprediksikan saham perusahaan yang 

dimilikinya untuk memaksimalkan return dengan tingkat risiko yang minimal, 

untuk memprediksi saham perusahaan, investor perlu melakukan analisis terhadap 

suatu efek atau sekelompok efek, untuk itu terdapat dua pendekatan yang dapat 

digunakan yang dapat digunakan untuk memprediksi saham perusahaan Halim 

(2005) yaitu: 

a. Pendekatan fundamental  

 Pendekatan fundamental adalah suatu analisa yang mempelajari hal-hal yang 

berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk 

mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. 

Pendekatan ini didasarkan pada informasi-informasi yang diterbitkan oleh emiten 

maupun administrator bursa efek. Indikator dalam pendekatan fundamental dapat 

menggunakan analisis rasio keuangan yang dapat menunjukan kinerja perusahaan 

yang nantinya dapat memperlihatkan kondisi perusahaan saat sekarang dengan 

propektus perusahaan di masa yang akan datang. Analisis fundamental terdiri atas 
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beberapa analisa yang harus dilakukan, yaitu analisa ekonomi, analisa industri, 

dan analisa rasio keuangan perusahaan.  

b. Pendekatan teknikal  

 Pendekatan teknikal merupakan suatu metode meramalkan pergerakan harga 

saham dan meramalkan kecenderungan pasar di masa mendatang dengan cara 

mempelajari grafik harga saham, volume perdagangan saham, dan Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG). Pendekatan teknikal menilai harga saham berdasarkan 

refleksi harga di masa lalu dengan membaca sentimen pasar dan tren pasar. 

Analisis ini membantu investor maupun manajer investasi dalam memperkirakan 

arah pergerakan harga, membuat batas pergerakan dalam kondisi tertentu dan 

menunjukan target arah beserta risikonya. Ruang lingkup analisis teknikal hanya 

memperlihatkan sifat dan pola gerak harga saham.  

2.2.2 Saham 

Saham merupakan surat berharga yang menunjukan bagian kepemilikan atas 

suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Seorang investor membeli saham berarti 

telah memiliki hak kepemilikan atas perusahaan tersebut dan seorang investor 

tersebut berhak atas return perusahaan dalam bentuk dividen pada akhir tahun 

periode pembukuan perusahaan. Saham merupakan tanda penyertaan atau 

kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Menurut Darmadji dan 

Fakhruddin (2012) ada beberapa jenis saham yaitu:  

1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham 

terbagi atas:  



 

26 
 

 
 

a. Saham biasa (common stock), yaitu saham yang dapat diklaim berdasarkan 

profit dan loss yang terjadi pada suatu perusahaan. Jika dilakukan 

likuidasi, maka pemegang saham biasa akan menjadi prioritas terakhir 

dalam pembagian dividen dari penjualan aset perusahaan. Investasi pada 

saham biasa, para pemegang saham memiliki kewajiban terbatas. 

Maksudnya disini adalah ketika perusahaan dinyatakan bangkrut maka 

kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham adalah 

sebesar investasi pada saham yang dibeli. Ada beberapa ciri saham biasa 

adalah sebagai berikut: 

1) Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba 

2) Memiliki hak suara 

3) Hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan apabila bangkrut 

dilakukan setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. 

b. Saham preferen (preferred stock), yaitu saham yang mempunyai sifat 

gabungan antara obligasi dan saham biasa. Adapun ciri-ciri dari saham 

preferen menurut adalah:  

1) Memiliki hak paling dahulu memperoleh dividen 

2) Tidak memiliki hak suara 

3) Dapat mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam 

pencalonan pengurus.  
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2. Dilihat dari cara pemeliharaan saham dibagi menjadi dua jenis saham sebagai 

berikut: 

a. Saham atas unjuk (bearer stock), artinya pada saham tersebut tidak tertulis 

nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke 

investor lain. 

b. Saham atas nama (registered stock), merupakan saham yang ditulis dengan 

jelas siapa pemiliknya, dan dimana cara peralihannya harus melalui 

prosedur tertentu.  

3. Ditinjau dari kinerja perdagangannya, maka saham dapat dikategorikan 

menjadi: 

a. Saham unggulan (blue-chip stock), yaitu saham biasa dari suatu 

perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri 

sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar 

dividen. 

b. Saham pendapatan (income stock), yaitu saham biasa dari suatu emiten 

yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata 

dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. 

c. Saham pertumbuhan (growth stock-well known, yaitu saham-saham dari 

emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai 

leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Selain itu 

terdapat juga growt stock lesser known, yaitu saham dari emiten yang tidak 

sebagai leader dalam industri namun memiliki ciri growth stock. 
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d. Saham spekulatif (speculative stock), yaitu saham suatu perusahaan yang 

tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan yang tinggi di masa 

mendatang, meskipun belum pasti.  

e. Saham siklikal (counter cyclical stock), yaitu saham yang tidak 

terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara 

umum.  

2.2.3 Indeks LQ-45 

Indeks LQ-45 terdiri dari 45 emiten dengan likuiditas (liquid) tinggi, yang 

diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan dan diperbaharui setiap 6 bulan 

sekali yaitu setiap awal Februari dan awal Agustus. Setiap tiga bulan sekali 

dilakukan evaluasi atas pergerakan urutan saham-saham tersebut. Selain penilaian 

atas likuiditas, seleksi atas emiten-emiten tersebut juga mempertimbangkan 

kapitalisasi pasar. Sejak diluncurkan pada bulan Februari 1997 ukuran utama 

likuiditas transaksi adalah nilai transaksi di pasar regular. Sesuai dengan 

perkembangan pasar dan untuk lebih mempertajam kriteria likuiditas, maka sejak 

review bulan januari 2005, jumlah hari perdagangan dan frekuensi transaksi 

dimasukkan sebagai ukuran likuiditas. Kriteria suatu emiten untuk dapat masuk 

dalam perhitungan indeks LQ-45 adalah dengan mempertimbangkan faktor-faktor 

sebagai berikut: 

a. Telah tercatat di Bursa Efek Indonesia minimal tiga bulan. 

b. Aktifitas transaksi di pasar regular yaitu nilai, volume, dan frekuensi 

transaksi. 

c. Jumlah hari perdagangan di pasar regular. 
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d. Kapitalisasi pasar pada periode waktu tertentu. 

e. Selain mempertimbangkan kriteria likuiditas dan kapitalisasi pasar tersebut di 

atas, akan dilihat juga keadaan keuangan dan prospek pertumbuhan 

perusahaan tersebut.  

2.2.4 Stock Holding Period 

Karakteristik saham yang bersifat high risk high return menyebabkan investor 

harus memutuskan lamanya waktu menahan saham (holding period) secara tepat 

agar memperoleh return yang diharapkan. Holding period merupakan variabel 

yang memberikan indikasi tentang rata-rata panjangnya waktu investor untuk 

menahan saham suatu perusahaan (Mustakim et al., 2018). Seorang investor yang 

akan menginvestasikan modalnya dapat dibedakan berdasarkan orientasi lama 

kepemilikan sahamnya (holding period). Investor jangka panjang pada umumnya 

mengharapkan keuntungan dari pembagian dividend dan peningkatan nilai saham 

suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu sehingga investor tersebut akan 

menahan saham yang dimilikinya dalam jangka waktu lama, sedangkan investor 

jangka pendek pada umumnya mengharapkan keuntungan dari capital gain. 

Berdasarkan hal tersebut investor harus menentukan dengan tepat berapa lama 

suatu saham akan dipegangnya agar keuntungan yang diperoleh maksimal dengan 

tingkat risiko tertentu.  

Stock holding period  ditunjukan melalui perbandingan antara jumlah saham 

beredar dengan volume transaksi saham. Angka yang ditunjukan dari stock 

holding period bukan berarti seorang investor menahan sahamnya selama itu 

dengan pasti, namun angka tersebut menunjukan bahwa semakin besar 
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nominalnya maka semakin lama jangka waktu seorang investor dalam memegang 

atau menahan sahamnya. Secara umum keputusan membeli atau menjual saham 

ditentukan oleh perbandingan antara perkiraan nilai intrinsik dengan harga 

pasarnya Halim (2005), dengan kriteria sebagai berikut:  

a. Jika harga pasar saham lebih rendah dari nilai intrinsiknya, maka sebaiknya 

saham tersebut dibeli dan ditahan sementara dengan tujuan untuk memperoleh 

capital gain jika kemudian harganya kembali naik.  

b. Jika harga pasar saham sama dengan nilai intrinsiknya, maka sebaiknya tidak 

melakukan transaksi, karena saham tersebut dalam keadaan keseimbangan, 

sehingga tidak ada keuntungan yang diperoleh dari transaksi pembelian atau 

penjualan saham tersebut.  

c. Jika harga pasar saham lebih tinggi dari nilai intrinsiknya, maka saham 

tersebut sebaiknya dijual untk mengurangi risiko kerugian, karena tentu 

harganya akan turun menyesuaikan dengan nilainya 

Aturan umum tersebut sangat sederhana dan mudah dipahami, akan tetapi 

aturan tersebut memiliki kesulitan dalam menentukan nilai intrinsik dari suatu 

saham tersebut. Nilai intrinsik suatu saham ditentukan oleh faktor-faktor 

fundamental yang mempengaruhi saham tersebut. Holding period penting untuk 

dipahami karena seorang investor perlu mengetahui pemilihan waktu serta periode 

kepemilikan saham yang tepat ketika investor memutuskan untuk membeli, 

menahan atau menjual saham. Investor dalam melakukan kegiatan investasi, yang 

berharap mendapatkan return dalam capital gain tidak akan dapat merealisasikan 

hal tersebut jika seorang investor tetap menahan sahamnya, sebaliknya jika suatu 
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saham akan dapat menghasilkan capital gain bila investor melakukan penjualan 

saham yang harganya berfluktuasi di atas harga saham. Rata-rata holding period 

investor untuk setiap tahun dihitung dengan membagi jumlah saham beredar 

(share outstanding) dengan volume perdagangan saham. 

2.2.5 Nilai Perusahaan 

Nilai pasar adalah persepsi dari investor terhadap kesuksesan sebuah 

perusahaan. Bagi perusahaan yang sudah go public, memaksimalkan nilai pasar 

perusahaan sama dengan memaksimalkan harga pasar saham (Sudana, 2011). 

Nilai perusahaan tercermin dalam harga saham sebuah perusahaan. Kenaikan 

harga saham menunjukan kepercayaan investor terhadap perusahaan, investor 

bersedia membayar lebih dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang 

tinggi. Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara 

maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Berbagai kebijakan yang 

diambil oleh manajemen dalam upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan 

melalui peningkatan kemakmuran pemilik dan para pemegang saham yang 

tercermin pada harga saham.  

Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, 

sebab dengan nilai yang lebih tinggi menunjukan kemakmuran pemegang saham 

juga tinggi. Nilai perusahaan merupakan indikator yang penting bagi investor 

untuk menilai perusahaan secara keseluruhan. Nilai perusahaan sering kali 

dikaitkan dengan harga saham suatu perusahaan. Harga saham yang tinggi 

membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak 

hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan 
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di masa mendatang (Ambarwati dan Stephanus, 2014). Harga saham yang 

digunakan umumnya mengacu pada harga penutupan (closing price) dan 

merupakan harga yang terjadi pada saat saham diperdagangkan.   

Nilai perusahaan dapat diproksikan dengan berbagai macam seperti Tobin’s Q 

yaitu dengan menjumlah antara nilai pasar saham dengan nilai buku hutang, 

kemudian hasilnya dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan 

(Prasetyorini, 2013), Price Book Value (PBV) yaitu dengan perbandingan antara 

harga pasar saham per lembar dengan nilai buku per lembar saham (Pioh, Tommy, 

dan Sepang, 2018), dan Price Earning Ratio (PER) yaitu dengan perbandingan 

antara harga saham per lembar dengan laba per lembar saham (Meythi dan 

Mathilda, 2012).  

2.2.6 Market Value 

Market value adalah nilai keseluruhan suatu perusahaan yang terjadi di pasar 

saham pada periode tertentu menurut Jones (1996) dalam Darmawan (2014). 

Market value menunjukan ukuran perusahaan atau merupakan nilai sebenarnya 

dari aktiva perusahaan yang direfleksikan di pasar.  Market value dapat diperoleh 

dari perhitungan harga saham dikalikan dengan jumlah saham beredar. 

Market value menunjukan ukuran perusahaan (firm size). Hal ini berarti 

semakin besar market value berarti semakin besar perusahaan tersebut dilihat dari 

ukuran perusahaannya. Ukuran suatu perusahaan akan sangat mempengaruhi stock 

holding period yang dimiliki investor. Margareta dan Diantini (2015) menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan berhubungan dengan profitabilitas. Market value 

menunjukan ukuran perusahaan dimana perusahaan besar dianggap lebih 
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dipertimbangkan untuk berinvestasi dibandingkan dengan perusahaan kecil karena 

memiliki profitabilitas lebih tinggi, dengan melihat ukuran perusahaan 

berdasarkan market value, tentu investor akan memilih perusahaan dengan market 

value yang besar.  

Konsep perhitungan market value adalah mengalikan rata-rata harga saham 

selama tahun t dengan jumlah saham beredar pada saham perusahaan i per akhir 

tahun ke-t (Perangin dan Fauzi, 2013). Besar jumlah saham beredar dan harga 

saham, dapat dilihat dari ukuran perusahaan (Wisayang, 2010). Semakin banyak 

jumlah saham yang beredar dan semakin tinggi harga saham menunjukan semakin 

besar ukuran sebuah perusahaan.   

2.2.7 Earning per share 

Earning per share (EPS) merupakan pendapatan bersih perusahaan yang 

mampu dihasilkan perusahaan dalam satu periode dari hasil kegiatan operasinya 

dibagi dengan jumlah rata-rata lembar saham yang beredar. Earning per share 

merupakan rasio keuangan yang digunakan investor sebagai dasar dalam 

mengambil keputusan untuk berinvestasi. Besarnya earning per share perusahaan 

dapat diketahui melalui laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan 

tersebut. Apabila perusahaan tidak mencantumkan besarnya earning per share 

dalam laporan keuangan, dapat dihitung berdasarkan laporan laba rugi dan laporan 

neraca yang ada.  

Tingginya earning per share akan mencerminkan kemampuan dan 

keberhasilan perusahaan dalam memaksimalkan tingkat pengembalian kepada 

pemegang saham atas dana yang ditanamkan pemegang saham dalam perusahaan. 
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Earning per share merupakan salah satu indikator bagi investor untuk mengukur 

keberhasilan atau prospek perusahaan di masa mendatang. Earning per share 

perusahaan yang semakin tinggi menunjukan kinerja perusahaan yang semakin 

baik. Oleh karena itu, tentunya investor akan lebih lama menahan saham 

perusahaan yang memiliki earning per share yang tinggi.  

Besarnya EPS suatu perusahaan dapat diketahui dari informasi laporan 

keuangan perusahaan. Meskipun beberapa perusahaan tidak mencantumkan 

besarnya EPS perusahaan bersangkutan dalam laporan keuangannya, tetapi 

besarnya EPS suatu perusahaan dapat dihitung berdasarkan informasi laba rugi 

komprehensif dan laporan posisi keuangan perusahaan. Tandelilin (2010:374) 

menjelaskan bahwa perhitungan EPS dapat dilakukan dengan proksi bagi antara 

laba bersih setelah pajak dibagi dengan total saham yang beredar suatu 

perusahaan, dimana diharapkan dapat memberikan gambaran bagi investor 

mengenai bagian keuntungan yang dapat diperoleh dalam suatu periode tertentu 

dengan memiliki suatu saham.  

2.2.8 Dividend Payout Ratio 

Kebijakan dividen merupakan keputusan dewan direksi apakah laba 

perusahaan pada akhir periode dibagikan kepada para pemilik saham (dividen) atau 

laba tersebut ditahan sebagai penambah modal perusahaan. Kebijakan dividen 

merupakan salah satu fungsi manajemen keuangan yang berkaitan erat dengan 

struktur modal perusahaan. Kebijakan dividen yang seringkali di ukur 

menggunakan dividend payout ratio. Umumnya, perusahaan yang memiliki 
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dividend payout ratio tinggi memiliki jumlah kas yang besar, sehingga perusahaan 

tidak lagi membutuhkan laba ditahan.  

Dividend Payout Ratio (DPR) atau rasio pembayaran dividen adalah 

perbandingan antara dividen yang dibayarkan dengan laba bersih yang didapatkan 

dan biasanya disajikan dalam bentuk persentase. Dividend payout ratio 

menenntukan jumlah laba yang dibagi dalam bentuk dividen kas dan laba yang 

ditahan sebagai sumber pendanaan. Semakin besar laba ditahan semakin sedikit 

jumlah laba yang dialokasikan untuk pembayaran dividen. Menurut Sartono 

(2001:491) rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) adalah persentase 

laba yang dibayarkan dalam bentuk dividen, atau rasio antara laba yang dibayarkan 

dalam bentuk dividen dengan total laba yang tersedia bagi pemegang saham. Rasio 

ini menunjukan persentase laba perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang 

saham yang berupa dividen kas. Dividend payout ratio termasuk dalam rasio 

valuasi yang dimana rasio ini digunakan oleh para investor dalam menilai harga 

wajar suatu saham agar investor tidak salah memilih saham yang overvalued. 

Dividend payout ratio banyak digunakan para investor sebagai cara untuk 

mengestimasi dividen di masa yang akan datang, sedangkan kebanyakan analisis 

mengestimasikan pertumbuhan dengan menggunakan laba ditahan itu lebih baik 

dari pada dengan dividen. Pasar saham terdapat banyak perusahaan yang tidak 

membagi dividen secara rutin dan ada yang sama sekali tidak membagikan dividen, 

hal ini karena perusahaan jauh lebih memilih menggunakan laba bersih perusahaan 

yang diperoleh untuk ekspansi perusahaan maupun pengembangan usaha. Hasil dari 
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pengembangan usaha tersebut diharapkan agar semakin meningkatkan laba 

perusahaan yang dampaknya akan meningkatkan harga saham di pasar saham. 

2.3 Kajian Penelitian Terdahulu 

Sub bab ini menjelaskan penelitian-penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi stock holding period  yang dilakukan peneliti sebelumnya. 

Penelitian terdahulu secara lebih ringkas akan ditampilkan dalam Tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti  Variabel Dependen  Hasil Penelitian 

1 Vinsensia Retno 

Widi Wisayang  

(2010) 

1. Variabel dependen 

: holding period  

2. Variabel 

independen : bid-

ask spread, market 

value, variance 

return 

1. Bid-ask spread berpengaruh 

positif signifikan 

2. Variance return 

berpengaruh positif 

signifikan  

3. Market value berpengaruh 

positif tidak signifikan  

2 Ely Winda Sari 

dan Nyoman 

Abundanti 

(2015) 

1. Variabel Dependen : 

holding period  

2. Variabel Independen 

: bid-ask spread, 

market value, 

dividend payout 

ratio, risk of return, 

earning per share  

1. Bid-ask spread berpengaruh 

negatif tidak signifikan 

2. Market value dan dividend 

payout ratio berpengaruh 

positif signifikan 

3. Risk of return berpengaruh 

negatif signifikan 

4. Earning per share 

berpengaruh positif tidak 

signifikan 

3 Ni Luh Ayu 

Yulita Utami dan 

Ida Bagus Panji 

Sedana  

(2016) 

1. Variabel Dependen 

: holding period 

saham  

2. Variabel 

Independen : 

spread, market 

value, variance 

return, dividend 

payout ratio 

1. Spread memiliki pengaruh 

negatif tidak signifikan  

2. Market value memiliki 

pengaruh negatif signifikan 

3. Variance return memiliki 

pengaruh negatif tidak 

signifikan 

4. Dividend payout ratio 

memiliki pengaruh positif 

signifikan 

 

4 Grace A.M. 

Napitupulu  

(2017) 

1. Variabel dependen 

: holding period  

2. Variabel 

independen : bid-

1. Bid-ask spread berpengaruh 

negatif signifikan 

2. Earning per share 

berpengaruh positif tidak 



 

37 
 

 
 

ask spread, market 

value, earning per 

share, dividend 

payout ratio 

signifikan 

3. Market value dan dividend 

payout ratio berpengaruh 

negatif tidak signifikan  

5 Titik Rahayu 

Ningsih dan 

Nadia 

Asandimitra 

(2017)  

 

1. Variabel dependen 

: holding period 

saham 

2. Variabel 

independen : bid-

ask spread, market 

value, variance 

return 

1. Bid-ask spread dan market 

value berpengaruh 

signifikan  

2. Variance return tidak 

berpengaruh  

6 Farid Saiful 

Mustakim, 

Maslichah, dan 

Junaidi  

(2018) 

1. Variabel dependen 

: holding period 

saham biasa 

2. Variabel 

independen : bid-

ask spread, market 

value, variance 

return, dividend 

payout ratio 

1. Bid-ask spread dan market 

value mempunyai 

pengaruh positif signifikan  

2. Variance return dan 

dividend payout ratio tidak 

mempunyai pengaruh    

7 Hasmiati (2018) 1. Variabel dependen 

: holding period 

2. Variabel 

independen : bid-

ask spread, market 

value, risk of 

return, dividend 

payout ratio 

3. Variabel 

Moderating : 

interest rate 

1. Bid-ask spread dan dividend 

payout ratio berpengaruh 

positif signifikan  

2. Market value dan risk of 

return berpengaruh negatif 

signifikan  

3. Bid-ask spread dan risk of 

return berpengaruh positif 

tidak signifikan melalui 

interest rate  

4. Market value berpengaruh 

positif signifikan melalui 

interest rate 

5. Dividend payout ratio 

berpengaruh positif 

signifikan melalui interest 

rate 

8 Nurul Fathani 

dan Ulfi Kartika 

Oktaviana  

(2018) 

1. Variabel Dependen 

: holding Period 

2. Variabel 

Independen : 

market value, 

variance return, 

bid-ask spread, 

dividend. 

1. Dividend payout ratio 

berpengaruh positif 

signifikan 

2. Market value, variance 

return, dan bid-ask spread 

tidak berpengaruh 

signifikan   



 

38 
 

 
 

9 Thalia Amnesti 

Simanjuntak 

(2018) 

1. Variabel dependen 

: holding period 

2. Variabel 

independen : bid-

ask spread, market 

value, earning per 

share, variance of 

return 

1. Bid-ask spread berpengaruh 

positif 

2. Market value berpengaruh 

negatif  

3. Earning per share dan 

variance of return tidak 

memiliki pengaruh 

10 Rima Islamiah  

(2018) 

1. Variabel dependen 

: holding period  

2. Variabel 

independen : 

market value, 

return on asset, 

earning per share, 

dan bid-ask spread 

1. Market value memiliki efek 

positif signifikan  

2. ROA tidak berpengaruh 

signifikan  

3. EPS tidak secara signifikan 

berpengaruh 

4. Bid-ask spread tidak secara 

signifikan berpengaruh  

Sumber: data sekunder diolah, 2019.  

2.4 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir pada penelitian ini berdasarkan telaah yang telah 

dikemukakan sebelumnya, penelitian ini membahas Peran Nilai Perusahaan dalam 

Memediasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Stock Holding period pada 

Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Indeks LQ-45 Tahun 2013-

2017.  

2.4.1 Pengaruh Market Value terhadap Stock Holding Period  

Market value adalah ukuran sebuah perusahaan yang dimana 

menggambarkan nilai sebenarnya dari aktiva perusahaan yang ada di pasar. 

Menurut Jogiyanto (2013) market value adalah harga saham yang terjadi di bursa 

pada waktu tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan 

oleh permintaan dan penawaran saham bersangkutan di pasar bursa. Nilai pasar 

menunjukan keadaan perusahaan berdasarkan persepsi investor yang teraktualisasi 

melalui harga saham. Menurut Wijanarko dan Margasari (2018) menjelaskan 
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bahwa market value merupakan pengukuran yang digunakan investor untuk 

mengukur nilai perusahaan yang menyebabkan investor mau berinvestasi pada 

perusahaan. Variabel market value diukur dengan mengalikan rata-rata harga 

saham selama satu tahun dengan jumlah saham yang beredar dalam periode 

tersebut.   

 Nilai pasar perusahaan merupakan harga seluruh saham yang beredar 

(closing price). Nilai pasar menunjukan ukuran sebuah perusahaan dan nilai 

perusahaan yang dilihat melalui kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar merupakan 

indikator yang digunakan untuk membandingkan ukuran nilai antar perusahaan. 

Nilai kapitalisasi pasar dapat diperoleh dengan mengalikan jumlah saham yang 

beredar dengan harga saham perusahaan pada suatu periode. Nilai pasar yang 

tinggi merupakan indikasi yang baik dari persepsi investor tentang prospek 

perusahaan di masa depan, hal ini karena nilai pasar yang sangat dipengaruhi oleh 

transaksi pasar akan mengakibatkan fluktuasi nilai pasar dari sebab aktivitas 

bisnis perusahaan.  

Market value dalam signaling theory sebagai sinyal yang diberikan oleh 

manajemen (perusahaan) kepada pihak lain berupa nilai pasar perusahaan yang 

tercermin dari harga saham suatu perusahaan. Investor menganalisis harga saham 

melalui historis pergerakan harga saham dan kecenderungan (tren) pergerakan 

harga saham. Harga saham yang dipengaruhi oleh keadaan pasar cenderung 

keadaanya fluktuatif, oleh karena itu manajemen (perusahaan) berusaha 

memaksimalkan nilai suatu perusahaan agar perusahaan tersebut mampu 
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memberikan sinyal positif kepada investor agar investor tertarik untuk 

berinvestasi dalam perusahaan tersebut.  

Menurut Atkins dan Dyl (1997) market value yang tinggi cenderung lebih 

menarik minat investor untuk berinvestasi daripada perusahaan yang mempunyai 

market value yang rendah. Persepsi investor mengenai market value yaitu 

semakin besar market value sebuah perusahaan maka hal tersebut berarti semakin 

baik pula kinerja perusahaan, kestabilan kondisi keuangan yang tinggi, dan 

memiliki analis kompeten untuk membuat laporan keuangan sehingga akan 

berefek pada minimalnya asimetri informasi antara manajemen perusahaan 

dengan investor.  

Investor memakai nilai pasar selain untuk melihat prospek perusahaan 

juga digunakan sebagai perhitungan valuasi saham. Valuasi saham merupakan 

sebuah prosedur atau perhitungan untuk mendapatkan nilai atas harga saham pada 

suatu perusahaan. Valuasi saham penting dilakukan untuk menilai kewajaran 

harga saham untuk meminimalisir risiko kerugian dalam berinvestasi dan 

memperbesar nilai return atas investasi yang telah dilakukan, serta akan bisa 

memperkirakan seberapa besar pembagian dividen untuk perusahaan ke depannya.   

Perusahaan memakai market value untuk menilai valuasi saham yaitu 

dipakai untuk melihat perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu. Nilai 

valuasi yang baik akan berdampak pada keberhasilan suatu tingkat nilai 

perusahaan baik dari segi fundamental perusahaan maupun segi relatifnya. 

Valuasi saham yang dilakukan perusahaan biasanya dilihat dan dihitung dari 

aspek keuangan yang dilihat dari rasio-rasio keuangan, aset perusahaan, dan nilai 



 

41 
 

 
 

saham yang dilihat dari harga saham. Selain untuk menilai kinerja perusahaan, 

valuasi saham digunakan sebagai dasar pertimbangan perusahaan untuk 

mengambil kebijakan perusahaan demi kepentingan perusahaan dan untuk 

kepentingan investor.  

Manajemen perusahaan yang dituntut investor untuk memberikan return 

yang maksimal akan berusaha untuk meningkatkan nilai dari perusahaan 

peningkatan nilai perusahaan tersebut akan sejalan dengan peningkatan harga 

saham dari perusahaan. Tinggi tingkat nilai perusahaan akan mempengaruhi 

keputusan investasi seorang investor. Investor akan tertarik dengan perusahaan 

yang memiliki nilai perusahaan yang tinggi, karena menurut investor akan lebih 

stabil keadaan perusahaan tersebut. Menurut Brigham dan Gapenski (2006) 

menjelaskan bahwa nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para investor 

untuk memiliki sebuah saham pada suatu perusahaan, karena nilai perusahaan 

yang tinggi akan menunjukan tingkat kemakmuran para pemegang saham di masa 

yang akan datang.  

Menurut Wisayang (2010) semakin banyak jumlah saham yang beredar 

dan semakin tingginya harga saham menunjukan semakin besar ukuran sebuah 

perusahaan. Perusahaan yang besar diyakini oleh investor sebagai perusahaan 

yang stabil dalam hal keuangan, sehingga investor akan mempercayakan 

investasinya pada perusahaan dalam jangka waktu yang lebih lama. Jadi, semakin 

banyak jumlah saham yang beredar dan semakin tingginya harga saham 

menunjukan semakin besar pula ukuran sebuah perusahaan. Santoso (2008) 

menjelaskan perusahaan besar memiliki lebih banyak analis kompeten sehingga 
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mampu menghasilkan laporan keuangan dan informasi yang akan mengurangi 

perbedaan antara pengharapan investor dengan yang sebenarnya terjadi di 

perusahaan. Semakin besar tingkat kepercayaan investor akan menurunkan tingkat 

volume perdagangan yang berarti investor akan lebih lama menahan sahamnya, 

sehingga semakin besar market value suatu perusahaan maka semakin lama pula 

investor menahan sahamnya. Berdasarkan penjelasan tersebut market value 

berpengaruh positif terhadap stock holding period. Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan Margareta dan Diantini (2015) dan Sari dan Abundanti 

(2015) yang menyatakan bahwa semakin besar market value maka semakin lama 

investor dalam menahan kepemilikan sahamnya.  

2.4.2 Pengaruh Earning per share terhadap Stock Holding Period  

Earning per share merupakan besarnya laba perusahaan yang siap 

dibagikan kepada semua pemegang saham. Earning per share mencerminkan 

tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan. Perusahaan yang mampu 

menghasilkan tingkat keuntungan yang tinggi akan menarik investor untuk 

berinvestasi pada saham perusahaan tersebut. Tinggi tingkat earning per share 

akan mencerminkan kemampuan dan keberhasilan perusahaan dalam 

memaksimalkan tingkat pengembalian kepada pemegang saham atas dana yang 

ditanamkan pemegang saham dalam perusahaan.  

Earning per share adalah salah satu indikator bagi investor untuk 

mengukur keberhasilan atau prospek perusahaan di masa mendatang, serta 

menunjukan jumlah uang yang dihasilkan (return) dari setiap lembar saham, jadi 

semakin besar nilai EPS, semakin besar keuntungan (return) yang diterima 
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pemegang saham (Sundjaja dan Barlian, 2009). EPS merupakan alat ukur penting 

bagi investor yang memiliki motivasi investasi untuk mengejar dividen, karena 

semakin besar nilai earning per share  maka peluang dalam menerima dividen 

akan semakin besar.  

Earning per share (EPS) bukan hal utama yang dilihat investor dalam 

mengambil keputusan investasi, akan tetapi EPS  perlu diketahui investor untuk 

melihat seberapa besar investor mendapatkan keuntungan di tiap lembar saham 

yang diterimanya. Hal tersebut karena investor dalam berinvestasi dan membeli 

sebuah perusahaan perlu membeli laba per saham. Earning per share juga dapat 

digunakan untuk membandingkan perolehan laba yang diperoleh satu perusahaan 

dengan perusahaan lain, agar dapat mengetahui tingkat laba dan keuntungan yang 

akan diperoleh disetiap lembar saham yang akan dibeli investor, akankah lebih 

tinggi atau lebih rendah dari perusahaan lain. Earning per share disini dihitung 

dengan membandingkan antara laba bersih yang telah dikurangi pajak dengan 

jumlah saham beredar pada suatu perusahaan tersebut.  

Sinyal positif yang dihasilkan dari tingginya earning per share akan 

membuat investor lebih lama menahan kepemilikan sahamnya. Semakin tinggi 

earning per share suatu perusahaan, maka semakin lama investor menahan 

kepemilikan sahamnya. Sebaliknya, semakin rendah earning per share 

perusahaan, maka semakin pendek investor menahan kepemilikan sahamnya. 

Menurut Marcellyna dan Hartini (2011) menjelaskan bahwa EPS yang meningkat 

menandakan bahwa perusahaan tersebut berhasil meningkatkan taraf kemakmuran 

investor. Hal tersebut mendorong para pemegang saham untuk berinvestasi lagi 
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pada saham perusahaan tersebut. Peningkatan jumlah permintaan terhadap saham 

mendorong harga saham naik karena respon dari pasar.  

Kenaikan harga saham akan mendorong nilai perusahaan juga akan naik, 

karena nilai perusahaan merupakan persepsi investor yang tercermin dari harga 

saham. Tingginya nilai sebuah perusahaan akan berdampak pada kinerja 

perusahaan yang semakin baik. Kinerja perusahaan yang baik akan berdampak 

pada keputusan investor terkait investasi. Investor akan tertarik untuk berinvestasi 

lebih dalam perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang tinggi, karena nilai 

perusahaan yang tinggi akan memberikan prospek perusahaan di masa yang akan 

datang menjadi lebih stabil baik dalam hal keuangan dan jalannya proses 

operasional perusahaan, karena perusahaan menerima modal yang lebih untuk 

menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Hal ini juga akan berdampak pada 

keuntungan yang diperoleh investor apabila perusahaan mampu menjalankan 

kinerjanya dengan baik yaitu investor akan mendapatkan keuntungan atau return 

yang maksimal sesuai banyaknya modal saham yang ditanamkan di perusahaan 

tersebut.    

Earning per share yang digunakan investor untuk melihat seberapa besar 

keuntungan yang didapatkan oleh investor di setiap lembar saham dalam suatu 

periode dengan memiliki suatu saham. Menurut Wijanarko dan Margasari (2018) 

Tingginya earning per share akan mencerminkan kemampuan dan keberhasilan 

perusahaan dalam memaksimalkan tingkat pengembalian kepada pemegang 

saham atas dana yang ditanamkan para pemegang saham dalam perusahaan. Hal 

positif dari tingginya nilai earning per share akan membuat para investor lebih 
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lama dalam menahan kepemilikan sahamnya, hal ini karena investor percaya 

dengan EPS yang tinggi akan memberikan tingkat pengembalian kepada investor 

berupa return juga akan tinggi. Sebaliknya, rendahnya nilai earning per share 

akan membuat investor lebih singkat dalam menahan kepemilikan saham karena 

rendahnya tingkat return yang akan diterima oleh investor. Berdasarkan 

penjelasan tersebut diprediksi earning per share berpengaruh positif terhadap 

stock holding period. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan 

Margareta dan Diantini (2015) yang menyatakan bahwa earning per share 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap stock holding period, yang berarti 

semakin tinggi earning per share maka masa kepemilikan saham perusahaan juga 

semakin lama.  

2.4.3 Pengaruh Dividend Payout Ratio terhadap Stock Holding Period  

Dividend payout ratio menurut Argeni (2018) merupakan rasio dividen 

yang dibagikan kepada pemegang saham dan akan menjadi pertimbangan para 

investor untuk berinvestasi atau menahan sahamnya lebih lama pada suatu 

perusahaan. Rasio keuangan ini akan menunjukan seberapa besar perusahaan akan 

memberikan porsi laba mereka dalam bentuk dividen kepada para pemegang 

saham. Perusahaan-perusahaan yang lebih lama umur perusahaannya, lebih besar 

kapitalisasi pasarnya, dan ukuran perusahaan serta lebih stabil kinerja 

keuangannya akan memiliki rasio pembayarakan dividen yang tinggi. Sebaliknya, 

untuk perusahaan start-up atau perusahaan muda dan perusahaan yang mencari 

pertumbuhan perusahaan memiliki rasio pembayaran dividen yang rendah.   
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Dividend payout ratio digunakan untuk menentukan jumlah laba yang 

dibagi dalam bentuk dividen kas dan laba yang ditahan sebagai sumber pendanaan 

bagi perusahaan. Dividend payout ratio banyak digunakan sebagai cara untuk 

mengestimasi dividen di masa yang akan datang. Para investor menggunakan 

dividend payout ratio untuk melakukan analisis saham dalam menilai harga wajar 

suatu saham agar investor tidak salah dalam memilih saham yang overvalued. 

Investor akan mencari dan tertarik dengan perusahaan yang stabil dan konsisten 

dalam membagikan dividen, akan tetapi rasio pembayaran dividen perusahaan 

tidak boleh terlalu tinggi, hal tersebut atas dasar perusahaan harus membayar 

secara tunai sebuah pembayaran dividen, sehingga apabila rasionya terlalu tinggi 

akan terjadi kesulitan dalam hal pengelolaan kas dan likuiditas perusahaan untuk 

keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan.   

Investor dalam melakukan investasi memiliki dua tujuan dalam hal 

mencari keuntungan dari saham yang dimilikinya di suatu perusahaan yaitu tujuan 

jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Pergerakan dan perubahan harga saham 

dalam transaksi jual beli saham dapat menjadi keuntungan yang diperoleh dalam 

jangka pendek. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang keuntungan yang 

diperoleh oleh pemegang saham melalui pembagian dividen atas keuntungan yang 

diperoleh perusahaan. Perusahaan yang melakukan pembagian dividen secara 

rutin dan stabil serta dengan jumlah yang tinggi hal ini akan mampu menarik 

investor untuk memegang sahamnya dalam jangka waktu yang lebih lama.  

Bird in the hand theory menjelaskan investor menghendaki pembayaran 

dividen yang tinggi dari keuntungan perusahaan sesuai tujuan investor yaitu 
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menanamkan sahamnya untuk mendapatkan dividen. Investor tidak tertarik 

berinvestasi di perusahaan jika penerimaan dividen tidak rutin dan terjadi dalam 

jangka waktu yang lama. Permintaan investor bahwa perusahaan harus 

membagikan dividen secara stabil dan rutin karena didasarkan atas asumsi bahwa 

pembayaran dividen saat ini akan meminimalisir risiko dari pada mendapat 

capital gain di masa yang akan datang meskipun capital gain di masa mendatang 

dapat memberikan pengembalian yang lebih tinggi daripada dividen saat ini, 

selain risiko juga adanya ketidakpastian tentang arus kas perusahaan di masa 

depan.  

Menurut Wijanarko dan Margasari (2018) perusahaan dengan risiko 

rendah dan earning yang tinggi akan membagikan dividend payout ratio dengan 

nilai yang tinggi, karena perusahaan tersebut yakin akan mendapat keuntungan 

yang besar dalam periode berikutnya maupun di masa depan, sehingga membuat 

investor baru akan tertarik untuk membeli saham perusahaan, dan investor akan 

lebih lama dalam menahan sahamnya dalam perusahaan tersebut. Sebaliknya,  

apabila perusahaan yang memiliki risiko yang tinggi dan earning rendah akan 

membuat pembagian dividen menjadi rendah, karena perusahaan akan menyimpan 

sebagian laba yang didapatkannya agar tidak mengurangi keuntungan yang 

didapatkan dalam jumlah yang besar untuk menstabilkan keuangan agar kegiatan 

operasional perusahaan tetap berjalan stabil.  

Catering theory menjelaskan keputusan perusahaan membagikan dividen 

oleh manajer dipengaruhi oleh permintaan atau sentimen investor terhadap 

dividen tunai. Catering theory yang dikemukakan oleh Baker dan Wugler (2004) 
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mengemukakan bahwa kebijakan dividen perusahaan yang di dorong oleh 

permintaan investor atas pembayaran dividen dan manajer akan melayani investor 

dengan membayar dividen premium. Kebijakan dividen perusahaan yang diambil, 

yaitu manajemen akan membagikan dividen jika perusahaan menghasilkan cukup 

laba untuk dibagikan kepada investor dan tidak mempengaruhi kegiatan 

operasional perusahaan.    

Perusahaan melakukan pembagian dividen sebagai salah satu bentuk 

kegiatan untuk menarik investor, dalam arti perusahaan memberikan apa yang 

diinginkan oleh investor dengan cara membayar dividen. Manajemen perusahaan 

akan membayar dividen manakala investor berani memberi premi yang tinggi 

terhadap harga saham suatu perusahaan, jika perusahaan memutuskan untuk 

melakukan pembayaran dividen dalam beberapa periode maka investor akan 

tertarik untuk mempertahankan sahamnya guna mendapatkan keuntungan berupa 

dividen. Hal ini karena, sebagian besar investor menginginkan arus dividen yang 

berkelanjutan dari perusahaan sehingga tren yang konsisten dalam rasio 

pembayaran dividen ini lebih membuat investor tertarik dari pada yang 

berfluktuatif.   

Perusahaan yang tidak membayarkan dividen dalam beberapa  periode 

maka investor akan memperjual belikan sahamnya untuk memperoleh keuntungan 

berupa capital gain, sehingga jangka waktu pemegang saham menahan sahamnya 

akan menjadi lebih singkat. Berdasarkan penjelasan tersebut diprediksi bahwa 

dividend payout ratio memiliki hubungan positif terhadap stock holding period. 

Sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari dan Abundanti 
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(2015) dan Utami dan Sedana (2016) diketahui bahwa dividend payout ratio 

berpengaruh positif terhadap stock holding period. Artinya, semakin sering 

pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin lama seorang 

investor untuk memegang sahamnya.   

2.4.4 Pengaruh Market Value terhadap Nilai Perusahaan 

Market value atau nilai pasar menurut Jogiyanto (2013) merupakan harga 

saham yang terjadi di pasar bursa yang ditentukan oleh pelaku pasar. Market 

value ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran saham yang 

bersangkutan di pasar bursa. Harga pasar merupakan harga jual saham sebagai 

konsekuensi dari posisi tawar menawar antara penjual dan pembeli saham di pasar 

bursa sehingga nilai pasar menunjukan fluktuasi dari sebuah harga saham dimana 

harga saham sekarang mencerminkan sepenuhnya histori harga saham dari saat 

IPO sampai sekarang.  

Menurut Syahirah dan Lantania (2016) market value digunakan oleh 

investor untuk menilai seberapa besar keberhasilan perusahaan dalam 

menjalankan perusahaan dan memberikan keuntungan yang maksimal terhadap 

para investor. Keberhasilan sebuah perusahaan dalam menjalankan usahanya 

menandakan baiknya kinerja sebuah perusahaan baik dari segi keuangan maupun 

operasionalnya. Kinerja perusahaan yang baik akan berdampak pada tingginya 

laba perusahaan. Laba perusahaan yang tinggi akan berdampak pada 

meningkatnya tingkat return yang diberikan kepada investor. Return yang tinggi 

akan membuat investor tertarik untuk berinvestasi, karena semakin banyak 

permintaan investor terhadap saham perusahaan, maka harga saham juga akan 
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melambung tinggi. Harga saham yang tinggi berdampak pada nilai perusahaan 

yang juga tinggi, serta kesejahteraan investor akan meningkat seiring dengan 

meningkatnya harga saham.  

Manajemen yang berhasil dalam mengelola perusahaan yang akhirnya 

akan berdampak pada harga saham. Harga saham yang tinggi akan membuat nilai 

perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan yang merupakan perpsepsi dari investor 

terkait keberlangsungan perusahaan di masa depan dan tercermin dari harga 

saham menjadi dasar investor untuk mengambil keputusan investasi. Nilai 

perusahaan yang tinggi akan sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan investor 

terhadap prospek perusahaan di masa yang akan datang selain pada kinerja 

perusahaan saat ini.  

Investor dalam melihat nilai perusahaan terkait keputusan investasi dapat 

dilihat dari market value. Market value penting bagi nilai perusahaan karena 

keberadaan nilai pasar sangat penting bagi investor untuk menentukan strategi 

investasi di pasar modal. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa market value   

dapat merefleksikan nilai sebenarnya dari aktiva perusahaan yang ada di pasar  

bursa. Nilai perusahaan yang tinggi akan memberikan persepsi bagi investor 

bahwa perusahaan tersebut stabil dan dapat dipercaya untuk waktu sekarang dan 

di masa yang akan datang.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Syahirah dan Lantania (2016) 

menjelaskan bahwa market value dengan nilai perusahaan berpengaruh positif 

signifikan. Nilai perusahaan merupakan salah satu tolak ukur sebagai cerminan 

tingkat kemakmuran pemegang saham. Nilai perusahaan yang dicerminkan dari 



 

51 
 

 
 

harga saham mengindikasikan semakin tinggi sebuah harga saham maka semakin 

tinggi pula nilai suatu perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi 

keinginan para investor untuk memiliki sebuah saham pada suatu perusahaan, 

karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan pasar 

tidak hanya terhadap kinerja perusahaan akan tetapi juga prospek baik perusahaan 

di masa mendatang yang akan berdampak pada tingkat kemakmuran para 

pemegang saham di masa yang akan datang (Rahayu dan Sari, 2018). Harga pasar 

dari sebuah saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual disaat 

terjadi transaksi di pasar bursa disebut nilai pasar perusahaan, karena harga pasar 

saham dianggap cerminan dari nilai asset perusahaan sesungguhnya.  

Nilai perusahaan yang dibentuk dari indikator-indikator nilai pasar saham 

dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Adanya peluang investasi dapat 

memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa depan, 

sehingga akan meningkatkan harga saham suatu perusahaan, dan dengan 

meningkatnya harga saham maka nilai perusahaan pun akan meningkat.  Hal ini 

sesuai dengan signaling theory dalam penelitian yang dilakukan Fahmi dan Hadi 

(2009) yang menjelaskan tentang keadaan harga pasar yang mengalami kenaikan 

atau penurunan yang nantinya akan digunakan investor sebagai bahan 

pertimbangan pengambilan keputusan. Informasi apapun yang tercermin di pasar 

akan selalu dapat memberikan sinyal bagi investor dalam mengambil tindakan 

untuk merespon informasi-informasi tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut 

dapat dijelaskan bahwa market value berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan Syahirah dan Lantania (2016).  



 

52 
 

 
 

2.4.5 Pengaruh Earning Per Share terhadap Nilai Perusahaan  

Earning per share (EPS) merupakan rasio yang menunjukan seberapa 

besar return yang diperoleh investor disetiap lembar saham. Earning per share 

sering digunakan oleh manajemen perusahaan untuk menarik perhatian seorang 

investor, karena semakin tinggi EPS makan semakin tinggi pula nilai sebuah 

perusahaan dan menunjukan tingkat keberhasilan manajemen dalam mengelola 

perusahaan juga semakin tinggi, sehingga investor akan tertarik untuk melakukan 

investasi pada perusahaan tersebut karena tingkat kinerja perusahaan yang 

menunjukan hasil positif.  

Investor dalam melihat nilai perusahaan tidak dapat dipisahkan dari 

informasi keuangan perusahaan berupa laporan keuangan yang dikeluarkan setiap 

tahunnya. Investor akan melakukan berbagai analisis terkait dengan keputusan 

investasi pada perusahaan melalui informasi keuangan dari laporan keuangan 

perusahaan. Earning per share  yang merupakan salah satu dari informasi 

keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan mencerminkan seberapa besar 

laba perusahaan pada saat suatu periode.  

Informasi tentang earning per share suatu perusahaan menjadi salah satu 

indikator yang digunakan oleh investor dalam membeli saham berkenaan dengan 

pemilihan investasi yang tepat dan menguntungkan. Earning per share penting 

bagi sebuah perusahaan karena menyebabkan naiknya harga saham perusahaan, 

hal ini karena jika perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi per lembar 

sahamnya berarti perusahaan memiliki lebih banyak kas untuk diinvestasikan 
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kembali dalam bisnis atau dibagikan kepada para investor dalam bentuk 

pembayaran dividen. 

Nilai earning per share yang tinggi akan mengindikasikan laba 

perusahaan yang juga tinggi. Laba perusahaan yang tinggi berarti kinerja sebuah 

perusahaan dalam mengelola perusahaan baik dari segi kinerja dan kestabilan 

perusahaan. Laba perusahaan yang tinggi akan berdampak pada ketertarikan 

investor terhadap saham suatu perusahaan, karena mereka berasumsi akan 

mendapatkan return yang tinggi dari laba perusahaan tersebut. Hal ini berdampak 

pada permintaan yang tinggi dari saham perusahaan, akibatnya harga saham akan 

meningkat begitupula dengan nilai perusahaannya, karena harga saham 

mencerminkan nilai perusahaan.      

Penelitian yang dilakukan oleh Oggita (2018) menjelaskan bahwa earning 

per share sebuah perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pengaruh ini 

didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat laba bersih suatu perusahaan menjadi 

salah satu indikator yang digunakan investor untuk mengambil keputusan 

investasi, semakin besar nilai sebuah laba per lembar saham (earning per share), 

maka semakin besar pula laba bersih yang dihasilkan perusahaan untuk para 

investor. Hal ini akan menarik investor untuk menanamkan sahamnya di suatu 

perusahaan.  

Hal ini juga sesuai dengan signaling theory, dimana menjelaskan 

perusahaan yang menyajikan earning per share  yang tinggi akan menarik minat 

investor untuk melakukan investasi ke suatu perusahaan karena EPS yang tinggi 

akan memberikan sinyal positif ke investor mengenai keuntungan yang akan 



 

54 
 

 
 

investor dapat di masa yang akan datang (Purba, 2011). Banyaknya minat investor 

akan meningkatkan tingkat kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan sehingga 

harga saham perusahaan meningkat. Harga saham perusahaan yang meningkat 

akan berdampak pada nilai perusahaan yang tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi 

mengindikasikan bahwa kinerja perusahaan baik dan meningkatkan kepercayaan 

investor untuk menanamkan sahamnya pada suatu perusahaan tersebut. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disebutkan bahwa earning per share 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Irayanti dan Tumbel (2014) yang menyebutkan bahwa earning per share 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan earning per share 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

2.4.6 Pengaruh Dividend Payout Ratio terhadap Nilai Perusahaan  

Dividend Payout Ratio (DPR) merupakan salah satu rasio keuangan yang 

digunakan manajemen perusahaan untuk mengukur persentase laba bersih yang 

dibagikan kepada pemegang saham dalam suatu periode tertentu. Dividend payout 

ratio menunjukan berapa porsi masing-masing dari berapa laba yang dibagikan 

kepada pemegang saham dan berapa laba yang digunakan untuk mendanai 

kelangsungan operasional suatu perusahaan. Kebijakan ini sering dipakai oleh 

para investor sebagai sinyal dalam menilai baik buruknya suatu perusahaan, 

karena kebijakan dividen dianggap berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Pembayaran dividen penting bagi investor karena dividen memberi 

kepastian tentang perkembangan perusahaan dan kestabilan perusahaan. Investor 

akan tertarik dengan perusahaan yang konstan dalam membagikan dividen. Hal 
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ini karena dengan perusahaan membagikan dividen yang stabil dan dalam jangka 

panjang, berarti kondisi keuangan perusahaan dan kestabilan perusahaan dalam 

jangka panjang dan di masa depan akan baik.   

Pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan dinilai sebagai sinyal 

positif oleh para investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut, karena 

investor lebih tertarik pada return yang pasti dalam investasinya. Perusahaan yang 

membagikan dividennya akan sangat menarik minat pemegang saham untuk 

berinvestasi. Banyaknya investor yang membeli saham maka akan menaikan 

harga saham suatu perusahaan sehingga meningkatakan nilai perusahaan (Putra 

dan Lestari, 2016). 

Dividend payout ratio dalam teori sinyal menjelaskan manajemen 

perusahaan melakukan penyesuaian pembayaran dividen untuk menunjukan 

sinyal prospek perusahaan di masa yang akan datang. Saat perusahaan 

mengumumkan kenaikan dividen dalam pembayaran dividen, harga saham 

perusahaan cenderung akan mengalami kenaikan. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Siaputra dan Atmadja (2006) menjelaskan bahwa besar nilai 

perubahan harga saham secara statistik tercermin dalam besarnya nilai dividen per 

lembar saham yang dibagikan. Hal ini berarti, bahwa harga saham berubah hampir 

sebesar nilai dividen per lembar saham yang dibagikan. Selain teori sinyal 

(signaling theory) terdapat teori lain yang menjelaskan tentang pembayaran 

dividen, yaitu teori bird in the hand.  

Bird in the hand theory menyatakan bahwa biaya modal sendiri 

perusahaan akan naik jika dividend payout ratio rendah, hal ini karena investor 
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lebih suka menerima dividen dari pada capital gain. Pembayaran dividen saat 

yang stabil akan membuat investor tertarik pada saham perusahaan, karena 

pembayaran dividen saat ini dapat meminimalisir risiko daripada mendapat 

capital gain di masa yang akan datang meskipun capital gain di masa yang akan 

datang memberikan pengembalian yang lebih tinggi daripada dividen saat ini, 

selain risiko kerugian juga adanya ketidakpastian tentang arus kas perusahaan di 

masa depan. Sehingga apabila perusahaan meningkatkan pembayaran dividen 

maka nilai perusahaan juga akan meningkat.   

Bukti lain pengaruh dividend payout ratio terhadap nilai perusahaan ini 

dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu. Menurut penelitian Senata (2016) 

kebijakan dividen yang diproksikan dengan dividend payout ratio berpengaruh 

positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian lain yang menunjukan hasil 

yang sama juga dilakukan oleh Nofrita (2013), Prastuti dan Sudiartha (2016) dan 

Dewi dan Wirasedana (2018) . Hal ini berarti, bahwa dengan membagikan dividen 

yang stabil dalam jangka waktu yang lama, akan berakibat pada peningkatan nilai 

perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa dividend 

payout ratio berpengaruh pada nilai perusahaan.  

2.4.7 Pengaruh Market Value terhadap Stock Holding Period  dengan Nilai 

Perusahaan sebagai Variabel Intervening 

Nilai pasar perusahaan merupakan harga seluruh saham yang beredar 

(closing price). Nilai pasar menunjukan ukuran sebuah perusahaan dan nilai 

perusahaan yang dilihat melalui kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar merupakan 

indikator yang digunakan untuk membandingkan ukuran nilai antar perusahaan. 
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Nilai kapitalisasi pasar dapat diperoleh dengan mengalikan jumlah saham yang 

beredar dengan harga saham perusahaan pada suatu periode. Nilai pasar yang 

tinggi merupakan indikasi yang baik dari persepsi investor tentang prospek 

perusahaan di masa depan, hal ini karena nilai pasar yang dipengaruhi oleh 

transaksi pasar akan mengakibatkan fluktuasi nilai pasar dari sebab aktivitas 

bisnis perusahaan.  

Menurut Atkins dan Dyl (1997) market value yang tinggi cenderung lebih 

menarik minat investor untuk berinvestasi daripada perusahaan yang mempunyai 

market value yang rendah. Persepsi investor mengenai market value yaitu 

semakin besar market value sebuah perusahaan maka hal tersebut berarti semakin 

baik pula kinerja perusahaan, kestabilan kondisi keuangan yang tinggi, dan 

memiliki analis kompeten untuk membuat laporan keuangan sehingga akan 

berefek pada minimalnya asimetri informasi antara manajemen perusahaan 

dengan investor.  

Menurunnya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan 

investor akan membuat investor lebih lama dalam menahan sahamnya, karena 

meningkatnya kepercayaan investor terhadap perusahaan. Lamanya seorang 

investor dalam menahan sahamnya disebut Stock holding period. Seorang investor 

yang akan menginvestasikan modalnya dapat dibedakan berdasarkan orientasi 

lama kepemilikan sahamnya. Investor jangka panjang umumnya mengharapkan 

return dari pembagian dividen dan investor jangka pendek memperoleh return 

dari capital gain yaitu hasil dari transaksi sahamnya. Holding period sangat 

penting bagi investor karena seorang investor perlu mengetahui pemilihan waktu 
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serta periode kepemilikan saham yang tepat ketika investor memutuskan untuk 

membeli, menahan, atau menjual sahamnya berdasarkan informasi-informasi yang 

diberikan oleh manajemen perusahaan sebagai sinyal positif kepada investor, yang 

selanjutnya para investor akan memberi respon terhadap sinyal tersebut.  

Signalling theory menjelaskan perusahaan mempunyai dorongan untuk 

memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Hal ini bertujuan 

untuk mengurangi informasi asimetri. Market Value atau nilai pasar ditentukan 

oleh permintaan dan penawaran saham di pasar bursa. Harga pasar merupakan 

harga jual saham sebagai konsekuensi dari posisi tawar antara penjual dan 

pembeli saham sehingga nilai pasar menunjukan fluktuasi dari harga saham 

(Jogiyanto, 2013). Fluktuasi pasar tersebut terjadi karena berbagai respon dari 

investor terhadap aktivitas bisnis perusahaan.  

Nilai pasar dapat menjelaskan seberapa besar ukuran perusahaan melalui 

kapitalisasi perusahaan. Perusahaan yang besar akan membuat investor tertarik 

untuk berinvestasi dan menahan sahamnya lebih lama di suatu perusahaan 

tersebut.  Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa perusahaan yang besar 

memiliki lebih banyak analis kompeten sehingga mampu menghasilkan laporan 

keuangan dan informasi yang reliable, sehingga mengurangi perbedaan antara 

pengharapan investor dengan apa yang terjadi di perusahaan. Tingginya tingkat 

kepercayaan investor akan membuat investor lebih lama dalam menahan 

sahamnya.    

Nilai pasar yang diindikasikan dengan harga saham suatu perusahaan, dan 

harga saham suatu perusahaan tersebut menunjukan seberapa besar ukuran 
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perusahaan, yang dimana ukuran suatu perusahaan mempengaruhi keputusan 

investor untuk membeli, menahan atau menjual sahamnya. Harga saham suatu 

perusahaan juga mencerminkan nilai perusahaan yang dimana semakin tinggi 

harga saham makan semakin baik nilai perusahaan tersebut dan investor akan 

lebih lama dalam menahan sahamnya.  

Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat investor tertarik berinvestasi 

karena nilai perusahaan yang tinggi berarti kinerja perusahaan baik dan kesehatan 

perusahaan juga tinggi, serta kinerja keuangan juga baik. Oleh karena itu, investor 

akan tertarik untuk berinvestasi dalam saham perusahaan karena stabilnya 

keadaan perusahaan yang akhirnya akan berdampak pada prospek perusahaan di 

masa yang akan datang. Nilai perusahaan yang tinggi akan mempengaruhi 

keputusan investor dalam investasi. Investor akan lebih lama dalam menahan 

sahamnya pada perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang tinggi.   

Penjelasan teori dan bukti empiris yang ada bahwa market value 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi stock holding period. Namun, 

masih ada penelitian yang menunjukan hasil bahwa market value tidak 

berpengaruh terhadap stock holding period (Khotim, 2011), (Fathani dan 

Oktaviana, 2018), sehingga dapat dikatakan secara tidak langsung market value 

berpengaruh terhadap stock holding period  melalui nilai perusahaan.  

2.4.8  Pengaruh Earning Per Share terhadap Stock Holding Period  dengan 

Nilai Perusahaan sebagai Variabel Intervening  

Earning per share atau laba per lembar saham merupakan tingkat 

keuntungan bersih untuk tiap lembar sahamnya yang mampu diraih perusahaan 

pada saat menjalankan operasinya yang selanjutnya akan diberikan kepada 
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investor sebagi return. Earning per share dapat mengindikasikan laba atau rugi 

suatu perusahaan dalam periode tertentu. Perusahaan yang mampu menghasilkan 

tingkat keuntungan yang tinggi akan menarik investor untuk berinvestasi pada 

saham perusahaan tersebut. Earning per share merupakan rasio keuangan yang 

digunakan investor sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.  

Earning per share yang tinggi mencerminkan kemampuan dan 

keberhasilan perusahaan dalam memaksimalkan tingkat pengembalian atau return 

saham atas dana yang telah ditanamkan investor dalam perusahaan. Earning per 

share yang tinggi akan menunjukan kinerja perusahaan yang baik karena laba 

yang diperoleh perusahaan juga semakin tinggi. Oleh karena itu, investor akan 

lebih lama menahan saham perusahaan yang memiliki earning per share yang 

tinggi. Lamanya seorang investor dalam menahan kepemilikan sahamnya disebut 

stock holding period.  

Karakterisktik saham yang bersifat high risk high return menyebabkan 

investor harus memutuskan lamanya waktu menahan saham (holding period) 

secara tepat agar memperoleh return yang diharapkan. Oleh karena itu, seorang 

investor harus menentukan dengan tepat berapa lama suatu saham akan ditahan 

kepemilikannya agar memperoleh keuntungan yang maksimal dengan tingkat 

risiko tertentu. Stock holding period ditunjukan melalui perbandingan antara 

jumlah saham yang beredar dengan volume transaksi saham. Investor yang lama 

menahan sahamnya, biasanya merupakan investor yang berorientasi pada return 

yang berbentuk dividen bukan capital gain.   
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Signaling theory menjelaskan manajemen perusahaan dan investor sangat 

tertarik pada earning per share, karena hal ini merupakan salah satu indikator 

keberhasilan perusahaan dan menujukan prospek perusahaan di masa depan. 

Manajer perusahaan menyakinkan investor untuk berinvestasi di perusahaannya 

dengan meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan informasi-informasi 

keuangan yang selanjutnya agar dapat dijadikan investor sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan investasi.  

Infromasi-informasi tersebut diberikan oleh manajemen perusahaan 

sebagai sinyal positif kepada investor, yang selanjutnya investor akan merespon 

sinyal-sinyal tersebut dalam bentuk membeli, menjual, atau menahan sahamnya. 

Informasi earning per share merupakan salah satu informasi yang diberikan 

manajemen perusahaan kepada investor.  Tingginya nilai laba per lembar saham 

secara otomatis akan menyenangkan pemegang saham, karena semakin besar laba 

yang disediakan untuk pemegang saham, maka investor akan lebih lama dalam 

menaham sahamnya di suatu perusahaan tersebut (Wijanarko dan Margasari, 

2018).  

Investor dalam melihat nilai perusahaan tidak dapat dipisahkan dari 

informasi keuangan perusahaan berupa laporan keuangan yang dikeluarkan setiap 

tahunnya. Investor akan melakukan berbagai analisis terkait dengan keputusan 

investasi pada perusahaan melalui informasi keuangan dari laporan keuangan 

perusahaan. Earning per share  yang merupakan salah satu dari informasi 

keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan mencerminkan seberapa besar 

laba perusahaan pada saat suatu periode.  
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Earning per share  juga dapat dijadikan sebagai indikator tingkat nilai 

perusahaan. Nilai earning per share yang tinggi akan mengindikasikan laba 

perusahaan yang juga tinggi. Laba perusahaan yang tinggi berarti kinerja sebuah 

perusahaan dalam mengelola perusahaan baik dari segi kinerja dan kestabilan 

perusahaan. Laba perusahaan yang tinggi akan berdampak pada ketertarikan 

investor terhadap saham suatu perusahaan, karena mereka berasumsi akan 

mendapatkan return yang tinggi dari laba perusahaan tersebut. Hal ini berdampak 

pada permintaan yang tinggi dari saham perusahaan, akibatnya harga saham akan 

meningkat begitupula dengan nilai perusahaannya, karena harga saham 

mencerminkan nilai perusahaan, semakin tinggi nilai perusahaan maka tingkat 

kepercayaan investor terhadap perusahaan semakin tinggi, karena kondisi 

kesehatan perusahaan yang baik dan stabil dilihat dari nilai perusahaan.       

Bukti-bukti empiris dan teori-teori yang menyebutkan bahwa earning per 

share merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi stock holding period. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Margareta dan Diantini (2015) yang 

menjelaskan bahwa earning per share memiliki pengaruh terhadap stock holding 

period, akan tetapi juga terdapat penelitian yang menunjukan hasil bahwa earning 

per share  tidak mempengaruhi stock holding period (Wijanarko dan Margasari, 

2018), (Simanjuntak, 2018). Berdasarkan hal tersebut secara tidak langsung dapat 

dikatakan bahwa earning per share berpengaruh terhadap stock holding period 

melalui nilai perusahaan. 
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2.4.9 Pengaruh Dividend Payout Ratio terhadap Stock Holding Period 

dengan Nilai Perusahaan sebagai Variabel Intervening  

Dividend Payout Ratio (DPR)  adalah rasio seberapa besar dividen yang 

diperoleh investor terhadap laba yang diperoleh perusahaan pada suatu periode. 

Kebijakan pembayaran dividen perusahaan merupakan keputusan dewan direksi 

apakah laba perusahaan pada akhir periode dibagikan kepada para pemilik saham 

sebagai dividend atau laba tersebut akan ditahan sebagai laba ditahan untuk 

menambah modal perusahaan yang tujuannya untuk kegiatan operasional 

perusahaan.  

Dividend payout ratio banyak digunakan para investor sebagai cara untuk 

mengestimasi dividen di masa yang akan datang. Beberapa analisis atau investor 

mengestimasikan pertumbuhan dengan menggunakan laba ditahan itu lebih baik 

daripada dengan dividen, dalam pasar saham terdapat banyak perusahaan yang 

tidak membagikan dividen secara rutin. Hal tersebut karena, perusahaan jauh lebih 

memilih menggunakan laba bersih perusahaan yang diperoleh untuk ekspansi 

perusahaan maupun pengembangan usaha. Hasil dari ekspansi perusahaan 

tersebut diharapkan oleh para investor akan semakin meningkatkan laba 

perusahaan kedepannya yang dampaknya akan meningkatkan harga saham 

perusahaan dan nilai perusahaan karena kinerja perusahaan yang baik.  

Investor dalam melakukan investasi memiliki dua tujuan dalam hal 

mencari keuntungan dari saham yang dimilikinya di suatu perusahaan yaitu tujuan 

jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Pergerakan dan perubahan harga saham 

dalam transaksi jual beli saham dapat menjadi keuntungan yang diperoleh dalam 

jangka pendek, sedangkan untuk tujuan jangka panjang keuntungan yang 
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diperoleh oleh pemegang saham melalui pembagian dividen atas keuntungan yang 

diperoleh perusahaan. Perusahaan yang melakukan pembagian dividen secara 

rutin dan stabil serta dengan jumlah yang tinggi hal ini akan mampu menarik 

investor untuk memegang sahamnya dalam jangka waktu yang lebih lama. 

Lamanya seorang investor dalam menahan sahamnya disebut stock 

holding period. Investor jangka panjang mengharapkan perusahaan untuk lebih 

rutin dalam membagikan dividen. Persepsi ini didasarkan atas pemikiran bahwa 

perusahaan yang memiliki histori rutin dalam membagikan dividen berati 

perusahaan tersebut mempunyai kondisi keuangan yang baik dan stabil. Menurut 

signaling theory menjelaskan perusahaan membagikan dividen secara rutin 

tersebut, merupakan bentuk perilaku manajemen perusahaan untuk memberikan 

sinyal kepada investor bahwa kondisi keuangan dan kesehatan perusahaan baik. 

Investor akan berani membayar premi yang tinggi untuk perusahaan yang 

membagikan dividen secara rutin. Pemikiran ini ada karena menurut para investor 

pembayaran dividen saat ini akan membuat risiko lebih kecil daripada mendapat 

capital gain di masa yang akan datang, meskipun capital gain di masa mendatang 

dapat memberikan tingkat pengembalia return yang tinggi daripada dividen saaat 

ini, selain alasan minim risiko juga adanya ketidakpastian tentang arus kas 

perusahaan di masa mendatang.    

Teori bird in the hand menjelaskan bahwa dengan membagikan dividen 

maka perusahaan telah melakukan hal yang diinginkan Gordon (1959). 

Kemudian, apabila kebijakan pembayaran dividen itu benar-benar menjadi hal 

yang telah diinginkan investor maka selanjutnya akan ada reaksi pasar melalui 
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apresiasi investor melalui peningkatan premi harga saham yang tinggi (Baker dan 

Wurgler, 2004). Harga saham perusahaan yang meningkat maka dapat dikatakan 

bahwa nilai perusahaan dimata investor juga meningkat. Hal ini selanjutnya akan 

dapat mempengaruhi persepsi investor akan saham apa yang akan mereka miliki 

dan saham apa yang akan mereka jual. Semakin banyak saham perusahaan 

diperjualbelikan maka akan mempersingkat jangka waktu saham tersebut dimiliki 

oleh seorang pemegang saham.  

Catering theory juga menjelaskan keputusan perusahaan membagikan 

dividen oleh manajer dipengaruhi oleh sentimen investor terhadap dividen tunai 

dan manajemen perusahaan akan melayani investor dengan membayar dividen 

premium. Kebijakan dividen perusahaan, manajemen akan membagikan dividen 

jika perusahaan menghasilkan cukup laba untuk dibagikan kepada investor dalam 

bentuk dividen tunai, yang nantinya tidak akan mempengaruhi kegiatan 

operasional perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.  

Bukti-bukti empiris dan teori yang ada menyatakan bahwa kebijakan 

dividen menjadi salah satu faktor yang dapat memberikan pengaruh langsung 

terhadap stock holding period suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan Sari 

dan Abundanti (2015) yang menyebutkan bahwa dividend payout ratio 

berpengaruh terhadap stock holding period, namun masih terdapat penelitian yang 

menghasilkan bukti empiris bahwa dividend payout ratio tidak berpengaruh 

secara langsung terhadap stock holding period  (Maulina, Sumiati, dan 

Triyuwono, 2010) (Margareta dan Diantini, 2015). Sehingga dapat dikatakan 



 

66 
 

 
 

bahwa kebijakan dividen perusahaan secara tidak langsung dapat mempengaruhi 

stock holding period  perusahaan melalui nilai perusahaan.  

2.4.10  Pengaruh Nilai Perusahaan terhadap Stock Holding Period  

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat 

keberhasilan perusahaan dalam mengelola usahanya. Nilai perusahaan tercermin 

dari harga saham perusahaan. Kenaikan harga saham menunjukan tingkat 

kepercayaan investor terhadap perusahaan. Nilai perusahaan dapat memberikan 

kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan 

meningkat. Tujuan manajemen dalam menaikan harga saham perusahaan, karena 

hal ini akan menghasilkan kekayaan bagi para investor, sehingga akan 

meningkatkan nilai perusahaan seiring dengan kenaikan harga saham perusahaan.  

Nilai perusahaan yang meningkat menyebabkan tingkat kemakmuran para 

pemegang saham juga akan meningkat. Hal tersebut karena nilai perusahaan 

mencerminkan pertumbuhan dan kinerja manajemen suatu perusahaan. 

pertumbuhan perusahaan terlihat dari adanya penilaian yang tinggi baik dari pihak 

eksternal perusahaan terhadap aset perusahaan, apakah aset tersebut 

perputarannya maksimal untuk jalannya kegiatan operasional perusahaan.  

Nilai perusahaan yang merupakan indikator yang penting bagi investor 

untuk menilai perusahaan secara keseluruhan. Harga saham yang tinggi membuat 

nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan tingkat kepercayaan pasar tidak 

hanya terhadap kinerja perusahaan akan tetapi juga prospek perusahaan di masa 

mendatang (Ambarwati dan Stephanus, 2014). Harga saham yang digunakan 

umumnya mengacu pada harga penutupan saham (closing price) dan harga yang 
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terjadi pada saat saham diperdagangkan. Nilai perusahaan yang tercermin dari 

harga saham, ini berarti semakin meningkatnya harga saham suatu perusahaan 

maka nilai perusahaan juga akan tinggi. Tingginya nilai perusahaan akan 

membuat tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan juga semakin tinggi 

karena percaya pada prospek perusahaan di masa mendatang.  

Perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi cenderung 

sudah memiliki tingkat kepercayaan investor. Kepercayaan itu muncul atas dasar 

kinerja perusahaan yang baik dan kondisi perusahaan yang stabil, sehingga 

apabila perusahaan memiliki nilai yang besar maka dianggap investor akan lebih 

memilih untuk memiliki saham perusahaan dalam waktu yang lebih lama, karena 

perusahaan akan mampu mempertahankan kinerja dan prospek perusahaan di 

masa mendatang yang lebih pasti dan rendah risiko. Nilai perusahaan yang 

semakin tinggi akan berdampak pada keputusan investasi seorang investor terkait 

kepemilikan sahamnya. Investor akan lebih lama dalam menahan sahamnya.  

Lamanya investor menahan sahamnya disebut sebagai stock holding 

period.  Stock holding period ditunjukan melalui perbandingan antara jumlah 

saham beredar dengan volume transaksi saham. Angka yang ditunjukan dari stock 

holding period bukan berarti seorang investor menahan sahamnya selama itu 

dengan pasti, namun angka tersebut menunjukan bahwa semakin besar 

nominalnya maka semakin lama jangka waktu seorang investor dalam memegang 

atau menahan sahamnya.  

Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi suatu 

perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga 
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memaksimalkan tujuan utama perusahaan. meningkatnya nilai perusahaan adalah 

sebuah prestasi yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena dengan 

meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan 

meningkat. Nilai perusahaan sangat penting bagi investor karena dengan nilai 

perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang 

saham. Tingginya tingkat kemakmuran pemegang saham akan membuat investor 

lebih lama dalam menahan sahamnya karena tingkat kepercayaan investor yang 

tinggi terhadap perusahaan, akibat indikasi dari tingginya nilai perusahaan.  

Nilai perusahaan adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga 

saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal yang 

merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan (Harmono, 

2009). Nilai perusahaan juga didefinisikan sebagai nilai yang diberikan apabila 

perusahaan sedang beroperasi tersebut dijual serta menunjukan nilai aktual per 

lembar saham yang akan diterima apabila aset perusahaan dijual sesuai harga 

sahamnya (Sartono, 2010). 

 Nilai perusahaan dalam signaling theory dijelaskan bahwa perusahaan 

yang memiliki nilai yang lebih besar cenderung sudah memiliki kepercayaan dari 

investor. Kepercayaan investor muncul karena kinerja perusahaan yang baik. 

Sehingga apabila perusahaan memiliki nilai yang lebih besar maka dianggap 

investor akan lebih memilih untuk memiliki saham perusahaan dalam kurun 

waktu yang lebih lama karena perusahaan akan mampu menunjukan kinerja masa 

depan yang lebih pasti dan rendah risiko. 
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Menurut teori-teori dan bukti empiris mengenai pengaruh nilai perusahaan 

terhadap stock holding period, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Rizki 

(2018) yang menjelaskan bahwa nilai perusahaan memiliki pengaruh positif 

terhadap holding period saham. Hal ini berarti semakin tinggi nilai sebuah 

perusahaan, maka semakin lama pula investor dalam menahan saham sebuah 

perusahaan Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai perusahaan 

memiliki pengaruh positif terhadap holding period saham.  

Atas dasar kerangka berpikir diatas, model penelitian yang diajukan dalam 

penelitian ini disajikan pada Gambar 2.1 dibawah ini :  

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir (Model Penelitian Empiris) 

Penelitian ini menggunakan market value, earning per share, dan dividend 

payout ratio sebagai variabel independen yang berpengaruh terhadap holding 

period  sebagai variabel dependen dan dengan nilai perusahaan sebagai variabel 

intervening. Menurut Wahyudin (2015:36) variabel intervening merupakan 

variabel yang  secara fungsional menjadi perantara diantara pengaruh variabel 
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independen terhadap variabel dependen. Pengaruh variabel independen terhadap 

dependen bisa berpengaruh secara langsung terhadap variabel dependen tanpa 

melalui variabel intervening, namun pengaruh langsung variabel tersebut bisa jadi 

tidak memiliki koefisien yang kuat. 

Penelitian ini menjadikan nilai perusahaan saham sebagai variabel 

intervening karena nilai perusahaan dianggap sebagai salah satu faktor yang 

sangat diperhatikan oleh pemegang saham pada saat mengambil keputusan 

investasi. Nilai perusahaan tercermin dalam harga saham perusahaan. Semakin 

tinggi harga saham, akan semakin tinggi pula kemakmuran pemegang saham 

(Hasnawati, 2005). Nilai perusahaan yang tinggi menyebabkan tingkat 

kepercayaan investor kepada perusahaan tersebut juga semakin tinggi. Hal 

tersebut dikarenakan penilaian investor mengenai prospek perusahaan di masa 

mendatang yang baik dilihat dari harga sahamnya yang tinggi.  

2.5 Hipotesis Penelitian  

Hipotesis penelitian berdasarkan kerangka berpikir di atas maka terdapat 

sepuluh hipotesis penelitian yang diajukan, yaitu :  

H1 : Market value berpengaruh positif terhadap stock holding period  

H2 : Earning per share berpengaruh positif terhadap stock holding period 

H3 : Dividend payout ratio berpengaruh positif terhadap stock holding period 

H4 : Market value berpengaruh terhadap nilai perusahaan  

H5 : Earning per share berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

H6 : Dividend payout ratio berpengaruh terhadap nilai perusahaan  
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H7 : Market value berpengaruh terhadap stock holding period melalui nilai 

  perusahaan  

H8 : Earning per share berpengaruh terhadap stock holding period melalui 

  nilai perusahaan  

H9 : Dividend payout ratio berpengaruh terhadap stock holding period 

  melalui nilai perusahaan  

H10 : Nilai perusahaan berpengaruh terhadap stock holding period 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian 

studi pengujian hipotesis (hypothesis testing study) yaitu untuk menguji pengaruh 

antar variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian. Penelitian kuantitatif 

pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan statistik inferensial, melalui 

beberapa teknik analisis yang relevan, sesuai dengan tujuan dan karakteristik data 

penelitian yang ada (Wahyudin, 2015:110). 

Data pada penelitian dalam pengumpulannya menggunakan teknik 

dokumentasi. Dimana  data pada penelitian ini menggunakan data sekunder 

berupa laporan tahunan perusahaan (annual report), laporan keuangan, dan 

uraian-uraian dokumen dalam Indonesian Capital Market Directory (ICMD) yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017 yang didapat langsung 

dari kantor resmi BEI cabang Semarang dan data histori pembagian dividen tahun 

2013-2017 melalui situs resmi perusahaan yang bersangkutan.  

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel  

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian. Populasi dalam penelitian 

ini meliputi seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam 

indeks LQ-45 tahun 2013-2017 dengan jumlah keseluruhan perusahaan sebanyak 

70 perusahaan. Pemilihan perusahaan LQ-45 dijadikan sebagai objek penelitian 

didasari dengan pemikiran bahwa perusahaan dalam indeks LQ-45 tersebut 
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merupakan perusahaan yang memiliki nilai transaksi tertinggi, market 

capitalization tertinggi, dan menunjukan kinerja keuangan serta prospek 

pertumbuhan perusahaan yang tinggi dalam setahun terakhir.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik purposive sampling. Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk 

mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang ditetapkan 

oleh peneliti. Kriteria tersebut yaitu :  

1. Perusahaan yang konsisten terdaftar dalam indeks LQ-45 pada Bursa Efek 

Indonesia selama tahun penelitian  

2. Perusahaan rutin menerbitkan laporan keuangan tahunan (annual report) dan 

laporan keuangan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 

3. Perusahaan yang memiliki ketersediaan data yang dibutuhkan selama periode 

2013-2017 

Menurut kriteria-kriteria yang telah ditentukan, maka jumlah sampel dalam 

penelitian dapat dilihat dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :  

Tabel 3.1 Proses Pemilihan Sampel 
No Kriteria Sampel 

 

Tidak Masuk 

Kriteria 

Total 

  Populasi Penelitian 

 
 70 

1 Perusahaan yang konsisten  terdaftar dalam indeks 

LQ-45 selama periode penelitian 2013-2017 (42) 28 

2 Perusahaan rutin menerbitkan  annual report dan 

laporan keuangan per 31 Desember selama periode 

penelitian 2013-2017 

(10) 18 

3 Perusahaan yang tidak menyediakan data yang 

diperlukan untuk penelitian  

 

(6) 12 

 Jumlah unit analisis 12 x 5 

 Total unit analisis selama periode penelitian 2013-2017 60 

   Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2019 
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Sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 12 perusahaan yang terdaftar 

dalam indeks LQ-45 dengan lima tahun pengamatan (2013-2017) diperoleh unit 

analisis sampel sebanyak 60.  

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

3.3.1 Variabel Dependen  

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi 

oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah stock 

holding period. Stock holding period  merupakan rata-rata panjang waktu yang 

digunakan investor dalam menyimpan atau memegang suatu sekuritas selama 

periode tertentu. Lamanya seorang investor memegang saham tidak dinyatakan 

dalam satuan waktu, tetapi ditunjukan dengan perbandingan antara jumlah saham 

beredar terhadap volume perdagangan dimana semakin besar rasio jumlah lembar 

saham beredar terhadap volume perdagangan menunjukan investor memegang 

saham tersebut lebih lama (Santoso, 2008). Stock holding period akan diproksikan 

melalui nilai yang dihitung dengan rumus jumlah saham beredar pada saham 

perusahaan i per akhir tahun t dengan rata-rata volume perdagangan saham i tahun 

t. Pengukuran stock holding period  diformulasikan menurut (Atkins & Dyl, 1997) 

 

 

 

 

𝐻𝑃𝑆 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖
 



 

75 
 

 
 

3.3.2 Variabel Independen  

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat dalam penelitian. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah market value, earning per share, dan dividend payout ratio. 

Berikut keempat variabel tersebut :  

a. Market Value 

Market value merupakan rata-rata harga saham selama satu tahun dikalikan 

dengan jumlah saham beredar per akhir tahun. Pengukuran market value dapat 

diformulasikan menurut Atkins dan Dyl (1997):  

 

 

b. Earning per share  

Earning per share adalah besarnya bagian laba suatu periode untuk setiap 

lembar saham biasa yang beredar dalam periode tersebut. Earning per share 

dihitung dengan membagi laba bersih setelah bunga dan pajak dengan jumlah 

saham beredar, dan dapat dirumuskan dengan rumus menurut Tandelilin (2010): 

  

 

c. Dividend Payout Ratio 

Dividend payout ratio merupakan persentase dari perbandingan dividen 

per lembar saham dengan laba per lembar saham. Dividend payout ratio dapat 

dihitung dengan rumus Darmadji et al. (2012) :  

MV = Ln (Rata-rata harga saham x Jumlah saham yang beredar akhir periode) 

 

EPS = Ln(
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
) 
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3.3.3 Variabel Intervening 

Variabel intervening adalah variabel yang secara fungsional menjadi 

perantara di antara pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Variabel independen secara langsung berpengaruh terhadap variabel dependen 

tanpa melalui variabel intervening, namun pengaruh langsung variabel tersebut 

berpotensi tidak memiliki koefisien yang kuat. Adanya variabel intervening 

diperlukan dengan alasan, baik secara rasional, teoritis maupun empiris akan 

dapat memperkuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

(Wahyudin, 2015:36). Dalam penelitian ini nilai perusahaan digunakan sebagai 

variabel intervening dan diproksikan dengan Price to Book Value menurut 

penelitian Pioh et al. (2018): 

 

 

 

 

 

Dimana :  

PBV  = Price to Book Value  

Book Value = Total ekuitas / Jumlah saham beredar 

 

  

 

 

 

 

 DPR=
𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 
x100% 

 

PBV = 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
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Variabel-variabel penelitian sebagaimana diuraikan di atas, diringkas 

dalam Tabel 3.2 sebagai berikut :  

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel 

No Variabel 

Penelitian 

Definisi Operasional Pengukuran 

 

1 Stock Holding 

Period  

Rata-rata panjang 

waktu yang 

digunakan investor 

dalam menyimpan 

atau memegang 

suatu sekuritas 

selama periode 

tertentu. 

 

𝐻𝑃𝑆 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑘𝑠𝑖
 

Sumber : Atkins dan Dyl (1997) 

2 Nilai 

Perusahaan 

Nilai perusahaan 

yang tinggi akan 

membuat harga 

saham perusahaan 

juga tinggi. Nilai 

perusahaan tinggi, 

akan memberikan 

dampak yang baik 

bagi perusahaan dari 

segi kinerjanya dan 

juga dari segi 

prospek perusahaan 

ke depannya 

Variabel nilai perusahaan diproksikan 

dengan nilai PBV : 

 

      PBV = 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
 

 

Dimana :  

PBV  = Price to Book Value  

Book Value = Total ekuitas / 

Jumlah saham beredar 

Sumber: Pioh et al.(2018) 
 

3 Market value Nilai keseluruhan 

yang terjadi di pasar 

saham pada periode 

tertentu 

MV =Ln (Rata-rata harga saham x Jumlah 

saham yang beredar akhir periode) 

 

Sumber : Atkins dan Dyl, 1997  

4 Earning per 

share 

Laba bersih yang 

tersedia untuk 

pemegang saham 

untuk suatu periode 

dibagi dengan 

jumlah rata-rata 

lembar saham biasa 

yang beredar 

 

 

EPS=  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

 

Sumber : Tandelilin, 2010 

5 Dividend 

payout ratio 

Jumlah dividen yang 

telah dibayar pada 

tahun tersebut dibagi 

dengan laba per 

lembar saham pada 

akhir tahun 

 

 

DPR=
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
 𝑥 100% 

 

Sumber : Darmadji dan Fakhruddin, 2012 

Sumber : Ringkasan peneliti, 2019 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik dokumentasi yaitu teknik dengan cara menganalisis data berupa catatan-

catatan atau dokumen seperti laporan keuangan, laporan tahunan yang diterbitkan 

oleh perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Data penelitian ini berupa data 

sekunder berupa laporan keuangan, laporan tahunan (annual report), serta uraian 

dokumen yang ada dalam Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tercatat dalam indeks LQ-

45 pada tahun 2013-2017.  

3.5 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

statistik deskriptif dan analisis inferensial. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan software SPSS. Analisis statistik deskriptif merupakan teknik 

analisis data yang digunakan untuk mendeskripsikan profil variabel penelitian 

secara individual. Analisis statistik inferensial merupakan teknik analisis data 

yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan 

berdasarkan kerangka pemikiran sebelumnya (Wahyudin, 2015:138-139).  

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dapat meliputi, analisis tendensi sentral atau ukuran 

pemusatan, analisis dispersi atau ukuran penyebaran, dan analisis penyajian data, 

meliputi penyajian data dalam tabel frekuensi, atau penyajian data dalam gambar 

atau chart (Wahyudin, 2015:137). 
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3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan apakah model regresi 

menunjukan hubungan yang signifikan dan representatif serta memastikan bahwa 

data yang dihasilkan dalam penelitian telah terdistribusi secara normal. Pengujian 

asumsi klasik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a.  Uji Normalitas  

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel terikat 

dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi data normal atau tidak (Ghozali, 

2013:160). Jika data tidak terdistribusi normal maka uji statistik menjadi tidak 

valid untuk jumlah sampel kecil. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji 

statistik. Pada penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov Smirnov (KS) 

dengan menggunakan bantuan progam statistik. Uji Kolmogrov Smirnov (KS) 

dilakukan dengan mengembangkan hipotesis berikut :  

 H0 = data residual berdistribusi normal 

 Ha = data residual tidak berdistribusi normal  

Pengambilan keputusan mengenai normalitas ada sebagai berikut :  

1. Jika nilai signifikansi berada di bawah 0.05 (p < 0.05), maka H0 ditolak, yang 

berarti data residual tidak berdistribusi normal 

2. Jika nilai signifikansi berada di atas 0.05 (p > 0.05), maka H0 diterima, yang 

berarti data residual berdistribusi normal 

3. Jika nilai signifikansi sama dengan 0.05 (p = 0.05), maka H0 diterima, yang 

berarti data residual berdistribusi normal  
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b. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui dalam model regresi linier 

terdapat korelasi antara data pada periode t berkorelasi dengan data pada t-1 

(sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas autokorelasi, 

untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi dilakukan dengan uji 

Durbin Watson, yaitu dengan menghitung nilai di statistik. Hipotesis yang akan 

diuji dalam penelitian ini adalah (Ghozali, 2011).  

H0 = tidak ada autokorelasi (r = 0) 

Ha = ada autokorelasi (r ≠ 0) 

Berdasarkan tes Durbin Watson, pengambilan keputusan ada tidaknya 

autokorelasi berdasarkan pada ketentuan :  

Tabel 3.3 Pengambilan Keputusan Durbin Watson  

H0 (Hipotesis nol) Keputusan  Jika  

Tidak ada autokorelasi positif Tolak  0 < d < d1  

Tidak ada autokorelasi positif  No Decision  D1 ≤ d ≤ du 

Tidak ada autokorelasi negative Tolak 4 – d1 < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif  No Decision  4 – du ≤ d ≤ -d1 

Tidak ada autokorelasi positif atau negatif  Tidak ditolak Du < d < 4 – du 

Sumber : (Ghozali, 2013:111) 

 Tabel 3.3 menunjukan bahwa model regresi tersebut dinyatakan tidak 

terdapat gejala autokorelasi, jika hasil uji durbin Watson menunjukan nilai du < d 

< 4- du, dimana ‘d’ merupakan koefisien durbin watson, dan ‘du’ merupakan nilai 

yang diambil dari table durbin watson pada ‘n’ sampel dan α signifikansi 5% 

(Wahyudin, 2015:143) 

 

 



 

81 
 

 
 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut (Ghozali, 2013:139) uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan apabila berbeda 

disebut sebagai heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak 

terjadi heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heterokedastisitas 

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji white. Uji white ini 

dilakukan dengan meregres residual kuadrat (U2t) dengan variabel independen, 

variabel independen kuadrat dan perkalian (interaksi) variabel independen.  

Penelitian ini terdiri dari variabel X1, X2, X3, dan Z, maka persamaan untuk 

regresinya sebagai berikut: 

U2t = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4Z + b5X12 + b6X22 + b7X32 + b8Z2 +  

          b9X1X2 + b10X1X3 + b11X1Z + b12X2X3 + b13X2z + b14X3Z 

Persamaan regresi tersebut didapatkan nilai R2 untuk menghitung c, dimana 

c2 = n x R2. Hasil keputusan ada tidaknya gejala heterokedastisitas adalah jika c2 

hitung < c2 tabel, maka hipotesis alternatif adanya heterokedastisitas dalam model 

ditolak. 

d. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas berarti ada hubungan linier yang sempurna atau pasti 

diantara beberapa atau semua variabel yang independen dari model yang ada. 

Akibatnya, adanya multikolinieritas ini koefisien regresi tidak tertentu dan 

kesalahan standarnya tidak terhingga. Hal ini akan menimbulkan bias dalam 
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spesifikasi. Uji multikolinieritas digunakan untuk mendeteksi, apakah diantara 

variabel independen dalam model regresi telah terjadi  korelasi yang signifikan 

atau tidak. Model regresi yang baik adalah jika diantara variabel independen tidak 

terjadi korelasi yang signifikan (Wahyudin, 2015:143).  

Metode untuk menguji adanya multikolinieritas dalam penelitian ini dengan 

memeriksa nilai tolerance value atau variance inflantion factor (VIF). Untuk  

mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolonieritas dapat diketahui dengan 

analisis sebagai berikut :  

1. Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF > 10, maka dapat dikatakan bahwa model 

regresi dalam penelitian ini terbebas dari gejala multikolonieritas. 

2. Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF < 10, maka dapat dikatakan bahwa model 

regresi dalam penelitian ini terindikasi gejala multikolonieritas.  

3.5.3 Analisis Jalur (Path Analysis) 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur atau path analysis. 

Analisis jalur digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel intervening. 

Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis linier berganda. Analisis jalur 

merupakan penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar 

variabel (mode causal) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. 

Analisis jalur sendiri tidak dapat menentukan hubungan sebab-akibat dan juga 

tidak dapat digunakan sebagai substitusi bagi peneliti untuk melihat hubungan 

kausalitas antar variabel. Analisis jalur dapat menentukan pola hubungan antara 

tiga atau lebih variabel (Ghozali, 2013:249).  
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Hubungan langsung terjadi jika satu variabel mempengaruhi variabel 

lainnya tanpa ada variabel ke tiga yang memediasi (intervening) hubungan dari 

kedua variabel x dan y. Adanya pengaruh mediasi atau tidak dapat diketahui 

dengan melihat perbandingan dari nilai t hitung dengan t tabel. Jika nilai koefisien 

t hitung > dari t tabel, maka hipotesis pengaruh langsung diterima, sedangkan 

hubungan tidak langsung terjadi jika ada variabel ke tiga yang memediasi 

hubungan dari kedua variabel x dan y. Kemudian pada setiap variabel dependen 

(endogen variabel) akan ada anak panah yang menuju ke variabel z dan variabel z 

ini berfungsi untuk menjelaskan jumlah variance yang tidak dapat dijelaskan 

(unexplained variance) oleh variabel x. Ada tidaknya pengaruh mediasi dapat 

diketahui dengan membandingkan antara koefisien pengaruh tidak langsung > 

koefisien pengaruh langsung. Hipotesis dapat diterima jika terjadi pengaruh tidak 

langsung.  

Analisis jalur perlu mengetahui adanya model jalur maupun koefisien jalur. 

Berikut adalah model analisis jalur pada penelitian ini  

 

 

 

 

 

 

 

 

Earning per 

share 

Nilai 

perusahaan  

P1 P5 

P6 

P7 

P2 

Dividend 

payout ratio 

P4 
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Stock holding 

period  

Market Value  
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Gambar 3.1 Model Analisis Jalur 

  Gambar 3.1 menunjukan hubungan bahwa market value, earning per 

share, dividend payout ratio dan nilai perusahaan mempunyai hubungan langsung 

terhadap stock holding period (P1, P2, P3, P4). Di samping itu, market value, 

earning per share, dan dividend payout ratio mempunyai hubungan tidak 

langsung terhadap holding period saham melalui nilai perusahaan (P5, P6, P7). 

  Setiap P menggambarkan jalur dan koefisien jalur. Koefisien jalur dihitung 

dengan membuat dua persamaan struktural yaitu persamaan regresi yang 

menunjukan hubungan yang dihipotesiskan (Ghozali, 2011:251). Dalam 

penelitian ini, persamaan tersebut yaitu : 

Z = β1X1 + β2X2 + β3X3 + e1.............................Persamaan 1 

Y = β1X1 + β2X2 + β3X3 + β1Z + e1..................Persamaan 2 

Keterangan :  

Z = Nilai Perusahaan  

Y = Holding Period Saham  

X1 = Market Value 

X2 = Earning per share 

X3 = Dividend Payout Ratio 

β = koefisien regresi standardized 

e = Error 

3.5.4 Uji Hipotesis  

a. Uji Sobel 

Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis mediasi yang dapat 

dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (1982) yang dikenal 

dengan uji sobel (Sobel Test). Uji sobel merupakan pengujian yang dilakukan 
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untuk menguji apakah variabel intervening (M) dapat memediasi pengaruh 

variabel endogen (X) terhadap variabel eksogen (Y). Pengujian ini dapat 

dihitung dengan cara mengalikan koefisien jalur X→M (a) dengan koefisien 

jalur M→Y (b) atau ab. Standard error koefisien a dan b ditulis dengan Sa dan 

Sb, dan besarnya standard  error tidak langsung (indirect effect) adalah Sab 

(Ghozali, 2013:248). Pengujian sobel dalam penelitian ini menggunakan 

aplikasi Sobel Test Calculator for the Significance of Mediation pada 

www.danielsoper.com. Aplikasi ini digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel intervening secara signifikan mampu membawa pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Aplikasi ini dilakukan dengan 

memasukan data koefisien jalur dan standard error pada Gambar 3.2 berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Aplikasi Uji Sobel 

Sumber: www.danielsoper.com 

Keterangan : 

A : Koefisien regresi dari variabel independen (X1, X2, X3) terhadap variabel  

intervening (Z) 

http://www.danielsoper.com/
http://www.danielsoper.com/
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B : Koefisien regresi dari variabel intervening (Z) terhadap variabel dependen 

(Y) 

SEA : standard error koefisien variabel independen (X1, X2, X3) terhadap 

variabel intervening (Z) 

SEB : standard error koefisien variabel intervening (Z) terhadap variabel 

dependen (Y) 

 Pengambilan keputusan mediasi dilakukan dengan cara membandingkan 

nilai t hitung dengan t table. Apabila nilai t hitung > nilai t tabel maka dapat 

disimpulkan bahwa terjadi pengaruh mediasi (Ghozali, 2013:249). 

b. Uji Pengaruh Parsial ( t statistik) 

 Penelitian ini menggunakan uji pengaruh parsial (t statistik) untuk 

mengetahui apakah variabel independen secara individu memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel independen 

lainnya konstan. Variabel independen secara individu dikatakan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dengan probabilitas, apabila 

p value  (sig) < tingkat signifikansi (α). Hal ini berarti apabila nilai p value (sig) < 

5% maka variabel independen yaitu market value, earning per share, dan 

dividend payout ratio secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen yaitu stock holding period  dengan variabel pemediasi yaitu 

nilai perusahaan (Ghozali, 2013). 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

 Penelitian ini menggunakan koefisien determinasi (R2) untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang rendah 
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berarti kemampuan variasi variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu menunjukan bahwa 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).  

d. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

 Menurut Ghozali (2009) uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah 

semua variabel independen yang ada dalam model penelitian mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Uji F 

sering disebut dengan pengujian signifikansi keseluruhan (Overall Significance) 

terhadap garis regresi yang ingin menguji apakah Y secara linear berhubungan 

dengan variabel-variabel X. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini 

adalah:  

H0 : Secara bersama-sama variabel dependen tidak berpengaruh terhadap 

           variabel independen 

Ha : Secara bersama-sama variabel dependen tidak berpengaruh terhadap 

           variabel independen atau paling sedikit ada satu variabel yang 

           berpengaruh 

 Dasar pengambilan keputusan menurut Priyatno (2009) terdapat dua cara, 

yaitu: 

a. Membandingkan nilai F tabel dengan F hitung. Apabila F hitung > F tabel, 

maka H0 ditolak dan Ha diterima.  

b. Membandingkan nilai signifikansi (Sig) dengan α. Apabila Sig > α maka H0 

ditolak dan Ha diterima. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Data Penelitian  

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan LQ-

45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah sampel sebanyak 

12 perusahaan dan lima tahun waktu penelitian dari tahun 2013-2017, sehingga 

terdapat 60 unit analisis yang diteliti dalam penelitian ini.  

4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu 

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

sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2013). Penelitian ini menggunakan 

statistik deskriptif yang meliputi nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai 

maksimum, nilai minimum, dan distribusi frekuensi. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu variabel dependen, independen, dan intervening. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah stock holding period, sedangkan 

variabel independen dalam penelitian ini adalah market value, earning per share, 

dan dividend payout ratio, dan variabel interveningnya adalah nilai perusahaan. 

Berikut ini merupakan hasil uji statistik deskriptif menggunakan SPSS 21. 
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1) Stock Holding Period 

Stock holding period merupakan rata-rata panjang waktu yang digunakan 

investor dalam menyimpan atau memegang suatu sekuritas selama periode 

tertentu. Proksi yang digunakan untuk mengukur variabel stock holding period 

pada penelitian ini adalah dengan membandingkan jumlah saham yang beredar 

perusahaan i dengan volume perdagangan perusahaan i. Hasil analisis deskriptif 

atas variabel stock holding period disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini: 

Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif Stock Holding Period 

 
Sumber: Data sekunder diolah, 2019 

Tabel 4.1 menunjukan bahwa N atau jumlah unit analisis dalam penelitian ini 

sebanyak 60 unit analisis. Variabel stock holding period memiliki rentang nilai 

minimum sebesar 1 hingga nilai maksimum sebesar 10. Stock holding period 

minimum dimiliki oleh PT. Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk tahun 

2013 sampai dengan tahun 2016 dan PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk di 

tahun 2014, dimana kedua perusahaan ini memiliki rata-rata paling rendah atau 

panjang waktu paling rendah untuk seorang investor dalam menahan saham 

perusahaan tersebut yaitu satu hari. Nilai tertinggi pada variabel stock holding 

period dimiliki oleh PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk di tahun 2017. Hal 

ini menunjukan bahwa perusahaan tersebut memilik panjang rata-rata waktu 

paling lama bagi investor untuk  menahan sahamnya. Rata-rata (mean) variabel 

stock holding period sebesar 4.18 dengan standar deviasi 2.228. Nilai rata-rata 
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(mean) yang dihasilkan lebih besar dari nilai standar deviasi, hal ini berarti 

penyebaran data variabel stock holding period menunjukan hasil yang baik. 

Sehingga dari hasil tersebut persebaran data menunjukan hasil yang normal dan 

tidak menyebabkan bias. Serta nilai mean dapat digunakan sebagai representasi 

dari keseluruhan data. 

2) Market Value  

Market value merupakan nilai keseluruhan yang terjadi di pasar saham pada 

periode tertentu. Market value pada penelitian ini diukur dengan mengalikan rata-

rata harga saham dengan jumlah saham yang beredar pada akhir periode. Hasil 

analisis statistik deskriptif atas variabel market value disajikan dalam Tabel 4.2 

berikut ini: 

Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif Market Value  

 
 Sumber: Data sekunder diolah, 2019 

Tabel 4.2 menunjukan bahwa N atau jumlah unit analisis pada penelitian ini 

sebanyak 60 unit analisis. Variabel market value memiliki rentang nilai dari nilai 

minimum sebesar 28.93 hingga nilai maksimum sebesar 33.75. Nilai minimum 

market value dimiliki oleh PT Bukit Asam Tbk tahun 2015 yang menunjukan nilai 

market value  sebesar 28.93 yang artinya PT Bukit Asam Tbk memiliki nilai pasar 

saham paling rendah dibandingkan dengan perusahaan lain. Nilai tertinggi market 

value dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk pada tahun 2017 yaitu sebesar 
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33.75. Hal ini berarti bahwa PT Bank Central Asia Tbk tersebut memiliki nilai 

pasar saham paling tinggi. Nilai rata-rata (mean) pada variabel market value 

menghasilkan nilai sebesar 31.6048 dengan standar deviasi sebesar 1.19224. Nilai 

rata-rata (mean) yang dihasilkan lebih besar daripada nilai standar deviasi, yang 

berarti bahwa penyebaran data pada variabel market value menunjukan hasil yang 

baik. Berdasarkan hasil tersebut persebaran data menunjukan hasil yang normal 

dan tidak menyebabkan bias. Serta nilai rata-rata (mean) dapat digunakan untuk 

representasi dari keseluruhan data.  

3) Earning per share 

Earning per share  merupakan besarnya laba perusahaan yang siap dibagikan 

kepada investor. Variabel ini dihitung dengan membandingkan antara pendapatan 

bersih perusahaan selama setahun setelah dikurangi pajak dengan jumlah lembar 

saham yang beredar suatu perusahaan.  Hasil analisis statistik deskriptif atas 

variabel earning per share disajikan dalam Tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3 Analisis Statistik Deskriptif Earning per share 

sumber: Data sekunder diolah, 2019.  

Tabel 4.3 menunjukan bahwa N atau jumlah unit analisis dalam penelitian ini 

sebanyak 60 unit analisis. Variabel earning per share memiliki rentang nilai dari 

nilai minimum sebesar 3.76 sampai nilai maksimum 7.42. Nilai minimum pada 

variabel ini dimiliki oleh PT Kalbe Farma Tbk di tahun 2013 yang menunjukan 
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nilai sebesar 3.76 yang artinya PT Kalbe Farma Tbk memiliki tingkat 

pengembalian laba per lembar saham yang paling rendah terhadap investor 

dibandingkan dengan PT Bukit Asam Tbk yang memiliki nilai maksimum 

sebesar 7.42 di tahun 2017. Hal ini berarti PT Bukit Asam Tbk memiliki tingkat 

pengembalian laba yang tinggi terhadap investor. Nilai rata-rata (mean) sebesar 

5.8788 dengan nilai standar deviasi sebesar 1.04589. Berdasarkan hasil tersebut 

nilai rata-rata (mean)  lebih besar dari nilai standar deviasi, yang berarti bahwa 

penyebaran data pada variabel earning per share menunjukan hasil yang baik. 

Sehingga dari hasil tersebut persebaran data menunjukan hasil yang normal dan 

tidak menyebabkan bias. Serta nilai rata-rata (mean) dapat digunakan untuk 

representasi dari keseluruhan data.  

4) Dividend Payout Ratio 

Dividend payout ratio merupakan persentase laba yang dibayarkan dalam 

bentuk dividen kepada pemegang saham. Variabel ini dapat dihitung dengan 

membandingkan antara nilai dividen per lembar saham dengan nilai laba per 

lembar saham. Hasil analisis statistik deskriptif atas variabel dividend payout ratio 

disajikan dalam Tabel 4.4 berikut ini: 

Tabel 4.4 Analisis Statistik Deskriptif Dividend Payout Ratio  

        
Sumber: Data sekunder diolah, 2019. 

 

Tabel 4.4 menunjukan bahwa N atau jumlah unit analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini sebanyak 60 unit analisis. Variabel dividend payout ratio 
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memiliki rentang nilai dari nilai minimum sebesar 0.13 hingga nilai maksimum 

sebesar 1.86. Nilai dividend payout ratio minimum dimiliki oleh PT Bank 

Negara Indonesia pada tahun 2015 sebesar 0.13, ini berarti PT Bank Negara 

Indonesia memilik tingkat ratio pembayaran dividen yang paling rendah. Hal ini 

berbeda jauh dengan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk di tahun 2017 yang 

memiliki nilai DPR sebesar 1.86 yang berarti pada tahun 2017 PT Indocement 

Tunggal Prakarsa Tbk memiliki tingkat ratio pembayaran dividen yang paling 

tinggi. Nilai rata-rata (mean) atas variabel DPR memiliki nilai sebesar 0.4315 

dengan nilai standar deviasi sebesar 0.28389. Nilai rata-rata (mean) yang 

dihasilkan lebih besar daripada nilai standar deviasi, yang berarti bahwa 

penyebaran data pada variabel dividend payout ratio menunjukan hasil yang 

baik. Sehingga dari hasil tersebut persebaran data menunjukan hasil yang norma 

dan tidak menyebabkan bias. Serta nilai rata-rata (mean) dapat digunakan untuk 

representasi dari keseluruhan data.   

5) Nilai Perusahaan  

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan dan sering 

dikaitkan dengan harga saham. Proksi yang digunakan untuk mengukur variabel 

nilai perusahaan pada penelitian ini adalah price to book value (PBV), yaitu 

dengan perbandingan antara harga pasar saham per lembar dengan nilai buku per 

lembar saham. Hasil analisis statistik deskriptif atas variabel nilai perusahaan 

disajikan dalam Tabel 4.5 berikut ini: 
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Tabel 4.5 Analisis Statistik Deskriptif Nilai Perusahaan  

Sumber: Data sekunder diolah, 2019.  

Tabel 4.5 menunjukan bahwa N atau jumlah unit analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini sebanyak 60 unit analisis. Variabel nilai perusahaan memiliki 

rentang nilai dari nilai minimum sebesar 0.41 hingga nilai maksimum sebesar 

8.74. Hasil nilai perusahaan minimum PBV dimiliki oleh PT Bukit Asam Tbk di 

tahun 2017 sebesar 0.41 yang artinya PT Bukit Asam Tbk memiliki tingkat nilai 

perusahaan yang sangat rendah. Hal ini sangat berbeda dengan PT Kalbe Farma 

Tbk di tahun 2014 sebesar 8.74, ini berarti PT Kalbe Farma Tbk memiliki tingkat 

nilai perusahaan yang paling tinggi. Nilai rata-rata (mean) atas variabel nilai 

perusahaan menunjukan nilai 2.9673 dengan standar deviasi sebesar 1.81773. 

Nilai rata-rata (mean) lebih besar daripada standar deviasi ini menunjukan 

persebaran data pada variabel nilai perusahaan baik. Sehingga dari hasil tersebut 

persebaran data normal dan tidak menyebabkan bias. Serta nilai rata-rata (mean) 

dapat digunakan untuk representasi dari keseluruhan data.    

4.1.3 Analisis Statistik Inferensial  

1) Uji Asumsi Klasik  

Persamaan regresi dalam penelitian harus memenuhi asumsi klasik untuk 

memperoleh hasil estimator linier yang BLUE (Best Linear Unbiased Esimator). 

Ada beberapa model analisis uji asumsi klasik yang digunakan untuk mencapai 
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estimator yang tidak bias, yang meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji 

autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Berikut merupakan hasil pengujian asumsi 

klasik dalam penelitian ini: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Pengujian 

normalitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non-

parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Nilai residual akan dinyatakan normal jika 

uji K-S menunjukan nilai signifikansi > 0,05. Hasil uji normalitas dalam 

penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 4.6 berikut ini: 

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas 

 
Sumber: Data sekunder diolah, 2019. 

Tabel 4.6 menunjukan hasil bahwa data penelitian sebanyak 60 unit analisis 

(N) dalam penelitian ini telah berdistribusi normal. Hasil tersebut ditunjukan 

dengan hasil uji K-S sebesar 0.831 dengan nilai signifikasi Asymp. Sig (2-tailed) 

sebesar 0.494 lebih besar dari 0.05. Hal ini berarti H0 diterima yang berarti data 

residual terdistribusi normal.  
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b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu 

pada periode t-1/sebelumnya (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik 

merupakan regresi yang bebas dari autokorelasi. Penelitian ini menguji 

autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson (DW test). Pengambilan keputusan 

terhadap hasil uji autokorelasi dengan membandingkan nilai durbin watson 

dengan nilai du dan dl. Jika nilai d (durbin Watson) terletak diantara du dan (4-du) 

maka penelitian ini terbebas dari gejala autokorelasi. Hasil pengujian autokorelasi 

dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut ini: 

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi 

Sumber: Data sekunder diolah, 2019.  

Tabel 4.7 menunjukan hasil bahwa penelitian ini terbebas dari gejala 

autokorelasi positif atau negatif atau tidak terjadi autokorelasi. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil nilai Durbin Watson (d) sebesar 1.924. Hasil tersebut berarti bahwa 

du < d < 4-du, dengan uraian sesuai jumlah variabel independen sebanyak 4 

variabel (k=4) dan 60 unit analisis (N) yang digunakan, menyatakan bahwa 

1.7274 < 1.924 < 2.2726.  
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c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, 

dan model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas (Ghozali, 2013). Uji heterokedastisitas pada penelitian ini 

dilakukan melalui uji white dengan dasar pengambilan keputusan jika hasil c2 

hitung < c2 tabel, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil pengujian 

heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut ini: 

Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber: Data sekunder diolah, 2019.  

Tabel 4.8 menunjukan bahwa persamaan regresi white  menghasilkan nilai R2 

sebesar 0.000. Sehingga nilai c2 hitung = 60 x 0.000 = 0. Kemudian hasil c2 hitung 

dibandingkan dengan c2 tabel dengan nilai sebesar 79.08194. Sehingga didapatkan 

hasil bahwa c2 hitung sebesar 0 < c2 tabel sebesar 79.08194. Maka dengan 

ketentuan tersebut data penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas.   

d. Uji Multikolonieritas  

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2013). Uji 

multikolonieritas pada penelitian ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai 

tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Suatu model regresi dapat 
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dikatakan memenuhi asumsi multikolonieritas apabila nilai tolerance ≥ 0,10 dan 

nilai VIF ≤ 10. Hasil uji multikolonieritas dalam penelitian terdapat pada Tabel 

4.9 berikut ini: 

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolonieritas  

Sumber: Data sekunder diolah, 2019.  

Tabel 4.9 menunjukan hasil bahwa semua variabel independen memiliki nilai 

tolerance ≥ 0.10 dan nilai VIF ≤ 10. Hal ini menunjukan bahwa tidak terdapat 

korelasi antara variabel-variabel independen dalam model regresi yang digunakan 

pada penelitian ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas 

dari asumsi multikolonieritas.  

4.1.3 Analisis Jalur (Path Analysis)  

Analisis jalur (path analysis) merupakan perluasan dari analisis regresi linier 

berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel intervening. Variabel 

intervening dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan yang diukur 

menggunakan Price to Book Value (PBV). Analisis jalur dalam penelitian ini 

digunakan untuk menguji pengaruh variabel market value, earning per share, dan 

dividend payout ratio terhadap holding period saham melalui nilai perusahaan. 

Analisis jalur pada penelitian ini dibagi menjadi dua model regresi. 



 

99 
 

 
 

1) Market value, earning per share, dan dividend payout ratio terhadap nilai 

perusahaan (Model 1) 

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh market 

value, earning per share, dan dividend payout ratio terhadap nilai perusahaan. 

Hasil uji analisis regresi berganda model 1 dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut 

ini: 

Tabel 4.10 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda Model 1 

 
Sumber: Data sekunder diolah, 2019. 

 

 Hasil uji analisis jalur model 1 dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut ini:  

Tabel 4.11 Hasil Persamaan Regresi Model 1 

Sumber: Data sekunder diolah, 2019.  

Berdasarkan Tabel 4.11 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut: 

PBV   = -12.165 + 0.551Ln_X1 + -0.434Ln_X2 + 0.588DPR + e1 

Nilai e1  = √𝟏 − 𝑹𝟐 = √𝟏 − 𝟎. 𝟏𝟓𝟕 = √𝟎. 𝟖𝟒𝟑 = 0.918 

Sehingga diperoleh regresi: 

PBV  = -12.165 + 0.55Ln_X1 + -0.434Ln_X2 + 0.588DPR + 0.91815 
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Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat diartikan sebagai berikut: 

a) Konstanta yang diperoleh sebesar -12.165 artinya apabila Market value 

(Ln_X1), earning per share (Ln_X2), dan DPR konstan atau tetap, maka 

besarnya PBV sebesar -12.165. 

b) Koefisien regresi Ln_X1 (market value) sebesar 0.551 dengan signifikansi 

sebesar 0.006 menunjukan bahwa market value berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Apabila Ln_X1 (market value) meningkat 1 satuan, maka 

akan diikuti dengan peningkatan PBV sebesar 0.551 dengan asumsi variabel 

independen lain tetap atau konstan. Nilai 0.551 = p5. 

c) Koefisien regresi Ln_X2 (earning per share) sebesar -0.434 dengan 

signifikansi sebesar 0.051 menunjukan bahwa earning per share tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nilai -0.434 = p6 

d) Koefisien regresi dividend payout ratio (DPR) sebesar 0.588 dengan 

signifikansi sebesar 0.461 menunjukan bahwa dividend payout ratio tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nilai 0.588 = p7 

e) e1 = 0.91815 menunjukan besarnya variance variabel nilai perusahaan yang 

tidak dapat dijelaskan oleh Ln_X1 (market value), Ln_X2 (earning per share), 

dan DPR (dividend payout ratio).  

2) Market value, earning per share, dividend payout ratio, dan nilai 

perusahaan terhadap stock holding period (Model 2) 

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh market 

value, earning per share, dividend payout ratio, dan nilai perusahaan terhadap 
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stock holding period. Hasil analisis regresi model 2 dapat dilihat pada Tabel 4.12 

berikut ini: 

Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Model 2  

 
Sumber: Data sekunder diolah, 2019.  

Hasil uji analisis jalur model 2 dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut ini: 

Tabel 4.13 Hasil Persamaan Regresi Model 2  

Sumber: Data sekunder diolah, 2019.  

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut: 

HPS = -25.182 + 0.796Ln_X1 + 0.331Ln_X2 + 2.182DPR + 0.445DPR + e2 

Nilai e2 = √𝟏 − 𝑹𝟐 = √𝟏 − 𝟎. 𝟒𝟗𝟕 = √𝟎. 𝟓𝟎𝟑 = 0.709 

Sehingga diperoleh persamaan regresi: 

HPS = -25.182 + 0.796Ln_X1 + 0.331Ln_X2 + 2.182DPR + 0.445DPR + 

              0.70922 
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Dari persamaan regresi 2 dapat diartikan sebagai berikut: 

a) Konstanta yang diperoleh sebesar -25.182, artinya apabila nilai Ln_X1 

(market value), Ln_X2 (earning per share), DPR, dan PBV konstan atau 

tetap, maka nilai HPS sebesar -25.182. 

b) Koefisien regresi Ln_X1 (market value) sebesar 0.796 dengan signifikansi 

sebesar 0.000 menunjukan market value berpengaruh positif terhadap stock 

holding period. Apabila Ln_X1 (market value) meningkat 1 satuan, maka 

akan diikuti kenaikan stock holding period sebesar 0.796 dengan asumsi 

variabel independen lain tetap atau konstam. Nilai 0.796 = p1. 

c) Koefisien regresi Ln_X2 (earning per share) sebesar 0.331 dengan 

signifikansi 0.130 menunjukan bahwa earning per share tidak berpengaruh 

terhadap stock holding period. Nilai 0.331 = p2. 

d) Koefisien regresi dividend payout ratio (DPR) sebesar 2.182 dengan 

signifikansi sebesar 0.006 menunjukan dividend payout ratio berpengaruh 

positif terhadap stock holding period. Apabila DPR meningkat 1 satuan, maka 

akan diikuti kenaikan holding period saham sebesar 2.182 dengan asumsi 

variabel independen lain tetap atau konstan. Nilai 2.182 = p3. 

e) Koefisien regresi nilai perusahaan (PBV) sebesar 0.445 dengan signifikansi 

sebesar 0.001 menunjukan nilai perusahaan berpengaruh positif terhadap stock 

holding period. Apabila PBV meningkat 1 satuan, maka akan diikuti kenaikan 

holding period saham sebesar 0.445 dengan asumsi variabel independen lain 

tetap atau konstan. Nilai 0.445 = p4.  
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f) e2 = 0.70922, menunjukan bahwa besarnya variance variabel stock holding 

period yang tidak dijelaskan oleh market value, earning per share, dividend 

payout ratio, dan nilai perusahaan.  

3) Pembentukan Model Analisis Jalur 

Analisis jalur pertama untuk menguji pengaruh variabel market value terhadap 

stock holding period melalui nilai perusahaan. Perhitungannya adalah sebagai 

berikut: 

Pengaruh langsung MV terhadap HPS  = 0.796 

Pengaruh tidak langsung MV ke PBV ke HPS = 0.551 x 0.445 = 0.2452 

Total pengaruh (korelasi MV ke HPS)  = 0.796 + 0.2452 = 1.0412 

Analisis jalur kedua untuk menguji pengaruh variabel earning per share 

terhadap stock holding period melalui nilai perusahaan. Perhitungannya adalah 

sebagai berikut: 

Pengaruh langsung EPS terhadap HPS  = 0.331 

Pengaruh tidak langsung EPS ke PBV ke HPS = -0.434 x 0.445 = -0.19313 

Total pengaruh (korelasi EPS ke HPS)  = 0.331 – 0.19313 = 0.13787 

Analisis jalur ketiga untuk menguji pengaruh variabel dividend payout ratio 

terhadap stock holding period melalui nilai perusahaan. Perhitungannya adalah 

sebagai berikut: 

Pengaruh langsung DPR terhadap HPS  = 2.182 

Pengaruh tidak langsung DPR ke PBV ke HPS = 0.588 x 0.445 = 0.26166 

Total pengaruh (korelasi DPR ke HPS)  = 2.182 + 0.26166 = 2.44366 
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Berdasarkan hasil persamaan model regresi yang telah dilakukan, maka dapat 

disusun model analisis jalur pada Gambar 4.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Model Analisis Jalur (Path Analysis) 

Gambar 4.1 menggambarkan hasil hubungan analisis jalur beserta 

koefisiennya. Hubungan antara variabel market value terhadap stock holding 

period  dilihat pada nilai P1 sebesar 0.796. Hubungan antara variabel earning per 

share terhadap stock holding period dilihat pada nilai P2 sebesar 0.331. Hubungan 

antara variabel dividend payout ratio terhadap stock holding period dilihat pada 

nilai P3 sebesar 2.182. Hubungan antara variabel nilai perusahaan terhadap stock 

holding period dilihat pada nilai P4 sebesar 0.445. Selanjutnya hubungan antara 

variabel market value terhadap nilai perusahaan dilihat pada nilai P5 sebesar 

0.551. Hubungan antara variabel earning per share terhadap nilai perusahaan 
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dilihat pada nilai P6 sebesar -0.434 dan hubungan antara dividend payout ratio 

terhadap nilai perusahaan dilihat pada nilai P7 sebesar 0.588. 

Dari hasil tersebut dapat dilihat ringkasan hasil uji analisis jalur pada Tabel 

4.14 berikut ini:  

Tabel 4.14 Ringkasan Hasil Analisis Jalur  

Variabel 
Koefisien 

Jalur 

Pengaruh 
Total 

Langsung Tidak Langsung 

X1 terhadap Y (P1) 0.796 0.796 0.551x0.445 = 0.2452 1.0412 

X2 terhadap Y (P2) 0.331 0.331 -0.434x0.445 = -0.19313  0.13787 

X3 terhadap Y (P3) 2.182 2.182 0.588x0.445 = 0.26166 2.44366 

Z terhadap Y (P4) 0.445 0.445 - 0.445 

X1 terhadap Z (P5) 0.551 0.551 - 0.551 

X2 terhadap Z (P6) -0.434 -0.434 - -0.434 

X3 terhadap Z (P7) 0.588 0.588 - 0.588 

e1 0.91815 0.91815 - 0.91815 

e2 0.70922 0.70922 - 0.70922 

Sumber: Data sekunder diolah, 2019.  

4.1.4 Uji Hipotesis 

1) Hasil Uji Sobel (Sobel Test) 

Uji sobel (sobel test) dilakukan untuk menguji kekuatan pengaruh tidak 

langsung variabel market value, earning per share, dan dividend payout ratio 

terhadap stock holding period  melalui variabel nilai perusahaan sebagai variabel 

pemediasinya. Pengujian sobel dalam penelitian ini menggunakan aplikasi Sobel 

Test Calculator for the Significance of Mediation pada www.danielsoper.com. 

Hasil uji sobel dari pengaruh variabel market value terhadap stock holding period 

melalui nilai perusahaan sebagai variabel pemediasi disajikan pada Gambar 4.2 

berikut.  

http://www.danielsoper.com/
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Gambar 4.2 Hasil Uji Sobel Pengaruh Market Value Terhadap Stock 

Holding Period Melalui Nilai Perusahaan 

Sumber: www.danielsoper.com 

Keterangan : 

A : koefisien regresi dari variabel market value terhadap nilai perusahaan 

B : koefisien regresi dari variabel nilai perusahaan terhadap stock holding 

   period 

SEA: standart error koefisien variabel market value terhadap variabel nilai 

    perusahaan  

SEB: standart error koefisien variabel nilai perusahaan terhadap stock holding 

   period 

 Berdasarkan hasil perhitungan pada aplikasi Sobel Test Calculator for the 

Significance of Mediation diperoleh t hitung sebesar 2.20633033 lebih besar dari t 

tabel sebesar 2.00030 dengan nilai two-tailed probability sebesar 0.02736088 < 

0.05. Hasil tersebut menunjukan bahwa variabel nilai perusahaan signifikan dalam 

http://www.danielsoper.com/
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memediasi pengaruh market value terhadap stock holding period, maka hipotesis 

ketujuh dalam penelitian ini diterima (H7 diterima).  

 Hasil uji sobel dari pengaruh variabel earning per share terhadap stock holding 

period melalui nilai perusahaan sebagai variabel pemediasi dapat dilihat pada 

Gambar 4.3 berikut.  

 

Gambar 4.3 Hasil Uji Sobel Pengaruh Earning per share Terhadap Stock 

Holding Period Melalui Nilai Perusahaan  

Sumber: www.danielsoper.com 

Keterangan : 

A : koefisien regresi variabel earning per share terhadap variabel nilai 

    perusahaan 

B :   koefisien regresi variabel nilai perusahaan terhadap stock holding period 

SEA: standart error koefisien variabel earning per share terhadap variabel nilai 

     perusahaan  

http://www.danielsoper.com/
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SEB: standart error koefisien variabel nilai perusahaan terhadap stock holding 

    period 

Berdasarkan hasil perhitungan pada aplikasi Sobel Test Calculator for the 

Significance of Mediation diperoleh nilai t hitung sebesar -1.72761699 lebih kecil 

dari t tabel sebesar 2.00030 dengan nilai two-tailed probability 0.08405691 > 

0.05. Hasil tersebut menunjukan bahwa variabel nilai perusahaan tidak mampu 

memediasi pengaruh variabel earning per share terhadap stock holding period. 

Maka hipotesis kedelapan dalam penelitian ini ditolak (H8 ditolak). 

Hasil uji sobel dari pengaruh variabel dividend payout ratio terhadap stock 

holding period  melalui nilai perusahaan sebagai variabel pemediasi dapat dilihat 

pada Gambar 4.4 berikut.  

 

Gambar 4.4 Hasil Uji Sobel Pengaruh dividend payout ratio Terhadap Stock 

Holding Period  Melalui Nilai Perusahaan  

Sumber: www.danielsoper.com 

 

http://www.danielsoper.com/
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Keterangan : 

A : koefisien regresi variabel earning per share terhadap variabel nilai 

    perusahaan 

B :   koefisien regresi variabel nilai perusahaan terhadap stock holding period 

SEA: standart error koefisien variabel earning per share terhadap variabel nilai 

     perusahaan  

SEB: standart error koefisien variabel nilai perusahaan terhadap stock holding 

    period 

 Berdasarkan hasil perhitungan pada aplikasi Sobel Test Calculator for the 

Signifance of Mediation diperoleh t hitung sebesar 0.72693108 lebih kecil dari t 

tabel sebesar 2.00030 dengan nilai two-tailed probability sebesar 0.46726818 > 

0.05. Hasil ini menunjukan bahwa variabel nilai perusahaan tidak mampu dalam 

memediasi pengaruh dividend payout ratio terhadap stock holding period. 

Sehingga, hipotesis kesembilan dalam penelitian ini ditolak (H9 ditolak).  

 Dari hasil tersebut dapat dilihat ringkasan uji sobel pada Tabel 4.15 berikut ini: 

Tabel 4.15 Ringkasan Uji Sobel 

Variabel Standar 

Error 

Pengaruh 

Langsung 

Pengaruh 

Tidak 

Langsung 

Total t hitung 

X1 ke Y 0.197 0.796 0.2452 1.0412 2.206 

X2 ke Y 0.215 0.331 -0.19313 0.13787 -1.728 

X3 ke Y 0.760 2.182 0.26166 2.44366 0.727 

Z ke Y 0.128 0.445 - 0.445 - 

X1 ke Z 0.193 0.551 - 0.551 - 

X2 ke Z 0.218 -0.434 - -0.434 - 

X3 ke Z 0.791 0.588 - 0.588 - 

t tabel = 2.00030 

Sumber: Data sekunder diolah, 2019 
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2) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) digunakan untuk menguji 

pengaruh masing-masing variabel bebas secara individu terhadap variabel 

terikatnya. Uji statistik t dilakukan terhadap dua persamaan model regresi dengan 

melihat taraf signifikansi sebesar 5% (0.05). Variabel independen dikatakan 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen jika hasil signifikansi menunjukan 

nilai < 0.05. Hasil pengujian uji statistik t dari persamaan regresi model 1 

ditunjukan pada Tabel 4.16 berikut ini: 

Tabel 4.16 Hasil Uji t Persamaan Regresi Model 1 

Sumber: Data sekunder diolah, 2019.  

Tabel 4.16 menunjukan hasil hubungan antara variabel market value terhadap 

variabel nilai perusahaan dengan nilai sebesar 0.551 dan nilai signifikansi sebesar 

0.006 yang berarti nilai sig < 0.05. Hal tersebut menunjukan bahwa variabel 

market value berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap variabel nilai 

perusahaan sesuai dengan hipotesis keempat (H4 diterima). 

Hubungan variabel earning per share terhadap variabel nilai perusahaan 

menunjukan nilai -0.434 dan nilai signifikansi sebesar 0.051 yang berarti nilai sig 

> 0.05. Hal tersebut menunjukan bahwa variabel earning per share tidak 
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berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sehingga hasil tersebut tidak sesuai 

dengan hipotesis kelima dalam penelitian ini (H5 ditolak). 

Hubungan variabel dividend payout ratio terhadap variabel nilai perusahaan 

menunjukan nilai sebesar 0.588 dengan nilai signifikansi sebesar 0.461 yang 

berarti nilai sig > 0.05. Hal ini memiliki arti bahwa variabel dividend payout ratio 

tidak berpengaruh terhadap variabel nilai perusahaan. Sehingga hasil tersebut 

tidak sesuai dengan hipotesis keenam dalam penelitian ini (H6 ditolak).  

Hasil pengujian uji statistik t dari persamaan regresi model 2 ditunjukan pada 

Tabel 4.17 berikut ini: 

Tabel 4.17 Hasil Uji t Persamaan Regresi Model 2  

Sumber: Data sekunder diolah, 2019. 

Tabel 4.17 menunjukan hasil uji t pada persamaan regresi model 2 bahwa 

variabel market value menghasilkan nilai koefisien sebesar 0.796 dengan 

signifikansi 0.000 yang berarti nilai sig < 0.05. Hasil tersebut menunjukan bahwa 

variabel market value memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif 

terhadap stock holding period. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis pertama 

dalam penelitian ini (H1 diterima). 
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Hubungan variabel earning per share terhadap stock holding period 

menghasilkan nilai koefisien sebesar 0.331 dengan signifikansi 0.130 yang berarti 

nilai sig > 0.05. Hasil tersebut menunjukan bahwa variabel earning per share 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap stock holding period dengan arah 

positif. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis kedua dalam penelitian ini (H2 

ditolak) 

Hubungan variabel dividend payout ratio terhadap stock holding period 

menghasilkan nilai koefisien sebesar 2.182 dengan signifikansi 0.006 yang berarti 

nilai sig < 0.05. Hasil tersebut menunjukan bahwa variabel dividend payout ratio 

memiliki pengaruh signifikan terhadap stock holding period dengan arah positif. 

Sehingga, hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima (H3 diterima).  

Nilai koefisien hubungan nilai perusahaan terhadap stock holding period 

sebesar 0.445 dengan nilai signifikansi sebesar 0.001 yang berarti nilai sig < 0.05. 

Hasil tersebut menunjukan bahwa variabel nilai perusahaan berpengaruh 

signifikan dengan arah positif terhadap stock holding period. Sehingga, hipotesis 

kesepuluh dalam penelitian ini diterima (H10 diterima). 

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, maka ringkasan penelitian terdapat 

pada  Tabel 4.18 berikut ini: 

Tabel 4.18 Ringkasan Hasil Hipotesis Penelitian  

Hipotesis Keterangan Koefisien 

Regresi 

Sig. Hasil 

H1 Market value berpengaruh positif 

terhadap stock holding period 

0.796 0.000 Diterima 

H2 Earning per share berpengaruh 

positif terhadap stock holding period 

0.331 0.130 Ditolak 

H3 Dividend payout ratio berpengaruh 

positif terhadap stock holding period 

2.182 0.006 Diterima 
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Hipotesis Keterangan Koefisien 

Regresi 

Sig. Hasil 

H4 Market value berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan 

0.551 0.006 Diterima 

H5 Earning per share berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan 

-0.434 0.051 Ditolak 

H6 Dividend payout ratio berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan  

0.588 0.461 Ditolak 

H7 Market value berpengaruh terhadap 

stock holding period melalui nilai 

perusahaan 

1.041 0.027 Diterima 

H8 Earning per share berpengaruh 

terhadap stock holding period 

melalui nilai perusahaan 

0.138 0.084 Ditolak 

H9 Dividend payout ratio berpengaruh 

terhadap stock holding period 

melalui nilai perusahaan 

2.444 0.467 Ditolak  

H10 Nilai perusahaan berpengaruh 

terhadap stock holding period 

0.445 0.001 Diterima 

Sumber: Data sekunder diolah, 2019. 

3) Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menjelaskan variabel-variabel dependen. Koefisien determinasi 

dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel 

independen dalam menerangkan variabel intervening dan untuk mengetahui 

seberapa besar variabel independen menerangkan variabel dependen. Hasil uji 

koefisien determinasi persamaan regresi model 1 dapat dilihat pada Tabel 4.19 

berikut.  

 

 

 

 

Tabel 4.18 Ringkasan Hasil Hipotesis Penelitian (Lanjutan) 
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Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi Persamaan Regresi Model 1 

 
Sumber: SPSS Statistics 21 diolah, 2019. 

 

Tabel 4.19 menunjukan hasil bahwa nilai adjusted R Square sebesar 0.112 

dengan nilai positif. Hal ini menunjukan bahwa besarnya variasi variabel nilai 

perusahaan pada perusahaan indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2013-2017 yang dapat diterangkan oleh variasi variabel market value, 

earning per share, dan dividend payout ratio sebesar 11.2% dan sisanya sebesar 

88.8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian. Hasil uji koefisien 

determinasi persamaan regresi model 2 dapat dilihat pada Tabel 4.20 berikut. 

Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi Persamaan Regresi Model 2 

 
Sumber: SPSS Statistics 21 diolah, 2019.  

 

Tabel 4.20 menunjukan hasil bahwa nilai adjusted R Square sebesar 0.461 

dengan nilai positif. Hal ini menunjukan hasil bahwa besar variasi variabel stock 

holding period pada perusahaan indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2017 yang dapat diterangkan oleh variasi variabel market 

value, earning per share, dividend payout ratio, dan nilai perusahaan sebesar 

46.1% dan sisanya sebesar 53.9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model 

penelitian.  
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4) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F menunjukan apakah semua variabel independen atau bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen atau tidak. Pengujian statistik F ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai probabilitas signifikansi dengan nilai alfa yaitu 0.05. 

Apabila nilai signifikansi atas uji F lebih kecil dari 0.05, maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. Uji statistik F dapat juga dilakukan dengan membandingkan nilai F 

hitung dengan nilai F tabel. Apabila nilai F hitung > F tabel, maka H0 ditolak dan 

Ha diterima, ini berarti semua variabel independen secara serentak dan 

signifikansi mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji statistik F dalam 

penelitian ini disajikan pada Tabel 4.21 berikut.  

Tabel 4.21 Hasil Uji Signifikansi Simultan 

Sumber: Data sekunder diolah, 2019. 

Tabel 4.21 menunjukan bahwa nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.000. 

Nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.000 < 0.05. Di samping itu F tabel 

menunjukan nilai sebesar 2.77 sedangkan F hitung memiliki nilai sebesar 13.595, 

artinya F hitung lebih besar dibandingkan dengan F tabel. Berdasarkan kedua hal 

tersebut variabel market value, earning per share, dividend payout ratio, dan nilai 
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perusahaan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen yaitu stock holding period.  

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Maket Value Terhadap Stock Holding Period 

Hasil pengujian hipotesis pertama dari persamaan regresi model 2 

memberikan hasil bahwa variabel market value yang dihitung dengan mengalikan 

rata-rata harga saham selama satu tahun dengan jumlah saham beredar per akhir 

tahun menunjukan hasil signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 dengan 

koefisien regresi sebesar 0.796. Koefisien variabel menunjukan arah positif, 

sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Artinya, market value 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap stock holding period.  

Penelitian ini sejalan dengan signaling theory  yang menyatakan bahwa 

manajemen perusahaan memberikan kepada pihak luar berupa nilai pasar 

perusahaan yang tercermin dari harga saham suatu perusahaan. Harga saham yang 

dipengaruhi oleh trend saham dan fluktuatif pergerakannya, hal itu digunakan 

oleh manajemen perusahaan untuk lebih memaksimalkan nilai sebuah perusahaan 

agar perusahaan mampu memberikan sinyal positif kepada investor atau pihak 

luar agar investor berminat untuk menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. 

Sebuah perusahaan yang memiliki nilai pasar yang tinggi akan meningkatkan 

tingkat kepercayaan investor atau pihak luar terhadap perusahaan.  

Investor memakai nilai pasar selain untuk melihat prospek perusahaan juga 

digunakan sebagai perhitungan valuasi saham. Valuasi saham merupakan sebuah 

prosedur atau perhitungan untuk mendapatkan nilai atas harga wajar saham pada 
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suatu perusahaan. Valuasi saham penting dilakukan untuk menilai kewajaran 

harga saham untuk meminimalisir risiko kerugian dalam berinvestasi dan 

memperbesar nilai return atas investasi yang telah dilakukan, serta akan bisa 

memperkirakan seberapa besar pembagian dividen untuk perusahaan ke depannya.   

Menurut Wisayang (2010) semakin banyak jumlah saham yang beredar dan 

semakin tingginya harga saham menunjukan semakin besar ukuran sebuah 

perusahaan. Perusahaan yang besar diyakini oleh investor sebagai perusahaan 

yang stabil dalam hal keuangan, sehingga investor akan mempercayakan 

investasinya pada perusahaan dalam jangka waktu yang lebih lama. Jadi, semakin 

banyak jumlah saham yang beredar dan semakin tingginya harga saham 

menunjukan semakin besar pula ukuran sebuah perusahaan. Perusahaan yang 

besar memiliki banyak analis kompeten sehingga mampu menghasilkan laporan 

keuangan dan informasi yang akan mengurangi asimetri informasi antara investor 

dengan manajemen.  

Menurut Atkins dan Dyl (1997) market value yang tinggi cenderung lebih 

menarik minat investor untuk berinvestasi daripada perusahaan yang memiliki 

market value yang rendah. Persepsi investor mengenai market value yaitu 

semakin besar market value sebuah perusahaan maka hal tersebut berarti semakin 

baik pula kinerja perusahaan, kestabilan kondisi keuangan sehingga akan berefek 

pada minimalnya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan 

investor.  

Manajemen perusahaan dituntut oleh investor untuk memberikan return 

yang maksimal, akan berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan. peningkatan 
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nilai perusahaan tersebut akan sejalan dengan peningkatan harga saham 

perusahaan. Tingginya tingkat nilai perusahaan akan mempengaruhi keputusan 

investasi seorang investor. Investor akan tertarik dengan perusahaan yang 

memiliki nilai perusahaan yang tinggi, karena menurut investor akan lebih stabil 

keadaan perusahaan tersebut. Menurut Brigham dan Gapenski (2006) menjelaskan 

bahwa perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan 

para investor untuk memiliki sebuah saham pada suatu perusahaan, karena nilai 

perusahaan yang tinggi akan menunjukan tingkat kemakmuran para pemegang 

saham di masa yang akan datang.   

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Arma 

(2013), Sari dan Abundanti (2015), Utami dan Sedana (2016), Napitulu (2017), 

dan Simanjuntak (2018) yang menyatakan bahwa variabel market value 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap holding period saham. Arma (2013) 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa saham yang mempunyai market value 

yang tinggi akan menyebabkan semakin lama investor dalam menahan 

kepemilikan sahamnya, karena investor masih menganggap bahwa kondisi 

perusahaan di masa yang akan datang memiliki prospek yang lebih baik, dan 

risikonya lebih kecil sehingga investor memiliki holding period yang panjang.  

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari 

dan Abudanti (2015) yang menyatakan besar market value suatu perusahaan, 

maka makin lama pula investor menahan kepemilikan sahamnya. Hal ini 

dikarenakan pelaku pasar masih menganggap bahwa prospek perusahaan di masa 

yang akan datang akan lebih baik, dan risiko akan lebih kecil sehingga investor 
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memiliki holding period yang panjang, selain investor juga menganggap bahwa 

perusahaan besar biasanya lebih stabil keuangannya dan mampu menghasilkan 

laporan serta didukung oleh analis-analis yang kompeten sehingga mampu 

menghasilkan laporan dan informasi keuangan yang mengurangi asimetri 

informasi.  

4.2.2 Pengaruh Earning per share Terhadap Stock Holding Period 

Hasil pengujian hipotesis kedua dari persamaan regresi model 2 memberikan 

hasil bahwa variabel earning per share menunjukan nilai signifikansi sebesar 

0.130 lebih besar dari 0.050 dengan koefisien regresi variabel earning per share 

sebesar 0.331, hal ini menunjukan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini 

ditolak. Artinya, earning per share tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

holding period saham. Sehingga, tinggi atau rendahnya nilai earning per share 

tidak mampu mempengaruhi stock holding period suatu perusahaan. Hal ini 

membuktikan bahwa earning per share tidak menjadi faktor pendorong keputusan 

investor  dalam menahan atau menjual saham mereka.  

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori sinyal (signaling theory) yang 

menyatakan bahwa manajemen memberikan sinyal positif kepada investor berupa 

kenaikan nilai earning per share, karena semakin tinggi earning per share suatu 

saham perusahaan, maka semakin tinggi pula holding period saham suatu 

perusahaan . Menurut Hasanah (2016) saham yang mempunyai earning per share 

yang tinggi akan menyebabkan makin lamanya investor dalam menahan 

kepemilikan sahamnya, karena pelaku pasar masih menganggap bahwa prospek 

perusahaan di masa yang akan datang lebih baik dan risikonya lebih kecil 
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sehingga investor memiliki holding period yang panjang, serta perusahaan yang 

mengalami kenaikan EPS juga akan membuat investor mendapat return yang 

tinggi dari kepemilikan sahamnya.   

Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan EPS yang tinggi suatu 

perusahaan tidak selalu sepenuhnya akan menjadi return  investor, karena laba 

perusahaan tidak selalu dibagikan kepada investor dalam bentuk dividen. Laba 

perusahaan menurut UU NO.40 Tahun (2007) Tentang Perseroan Terbatas bagian 

ketiga dalam penggunaan laba Pasal 70 menyebutkan perseroan wajib 

menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana 

cadangan perusahaan yang diputuskan dalam RUPS. Selain digunakan untuk dana 

cadangan, manajemen perusahaan juga memakai laba perusahaan sebagai laba 

ditahan sesuai dengan keputusan saat RUPS. Biasanya laba ditahan ini digunakan 

oleh manajemen perusahaan untuk investasi atau cadangan biaya, tambahan 

modal untuk keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan, biaya ekspansi 

perusahaan, atau digunakan untuk membayar hutang perusahaan.  

Perusahaan dengan laba bersih yang tinggi, tidak selalu memiliki earning 

per share yang tinggi pula. Hal ini karena kenaikan dan penurunan EPS 

dipengaruhi oleh jumlah saham beredar di perusahaan tersebut. Earning per share 

oleh investor biasanya digunakan untuk membandingkan pertumbuhan 

perusahaan, karena perusahaan dengan EPS yang tinggi akan terlihat bahwa laba 

bersih perusahaan juga tinggi dan belum tentu perusahaan yang memiliki laba 

yang tinggi akan lebih menarik, karena terdapat banyak rasio keuangan lain yang 

harus diperhatikan oleh investor dalam berinvestasi.  
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Laba perusahaan yang tinggi yang tidak selalu mencerminkan earning per 

share yang tinggi dan menggambarkan keadaan perusahaan yang stabil. Hal ini 

karena manajemen perusahaan dapat melakukan manajemen laba untuk 

memanipulasi investor jika perusahaan memiliki performa yang lebih baik. 

Manajemen laba merupakan tindakan manajemen yang menaikan atau 

menurunkan laba untuk memperbaiki performa perusahaan dalam persepsi 

investor. Manajemen laba terjadi ketika manajemen perusahaan menggunakan 

penyesuaian dalam laporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah 

laporan keuangan, guna untuk memperbaiki kinerja ekonomi perusahaan yang 

selanjutnya berdampak pada keputusan investasi seorang investor.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Wijanarko dan Margasari (2018), Simanjuntak (2018), Islamiah (2018) yang 

mengungkapkan bahwa earning per share tidak berpengaruh terhadap stock 

holding period. Artinya, tinggi rendahnya nilai earning per share suatu 

perusahaan tidak mempengaruhi lamanya investor dalam menahan kepemilikan 

sahamnya.  Margaretha (2014) menyebutkan bahwa hal lain yang menyebabkan 

earning per share tidak berpengaruh signifikan terhadap stock holding period 

adalah preferensi investor. Preferensi investor tentang return saham hanya sebatas 

dividend an capital gain bukan EPS. Return tersebut berdasarkan pada pemilihan 

sekuritas yang mempunyai kategori saham unggul, kinerja baik, profitabilitas 

yang stabil serta saham tersebut memiliki likuiditas yang tinggi. Pada saat 

likuiditas tinggi, investor dapat melepaskan saham untuk mendapatkan capital 

gain (Septyato dan Adhikara, 2013)  
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4.2.3 Pengaruh Dividend Payout Ratio Terhadap Stock Holding Period 

Hasil pengujian hipotesis ketiga dari persamaan regresi model 2 

memberikan hasil bahwa variabel dividend payout ratio yang diukur dengan 

membandingkan dividend per share dengan laba per lembar saham menunjukan 

nilai signifikansi sebesar 0.006 yang berarti < 0.05 dengan koefisien variabel 

dividend payout ratio sebesar 2.182. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis ketiga 

dalam penelitian ini diterima. Artinya, dividend payout ratio berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap stock holding period.  

Hasil penelitian ini mampu memenuhi asumsi catering theory menjelaskan 

bahwa kebijakan dividen perusahaan didorong oleh permintaan investor atas 

pembayaran dividen dan manajemen akan melayani investor dengan membayar 

dividen premium. Perusahaan melakukan pembagian dividen sebagai salah satu 

bentuk kegiatan untuk menarik investor, hal ini berarti perusahaan memberikan 

apa yang di inginkan oleh investor yaitu dengan cara membayar dividen. Jika 

perusahaan memutuskan kebijakan dalam melakukan pembayaran dividen secara 

rutin dan stabil dalam beberapa periode, maka investor akan tertarik untuk 

mempertahankan sahamnya guna mendapatkan keuntungan berupa dividen. 

Namun, bila sebuah perusahaan tidak membayarkan dividen secara rutin dalam 

beberapa periode investor akan cenderung memperjual belikan sahamnya untuk 

mendapatkan keuntungan berupa capital gain, sehingga jangka waktu pemegang 

saham dalam menahan sahamnya akan menjadi lebih singkat.   

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan bird in the hand theory yang 

menjelaskan bahwa investor menghendaki pembayaran dividen yang tinggi dari 
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keuntungan perusahaan sesuai tujuan investor yaitu menanamkan sahamnya untuk 

mendapatkan dividen. Investor tidak tertarik berinvestasi di perusahaan jika 

penerimaan dividen tidak rutin dan terjadi dalam jangka waktu yang lama. 

Permintaan investor bahwa perusahaan harus membagikan dividen secara stabil 

dan rutin karena didasarkan atas asumsi bahwa pembayaran dividen saat ini akan 

meminimalisir risiko dari mendapat capital gain di masa mendatang, meskipun 

capital gain di masa mendatang dapat memberikan pengembalian yang lebih 

daripada dividen saat ini, selain minim risiko jug adanya ketidakpastian tentang 

arus kas perusahaan di masa mendatang. 

Menurut Wijanarko dan Margasari (2018) perusahaan dengan risiko rendah 

dan earning yang tinggi akan membagikan dividend payout ratio dengan nilai 

yang tinggi, karena perusahaan tersebut yakin akan mendapatkan keuntungan 

yang besar dalam periode berikutnya maupun di masa depan, sehingga membuat 

investor baru akan tertarik untuk membeli saham perusahaan, dan investor akan 

lebih lama dalam menahan sahamnya dalam perusahaan tersebut. Sebaliknya, 

apabila perusahaan yang memiliki risiko yang tinggi dan earning rendah akan 

membuat pembagian dividen menjadi rendah, karena perusahaan akan menyimpan 

sebagian laba yang didapatkannya agar tidak mengurangi keuntungan yang 

didapatkan dalam jumlah yang besar untuk menstabilkan keuangan agar kegiatan 

operasional perusahaan agar tetap berjalan stabil.    

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan 

Abundanti (2015), Utami dan Sedana (2016), Napitulu (2017), dan Wijanarko dan 

Margasari (2018) yang menyatakan bahwa dividend payout ratio berpengaruh 
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positif dan signifikan terhadap stock holding period. Sari dan Abundanti (2015) 

menyatakan bahwa semakin besar dividend payout ratio suatu perusahaan, maka 

semakin lama pula investor menahan kepemilikan sahamnya. Hal ini karena 

pemberian dividend payout ratio yang memadai akan menjadi salah satu 

pertimbangan investor dalam membeli dan menahan saham yang dimiliki para 

investor, dengan  demikian investor akan cenderung memegang sahamnya lebih 

lama dengan tujuan untuk mendapatkan bagian dividen.  

Menurut Wijanarko dan Margasari (2018) pengaruh positif dividend payout 

ratio terhadap stock holding period karena dividend payout ratio merupakan 

gambaran berapa besar dividen yang akan dibagikan kepada pemilik saham dari 

total laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan. Suatu perusahaan yang 

membagikan dividend payout ratio yang tinggi akan membuat investor akan lebih 

lama dalam menahan sahamnya, hal ini bertujuan agar investor mendapat 

keuntungan yang maksimal dari investasi sahamnya. Seorang investor dalam 

melakukan investasi memiliki dua tujuan dalam hal mencari keuntungan dari 

saham yang dimilikinya yaitu dengan tujuan jangka pendek dengan memperoleh 

keuntungan berupa capital gain dan tujuan jangka panjang yaitu berupa dividend.  

4.2.4 Pengaruh Market Value Terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil pengujian hipotesis keempat dari persamaan regresi model 1 

memberikan hasil bahwa variabel market value menunjukan nilai signifikansi 

sebesar 0.006 < 0.05 dengan koefisien regresi variabel market value sebesar 

0.551. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima. 
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Artinya, variabel market value berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan.  

Penelitian ini sesuai dengan signaling theory dalam penelitian yang 

dilakukan Fahmi dan Hadi (2009) yang menjelaskan tentang keadaan harga pasar 

yang mengalami kenaikan atau penurunan yang nantinya akan digunakan investor 

sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan untuk investasi. Informasi 

apapun yang tercermin di pasar akan selalu dapat memberikan sinyal bagi investor 

dalam mengambil tindakan untuk merespon informasi-informasi yang diberikan 

oleh perusahaan sebagai sinyal kepada investor. Nilai perusahaan yang dibentuk 

dari indikator-indikator nilai pasar saham dipengaruhi oleh peluang-peluang 

investas. Adanya peluang investasi dapat memberikan sinyal positif tentang 

pertumbuhan perusahaan di masa depan, sehingga akan meningkatkan harga 

saham suatu perusahaan. Meningkatnya harga saham maka nilai perusahaan juga 

akan meningkat.  

Manajemen yang berhasil dalam mengelola perusahaan yang akhirnya 

akan berdampak pada harga saham. Harga saham yang tinggi akan membuat nilai 

perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan yang merupakan perpsepsi dari investor 

terkait keberlangsungan perusahaan di masa depan dan tercermin dari harga 

saham menjadi dasar investor untuk mengambil keputusan investasi. Nilai 

perusahaan yang tinggi akan sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan investor 

terhadap prospek perusahaan di masa yang akan datang selain pada kinerja 

perusahaan saat ini. 



 

126 
 

 
 

 Peningkatan harga suatu saham maka semakin tinggi pula nilai suatu 

perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para investor untuk 

memiliki sebuah saham pada suatu perusahaan, karena nilai perusahaan yang 

tinggi akan menunjukan tingkat kemakmuran para pemegang saham di masa yang 

akan datang (Brigham Gapenski, 1996). Kekayaan investor dan sebuah 

perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang hal ini merupakan 

cerminan dari keputusan investasi seorang investor. Nilai perusahaan yang 

ditunjukan dengan harga saham suatu perusahaan. Harga pasar dari sebuah saham 

perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual disaat terjadi transaksi di 

pasar bursa disebut nilai pasar perusahaan, karena harga pasar saham dianggap 

cerminan dari nilai asset perusahaan sesungguhnya.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ratnasari (2016) yang menyatakan bahwa market value berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi market value sebuah 

perusahaan maka hal ini  menunjukan bahwa semakin tinggi juga harga saham 

suatu perusahaan. Meningkatnya harga saham suatu perusahaan cenderung 

meningkatkan nilai perusahaan dan dampaknya akan semakin meningkatkan 

tingkat kemakmuran para pemegang saham.  

4.2.5 Pengaruh Earning per share Terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil pengujian hipotesis kelima dari persamaan regresi model 1 

memberikan hasil bahwa variabel earning per share menunjukan nilai signifikansi 

sebesar 0.051 lebih besar dari 0.05 dengan koefisien regresi variabel earning per 

share sebesar -0.434. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis kelima dalam 
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penelitian ini ditolak. Artinya, earning per share tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap nilai perusahaan, sehingga tinggi atau rendahnya nilai earning 

per share suatu perusahaan tidak mempengaruhi investor dalam menahan 

kepemilikan sahamnya.  

Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan teori sinyal yang menyatakan 

bahwa perusahaan yang menyajikan earning per share yang tinggi akan menarik 

minat investor untuk melakukan investasi ke suatu perusahaan, karena earning 

per share yang tinggi akan memberikan sinyal positif ke investor mengenai 

keuntungan yang akan investor dapat di masa yang akan datang (Purba, 2011). 

Banyaknya minat investor akan meningkatkan tingkat kepercayaan pihak luar 

terhadap perusahaan sehingga tingkat nilai perusahaan juga meningkat.  

Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan investor tidak melihat dari besar 

kecilnya earning per share karena perusahaan yang dipakai sebagai objek 

penelitian merupakan perusahaan yang sahamnya tergabung dalam indeks LQ-45 

sehingga tingkat kepercayaan investor terhadap saham tersebut sudah tinggi. 

Saham perusahaan yang terdapat dalam indeks LQ-45 dipercaya oleh investor 

memiliki prospek kedepan yang baik karena saham dalam indeks ini paling likuid 

atau sering diperjualbelikan, memiliki kapitalisasi pasar yang tinggi sebesar 70% 

dari keseluruhan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan saham 

dalam indeks ini cenderung stabil pergerakannya sehingga dapat membuat 

investor percaya untuk berinvestasi pada saham yang terdaftar di indeks LQ-45.  

Perusahaan dengan laba bersih yang tinggi, tidak selalu memiliki earning 

per share yang tinggi pula. Hal ini karena kenaikan dan penurunan EPS 
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dipengaruhi oleh jumlah saham beredar di perusahaan tersebut. Earning per share 

oleh investor biasanya digunakan untuk membandingkan pertumbuhan 

perusahaan, karena perusahaan dengan EPS yang tinggi akan terlihat bahwa laba 

bersih perusahaan juga tinggi dan belum tentu perusahaan yang memiliki laba 

yang tinggi akan lebih menarik, karena terdapat banyak rasio keuangan lain yang 

harus diperhatikan oleh investor dalam berinvestasi.  

Laba perusahaan yang tinggi yang tidak selalu mencerminkan earning per 

share yang tinggi dan menggambarkan keadaan perusahaan yang stabil. Hal ini 

karena manajemen perusahaan dapat melakukan manajemen laba untuk 

memanipulasi investor jika perusahaan memiliki performa yang lebih baik. 

Manajemen laba merupakan tindakan manajemen yang menaikan atau 

menurunkan laba untuk memperbaiki performa perusahaan dalam persepsi 

investor. Manajemen laba terjadi ketika manajemen perusahaan menggunakan 

penyesuaian dalam laporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk merubah 

laporan keuangan, guna untuk memperbaiki kinerja ekonomi perusahaan yang 

selanjutnya berdampak pada keputusan investasi seorang investor.  

Terlihat juga dalam Tabel 4.3 statistik deskriptif menunjukan nilai EPS 

yang dalam penelitian ini diukur dengan laba bersih setelah pajak dibandingkan 

dengan jumlah saham beredar suatu perusahaan, menghasilkan nilai rata-rata 

sebesar 5.8788. Sedangkan rata-rata nilai perusahaan sebesar 2.9673. Data sampel 

memperlihatkan PT Bank Central Asia Tbk mempunyai nilai EPS diatas rata-rata 

yaitu sebesar 6.88 dengan nilai perusahaan diatas rata-rata sebesar 4.11, 

Sedangkan  PT Kalbe Farma Tbk. memiliki nilai EPS yang lebih rendah dari rata-
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rata yaitu sebesar 3.95 dengan nilai perusahaan diatas rata-rata, yaitu sebesar 5.70. 

data tersebut menunjukan tinggi rendahnya EPS tidak mempengaruhi nilai 

perusahaan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Satriawan dan Agustina (2015) dan Wahyu (2018)  yang mengungkapkan bahwa 

earning per share tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Investor 

menggunakan EPS untuk melalukan analisis fundamental perusahaan, akan tetapi 

EPS bukan satu-satunya parameter perbandingan dalam rasio keuangan yang 

digunakan untuk analisis suatu saham. Earning per share bisa membantu investor 

jika perusahaan yang dibandingkan sahamnya bergerak pada bidang industri yang 

sama, tetapi tidak menyarankan apakah suatu saham bagus untuk dibeli, atau 

menjelaskan bagaimana pandangan pasar terhadap harga saham suatu perusahaan. 

Jadi, EPS tidak dapat dipakai untuk menilai kewajaran suatu harga saham. Hal ini 

juga sebagai bukti bahwa EPS tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 

karena nilai perusahaan yang dicerminkan dari harga saham perusahaan tidak 

dapat dinilai dari EPS untuk meminimalisir risiko investasi.  

4.2.6 Pengaruh Dividend Payout Ratio Terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil pengujian hipotesis keenam dari persamaan regresi model 1 

memberikan hasil bahwa variabel dividend payout ratio menunjukan nilai 

signifikansi sebesar 0.461 jauh lebih besar diatas 0.05 dengan koefisien regresi 

variabel dividend payout ratio sebesar 0.588. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis 

keenam dalam penelitian ini ditolak. Artinya, dividend payout ratio tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Jadi, tinggi atau 
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rendahnya intensitas manajemen dalam membagikan dividen perusahaan tidak 

mampu mempengaruhi nilai perusahaan sebuah perusahaan.  

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori sinyal yang menjelaskan 

manajemen perusahaan melakukan penyesuaian pembayaran dividen untuk 

menunjukan sinyal prospek perusahaan di masa yang akan datang. Saat 

perusahaan mengumumkan kenaikan dividen dalam pembayaran dividen, harga 

saham perusahaan cenderung akan mengalami kenaikan, dan harga saham 

perusahaan merupakan cerminan dari nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang 

tinggi akan membuat kepercayaan seorang investor akan meningkat, karena 

dianggap perusahaan tersebut memiliki prospek yang bagus di masa yang akan 

datang.  

Teori lain yang tidak sesuai dengan penelitian ini yaitu teori bird in the 

hand, teori ini menyatakan bahwa biaya modal sendiri perusahaan akan naik jika 

dividend payout ratio rendah, hal ini karena investor lebih suka menerima return 

dalam bentuk dividen daripada capital gain. Menurut Gordon (1956) dan Lintner 

(1962) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kebijakan dividen dengan 

nilai perusahaan. Investor yang lebih suka menerima dividen daripada capital 

gain, karena dividen dianggap lebih pasti dan lebih aman. Investor menghendaki 

pembayaran dividen yang tinggi dari keuntungan perusahaan sesuai tujuan 

investor yaitu menanamkan sahamnya untuk mendapatkan dividen. Kebanyakan 

investor tidak ingin berinvestasi di perusahaan jika penerimaan dividen dalam 

jangka waktu yang lama.  
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Penelitian ini juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Miller dan 

Modigliani (1961) yaitu dividend irrelevance theory atau teori MM. Teori ini 

berpendapat bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba. Nilai suatu perusahaan dalam teori ini dinyatakan 

bahwa nilai perusahaan tidak ditentukan oleh besar kecilnya dividend payout ratio 

suatu perusahaan tetapi ditentukan oleh besar laba bersih sebelum pajak dan risiko 

bisnis perusahaan. Menurut teori Miller dan Modligiani dividend payout ratio 

hanya sebuah perluasan dari keputusan investasi perusahaan dan tidak ada 

hubungannya dengan kesejahteraan pemegang saham. Meningkatnya nilai dividen 

tidak selalu diikuti dengan meningkatnya nilai perusahaan. Hal ini karena 

perusahaan ditentukan hanya oleh kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari 

aset-aset perusahaan dan kebijakan investasi perusahaan tersebut.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ambarwati dan Stephanus (2014) yang menunjukan hasil bahwa dividend payout 

ratio tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini juga 

didukung dengan penelitian Nairborhu (2014) yang menyatakan tinggi rendahnya 

dividen yang dibagikan oleh manajemen perusahaan kepada para investor tidak 

mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini karena dividen merupakan return dari 

perusahaan kepada para investor atas keuntungan dari investasi saham. Menurut 

Hanifah dan Agustina (2015) menyatakan tinggi rendahnya dividen yang 

dibayarkan kepada pemegang saham tidak berkaitan dengan tinggi rendahnya nilai 

perusahaan, karena dividen merupakan bentuk pembayaran dari perusahaan 
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kepada pemegang saham sebagai imbal balik atau keuntungan atas investasi 

saham.  

Pembayaran dividen perusahaan yang erat kaitannya dengan laba sebuah 

perusahaan, akan digunakan untuk pembayaran dividen. Laba perusahaan yang 

tinggi akan mampu untuk membayar dividen kepada investor, namun apabila laba 

yang diperoleh kecil atau negative sebuah perusahaan tidak akan mampu 

membayar dividen kepada investor. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan 

dividen tidak pasti karna sangat berkaitan erat dengan laba yang dihasilkan 

perusahaan. Dividen yang dibayarkan perusahaan merupakan tanggung jawab 

perusahaan kepada para pemegang saham atas modal yang telah diinvestasikan. 

Jadi tingginya tingkat dividen yang dibayarkan tidak berhubungan dengan nilai 

perusahaan.  

4.2.7 Pengaruh Market Value Terhadap Stock Holding Period Melalui Nilai 

          Perusahaan  

Market value merupakan ukuran perusahaan perusahaan atau merupakan 

nilai sebenarnya dari aktiva perusahaan yang direfleksikan di pasar. Market value 

menunjukan ukuran sebuah perusahaan yang dilihat dari seberapa besar 

kapitalisasi pasar tersebut. Berdasarkan teori sinyal nilai market value yang tinggi 

digunakan sebagai manajemen perusahaan sebagai sinyal yang diberikan oleh 

manajemen perusahaan kepada pihak lain berupa nilai pasar perusahaan yang 

tercermin dari harga saham suatu perusahaan. Tingginya harga saham 

mengindikasikan meningkatnya nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi 
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akan meningkatkan tingkat kepercayaan investor, sehingga investor akan lebih 

lama dalam menahan sahamnya di suatu perusahaan.   

Menurut Wisayang (2010) semakin banyak jumlah saham beredar dan 

semakin tingginya harga saham menunjukan semakin besar ukuran sebuah 

perusahaan karena kapitalisasinya besar. Perusahaan yang besar diyakini oleh 

investor sebagai perusahaan yang stabil dalam hal keuangan, sehingga investor 

akan mempercayakan investasinya pada perusahaan dalam jangka waktu yang 

lebih lama. Jadi, semakin banyak jumlah saham yang beredar dan semakin 

tingginya harga saham menunjukan semakin besar pula ukuran sebuah 

perusahaan. Perusahaan yang besar diyakini memiliki banyak analis kompeten 

sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan dan informasi yang reliable, 

sehingga akan mengurangi asimetri informasi antara investor dengan manajemen 

perusahaan.   

Hasil uji analisis jalur, nilai pengaruh langsung variabel market value 

terhadap stock holding period melalui nilai perusahaan sebesar 0.796 dan 

pengaruh tidak langsung sebesar 0.245. Hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa 

pengaruh langsung antara market value terhadap stock holding period  lebih kuat 

dibandingkan dengan pengaruh market value terhadap stock holding period  yang 

dimediasi oleh nilai perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari lebih kecilnya nilai 

pengaruh tidak langsung yang diperoleh, sehingga variabel nilai perusahaan 

kurang efektif atas perannya sebagai variabel pemediasi.  

Selain itu hasil analisis jalur juga dapat dilihat dari hasil uji sobel test yang 

menunjukan nilai t hitung sebesar 2.20633 dan t tabel sebesar 2.00030 sesuai 



 

134 
 

 
 

dengan taraf signifikansi 5% yang berarti nilai t hitung > t tabel. Hasil tersebut 

menunjukan bahwa variabel nilai perusahaan berhasil memediasi pengaruh antara 

market value terhadap stock holding period. Hal tersebut berarti bahwa market 

value berpengaruh signifikan terhadap stock holding period melalui nilai 

perusahaan sebagai variabel pemediasi.  

Hipotesis ketujuh dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengaruh 

market value terhadap stock holding period  melalui nilai perusahaan, 

menunjukan hasil penelitian yang sesuai dengan hipotesis penelitian sehingga 

hipotesis ketujuh dalam penelitian ini diterima. Hal tersebut berarti bahwa 

semakin tinggi tingkat market value yang dihasilkan perusahaan akan 

memberikan sinyal positif kepada para investor, sehingga akan meningkatkan 

nilai perusahaan. Market value yang di indikasikan dnegan harga saham suatu 

perusahaan. Harga saham suatu perusahaan mencerminkan nilai perusahaan. 

Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi pula nilai perusahaan dan 

investor akan lebih lama dalam menahan kepemilikan saham suatu perusahaan.  

Secara logis, semakin tinggi market value sebuah perusahaan maka 

menunjukan tingkat kapitalisasi pasar yang tinggi. Kapitalisasi pasar yang tinggi 

menunjukan ukuran sebuah perusahaan yang besar. Ukuran sebuah perusahaan 

yang besar dan memiliki kapitalisasi besar dipercaya oleh investor memiliki 

prospek perusahaan yang baik dan stabil. Perusahaan besar juga memiliki analis 

yang kompeten untuk membuat laporan keuangan dan informasi-informasi yang 

dibutuhkan investor secara reliable, sehingga akan mengurangi tingkat asimetri 

informasi antara investor dan manajemen perusahaan. Selanjutnya, tingkat 
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kepercayaan investor juga akan meningkat. Meningkatnya tingkat kepercayaan 

investor tertarik untuk menanamkan dananya ke suatu perusahaan. Banyaknya 

investor yang tertarik menjadikan harga saham akan naik karena banyaknya 

permintaan terhadap saham, yang dimana ini juga akan meningkatkan nilai 

perusahaan. Nilai perusahaan yang meningkat akan membuat persepsi investor 

bahwa perusahaan tersebut berhasil dalam mengelola perusahaan untuk 

prospeknya di masa mendatang, sehingga investor akan lebih lama dalam 

menahan sahamnya.     

4.2.8 Pengaruh Earning per share Terhadap Stock Holding Period Melalui 

          Nilai Perusahaan  

Earning per share merupakan rasio keuangan yang digunakan investor 

sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Besarnya earning 

per share menunjukan seberapa besar perusahaan dalam suatu periode 

menghasilkan laba. Berdasarkan teori sinyal, bahwa setiap informasi yang 

dikeluarkan perusahaan akan langsung menjadi sinyal yang ditangkap oelh 

investor. Perusahaan yang mamu menghasilkan tingkat keuntungan yang tinggi 

akan menarik investor untuk berinvestasi pada saham perusahaan tersebut. 

Sundjaja dan Barlian (2009) menyatakan bahwa semakin tinggi earning per share 

sebuah perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat reurn yang diterima 

pemegang saham. Keuntungan yang tinggi akan mampu menarik investor untuk 

berinvestasi pada suatu perusahaan, karena investor tertarik pada return yang 

tinggi.   
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Hasil analisis jalur, nilai pengaruh langsung variabel earning per share 

terhadap stock holding period melalui nilai perusahaan sebesar 0.331 dan 

pengaruh tidak langsung sebesar -0.19313. Hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa 

pengaruh langsung antara earning per share terhadap stock holding period lebih 

kuat dibandingkan dengan pengaruh earning per share terhadap stock holding 

period melalui nilai perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari lebih besarnya pengaruh 

langsung yang diperoleh, sehingga nilai perusahaan kurang efektif atas perannya 

sebagai variabel intervening.  

Selain itu hasil analisis jalur juga dapat dilihat dari hasil uji sobel test yang 

menunjukan nilai t hitung sebesar -1.72762 dengan t tabel sebesar 2.00030 sesuai 

dengan taraf signifikansi 5% yang berarti nilai t hitung < t tabel. Hasil tersebut 

menunjukan bahwa variabel nilai perusahaan tidak berhasil memediasi pengaruh 

antara earning per share terhadap stock holding period. Hal tersebut berarti 

bahwa earning per share tidak berpengaruh signifikan terhadap stock holding 

period  melalui nilai perusahaan sebagai variabel intervening.  

Hipotesis kedelapan menyatakan pengaruh earning per share terhadap 

stock holding period melalui nilai perusahaan sebagai variabel intervening. Hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian sehingga hipotesis 

kedelapan ditolak. EPS perusahaan yang tinggi tidak menjamin investor akan 

lebih lama menahan sahamnya. Hal ini karena EPS yang tinggi tidak menjamin 

investor selalu memperoleh return yang rutin. Karena laba perusahaan oleh 

manajemen terkadang dipakai untuk keberlangsungan jalannya operasional 

perusahaan di masa yang akan datang. EPS oleh investor sering digunakan 
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sebagai  indikator untuk analisis fundamental perusahaan dalam berinvestasi, akan 

tetapi EPS tidak terlalu diperhatikan karena EPS tidak bisa menilai harga wajar 

suatu saham. Apabila investor tidak mempertimbangkan harga wajar saham, 

kemungkinan investor akan terjebak dalam harga saham yang tidak wajar. Nilai 

wajar saham perlu diketahui oleh investor agar investor dapat mengetahui nilai 

wajar perusahaan sehingga jumlah nominal uang yang dikeluarkan untuk 

berinvestasi sebanding dengan nilai saham perusahaan yang akan dibeli. 

Secara logis, perusahaan yang menyajikan earning per share yang tinggi 

tidak selalu memiliki kualitas laba yang baik. Manajemen perusahaan seringkali 

melakukan manajemen laba untuk membuah performa kinerja perusahaan menjadi 

baik yang selanjutnya akan mempengaruhi keputusan investor. Oleh karena itu, 

kebanyakan investor tidak percaya terhadap kualitas laba yang disajikan kepada 

investor karena manajemen laba tersebut. Selain itu, laba perusahaan tidak selalu 

dibagikan dalam bentuk return kadang digunakan sebagai laba ditahan untuk 

kegiatan operasional perusahaan.    

4.2.9 Pengaruh Dividend Payout Ratio Terhadap Stock Holding Period 

          Melalui Nilai Perusahaan 

 Dividend payout ratio adalah ratio yang digunakan investor untuk menilai 

seberapa besar laba perusahaan dibagikan sebagai dividen oleh manajemen 

perusahaan kepada investor. Menurut teori bird in the hand menyatakan bahwa 

investor lebih suka menerima dividen daripada capital gain. Perusahaan yang 

sering membagikan dividen akan sangat menarik investor untuk berinvestasi pada 

perusahaan. Hal ini karena investor menganggap perusahaan yang rutin 
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membagikan dividen akan memiliki kondisi keuangan yang stabil. Jika 

perusahaan memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen dalam beberapa 

periode maka investor akan tertarik untuk mempertahankan sahamnya guna 

mendapatkan return berupa dividen yang sifatnya lebih pasti dan minim risiko.    

Hasil uji analisis jalur, nilai pengaruh langsung variabel dividend payout 

ratio terhadap stock holding period  melalui nilai perusahaan sebesar 2.182 dan 

nilai pengaruh tidak langsung sebesar 0.26166. Hasil tersebut dapat dinyatakan 

bahwa pengaruh langsung antara dividend payout ratio terhadap stock holding 

period  lebih kuat dibandingkan dengan pengaruh dividend payout ratio terhadap 

stock holding period melalui nilai perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat dari 

besarnya nilai pengaruh langsung yang diperoleh, sehingga nilai perusahaan tidak 

efektif atas perannya sebagai variabel intervening.  

Selain itu hasil analisis jalur juga dilihat dari hasil uji sobel test yang 

menunjukan bahwa nilai t hitung sebesar 0.72693 dengan nilai t tabel sebesar 

2.00030 sesuai dengan taraf signifikansi 5% yang berarti nilai t hitung < t tabel. 

Hasil tersebut menunjukan bahwa variabel nilai perusahaan tidak berhasil dalam 

memediasi pengaruh antara dividend payout ratio terhadap stock holding period. 

Hal tersebut berarti bahwa dividend payout ratio tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap stock holding period  melalui nilai perusahaan sebagai 

variabel intervening. 

Hipotesis kesembilan menyatakan pengaruh dividend payout ratio 

terhadap stock holding period  melalui nilai perusahaan. Hasil penelitian ini tidak 

sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini, sehingga hipotesis kesembilan 
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ditolak. Perusahaan dalam mengambil keputusan terkait dengan kebijakan 

pembayaran dividen erat kaitannya dengan seberapa besar laba perusahaan yang 

dihasilkan pada periode tertentu. Semakin besar laba perusahaan, maka return 

saham investor juga semakin tinggi dan nilai perusahaan dianggap oleh investor 

dalam keadaan baik dan stabil.  

Menurut teori bird in the hand  diketahui bahwa dengan perusahaan 

membagikan dividen, maka perusahaan telah melakukan hal yang diinginkan oleh 

investor. Akan tetapi, tidak selalu laba perusahaan dibagikan sebagai dividen oleh 

manajemen perusahaan. Terkadang digunakan sebagai laba ditahan yang 

digunakan sebagai kegiatan operasional dan ekspansi perusahaan. Pembayaran 

dividen perusahaan tidak selalu mampu menarik investor dalam menahan 

sahamnya. Karena dalam penelitian ini objek penelitian merupakan perusahaan 

dalam indeks LQ-45, dimana dalam indeks ini perdagangan sahamnya sangat 

likuid. Karena dalam indeks ini saham yang dijual ataupun dibeli ditransaksikan 

dengan sangat cepat.  

4.2.10 Pengaruh Nilai Perusahaan Terhadap Stock Holding Period 

Hasil pengujian hipotesis kesepuluh dari persamaan regresi model 2 

memberikan hasil bahwa variabel nilai perusahaan yang diproksikan dengan Price 

to Book Value (PBV) menunjukan nilai signifikansi sebesar 0.001 lebih kecil dari 

0.05 dengan koefisien regresi variabel nilai perusahaan 0.445. Hal ini menunjukan 

bahwa hipotesis kesepuluh dalam penelitian ini diterima. Artinya, variabel nilai 

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap stock holding period.  
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Hasil ini sejalan dengan signaling theory yang menyatakan bahwa 

perusahaan yang memiliki nilai perusahaan tinggi cenderung sudah memiliki 

tingkat kepercayaan investor yang tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi 

menunjukan harga saham yang tinggi pula serta menunjukan tingkat kinerja 

perusahaan yang cukup baik. Jadi misalkan perusahaan memiliki nilai perusahaan 

yang lebih besar maka investor akan lebih memilih untuk memiliki saham 

perusahaan untuk jangka waktu yang lama, karena dianggap perusahaan mampu 

menunjukan kinerja dan pertumbuhan yang baik serta memiliki risiko yang rendah 

di masa mendatang.  

Perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi cenderung 

sudah memiliki tingkat kepercayaan investor. Kepercayaan itu muncul atas dasar 

kinerja perusahaan yang baik dan kondisi perusahaan yang stabil, sehingga 

apabila perusahaan memiliki nilai yang besar maka dianggap investor akan lebih 

memilih untuk memiliki saham perusahaan dalam waktu yang lebih lama, karena 

perusahaan akan mampu mempertahankan kinerja dan prospek perusahaan di 

masa mendatang yang lebih pasti dan rendah risiko. Nilai perusahaan yang 

semakin tinggi akan berdampak pada keputusan investasi seorang investor terkait 

kepemilikan sahamnya. Investor akan lebih lama dalam menahan sahamnya. 

Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi suatu 

perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga 

memaksimalkan tujuan utama perusahaan. Meningkatnya nilai perusahaan adalah 

sebuah prestasi yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena dengan 

meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan 
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meningkat. Nilai perusahaan sangat penting bagi investor karena dengan nilai 

perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang 

saham. Tingginya tingkat kemakmuran pemegang saham akan membuat investor 

lebih lama dalam menahan sahamnya karena tingkat kepercayaan investor yang 

tinggi terhadap perusahaan, akibat indikasi dari tingginya nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan yang meningkat menyebabkan tingkat kemakmuran para 

pemegang saham juga akan meningkat. Hal tersebut karena nilai perusahaan 

mencerminkan pertumbuhan dan kinerja manajemen suatu perusahaan. 

pertumbuhan perusahaan terlihat dari adanya penilaian yang tinggi baik dari pihak 

eksternal perusahaan terhadap aset perusahaan, apakah aset tersebut 

perputarannya maksimal untuk jalannya kegiatan operasional perusahaan. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizki (2018) 

yang menyebutkan bahwa nilai perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap stock holding period. Temuan ini mencerminkan bahwa semakin tinggi 

nilai perusahaan akan membuat para investor lebih lama dalam menahan 

kepemilikan sahamnya. Hal ini dikarenakan tingginya nilai perusahaan yang 

dicerminkan oleh PBV dalam penelitian ini akan berdampak baik pada harga 

saham suatu perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sulia (2017) 

menjelaskan bahwa semakin tinggi rasio Price to Book Value (PBV) akan diikuti 

oleh peningkatan harga saham. Harga saham yang tinggi akan mempengaruhi 

keputusan investasi seorang investor, karena perusahaan dianggap oleh para 

investor memiliki kinerja perusahaan yang baik serta mampu menghasilkan 

keuntungan yang maksimal kepada para investor. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Simpulan penelitian ini berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab IV, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa:  

1) Market value berpengaruh positif dan signifikan terhadap stock holding 

period. 

2) Earning per share tidak berpengaruh terhadap stock holding period. 

3) Dividend payout ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap stock 

holding period. 

4) Market value berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

5)  Earning per share tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

6) Dividend payout ratio tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

7) Nilai perusahaan berhasil memediasi pengaruh tidak langsung hubungan 

antara market value terhadap stock holding period. 

8) Nilai perusahaan gagal memediasi pengaruh tidak langsung hubungan antara 

earning per share terhadap stock holding period. 

9) Nilai perusahaan gagal memediasi pengaruh tidak langsung hubungan antara 

dividend payout ratio terhadap stock holding period. 

10)  Nilai perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap stock holding 

period. 
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5.2 Saran  

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi para investor 

Bagi investor dan calon investor diharapkan memperhatikan faktor-faktor lain 

baik faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan, sehingga nantinya 

investor dapat menentukan berapa lama investor harus menahan saham yang 

dimilikinya dan mendapatkan return yang maksimal. Selain itu investor harus 

lebih mempertimbangkan market value dan dividend payout ratio karena 

berdasarkan hasil penelitian kedua variabel tersebut berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap stock holding period.  

2. Bagi manajemen perusahaan 

Manajemen perusahaan selaku pihak yang memahami dan menjalankan 

perusahaan sebaiknya untuk lebih memperhatikan kebijakan yang akan 

diambil guna untuk kemajuan dan pertumbuhan perusahaan, serta agar dapat 

memberikan return yang maksimal kepada para investor. Nilai perusahaan 

harus di sangat diperhatikan oleh perusahaan karena sesuai dengan hasil 

penelitian bahwa perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

lamanya seorang investor menahan sahamnya, karena nilai perusahaan 

merupakan gambaran umum perusahaan termasuk total aset yang dimiliki 

perusahaan, dimana semakin tinggi nilai perusahaan mengindikasikan 

tingginya tingkat kemakmuran para investor. Serta tujuan utama perusahaan 

yang go public adalah meningkatkan kemakmuran para investor.  
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3. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Hasil penelitian ini menunjukan variabel earning per share tidak berpengaruh 

terhadap stock holding period dan memiliki pengaruh yang lemah terhadap 

variabel stock holding period. Maka untuk penelitian selanjutnya diharapkan 

menggunakan variabel independen lain seperti spread, risk of return, 

variance return, dan risiko saham. 

b. Variabel pemediasi yang digunakan yaitu nilai perusahaan tidak efektif dalam 

memediasi pengaruh variabel independen ke variabel dependen. Untuk 

penggunaan variabel intervening pada penelitian selanjutnya diharapkan 

memakai varaibel lain seperti tingkat inflasi dan rasio keuangan lain, atau 

menggunakan pengukuran lain untuk variabel nilai perusahaan yaitu 

menggunakan pengukuran Tobins’Q dan Price Earning Ratio. Untuk 

penelitian selanjutnya juga diharapkan meneliti indeks lain atau sektor lain 

dalam objek penelitiannya. 
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Lampiran 1. Daftar Sampel Saham Perusahaan di Indeks LQ-45 Tahun 

2013-2017 

No. Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 ADRO Adaro Energy Tbk. 

2 AKRA Akr Corporindo Tbk. 

3 ASII Astra International Tbk. 

4 BBCA Bank Central Asia Tbk. 

5 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk. 

6 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

7 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

8 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 

9 KLBF Kalbe Farma Tbk. 

10 LSIP PP London Sumatera Tbk. 

11 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. 

12 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 
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Lampiran 2. Hasil Tabulasi Data Penelitian  

NO KODE TAHUN Ln(MV) Ln(EPS) DPR PBV HPS 

1 ADRO 2013 31.20 4.25 0.52 2.89 2 

2  2014 31.21 3.85 0.50 1.01 3 

3  2015 30.78 4.01 0.43 0.71 3 

4  2016 31.12 4.78 0.20 1.25 2 

5  2017 31.65 5.09 0.20 1.27 4 

6 AKRA 2013 30.52 5.53 0.26 1.79 2 

7  2014 30.53 5.28 0.33 1.69 2 

8  2015 30.74 5.62 0.29 2.38 2 

9  2016 30.93 5.42 0.53 2.00 3 

10  2017 30.92 5.79 0.37 1.98 3 

11 ASII 2013 33.27 6.37 0.37 1.79 8 

12  2014 33.30 6.30 0.39 1.76 5 

13  2015 33.24 6.01 0.53 5.51 5 

14  2016 33.34 6.19 0.36 1.75 5 

15  2017 33.45 6.33 0.20 1.61 6 

16 BBCA 2013 33.16 6.27 0.22 1.35 8 

17  2014 33.28 6.53 0.18 1.44 7 

18  2015 33.43 6.58 0.20 1.40 7 

19  2016 33.49 7.01 0.14 1.41 5 

20  2017 33.75 6.88 0.20 1.54 6 

21 BBNI 2013 32.05 5.81 0.34 1.07 3 

22  2014 32.20 6.46 0.23 1.09 3 

23  2015 32.28 7.02 0.13 0.99 3 

24  2016 32.20 6.50 0.18 0.99 3 

25  2017 32.52 6.73 0.25 1.08 4 

26 ICBP 2013 31.05 5.97 0.47 3.17 6 

27  2014 31.09 6.07 0.44 3.46 8 

28  2015 31.29 6.25 0.43 3.34 3 

29  2016 32.22 5.74 0.41 3.82 9 

30  2017 32.24 5.71 0.51 3.64 10 

31 INDF 2013 31.74 6.38 0.31 1.25 3 

32  2014 31.74 6.31 0.26 1.21 4 

33  2015 31.64 6.32 0.40 1.03 4 

34  2016 31.83 6.34 0.30 1.31 4 

35  2017 31.90 6.35 0.41 1.23 4 

36 INTP 2013 32.01 7.26 0.32 2.90 4 

37  2014 32.08 7.24 0.64 3.33 1 

38  2015 31.96 7.05 1.17 3.11 6 

39  2016 31.81 6.94 1.31 2.01 7 

40  2017 31.84 6.21 1.86 2.95 9 
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NO KODE TAHUN MV EPS DPR PBV HPS 

41 KLBF 2013 31.74 3.76 0.48 5.43 3 

42  2014 31.96 3.81 0.37 7.11 4 

43  2015 31.98 3.78 0.43 4.72 4 

44  2016 31.90 3.91 0.38 4.85 5 

45  2017 31.95 3.95 0.42 4.93 9 

46 LSIP 2013 30.09 4.75 0.57 1.82 1 

47  2014 30.27 4.91 0.34 1.66 1 

48  2015 29.96 4.62 0.52 1.19 1 

49  2016 29.99 4.41 0.65 1.45 1 

50  2017 29.92 4.63 0.34 1.16 2 

51 PTBA 2013 29.41 6.93 0.68 2.37 4 

52  2014 29.29 6.83 0.47 2.36 3 

53  2015 28.93 6.70 0.38 1.07 3 

54  2016 29.00 6.70 0.33 1.98 3 

55  2017 29.33 7.42 0.16 0.63 3 

56 SMGR 2013 32.15 6.89 0.37 3.02 3 

57  2014 32.15 6.85 0.43 3.07 3 

58  2015 31.88 6.67 0.48 2.05 4 

59  2016 31.69 6.60 0.41 1.54 3 

60  2017 31.69 5.84 0.89 1.58 5 
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Lampiran 3. Hasil Statistik Deskriptif 

1. Hasil Statistik Deskriptif Holding Period Saham 

 

2. Hasil Statistik Deskriptif Market Value 

 

3. Hasil Statistik Deskriptif Earning per share 

 

4. Hasil Statistik Deskriptif Dividend Payout Ratio 

 

5. Hasil Statistik Deskriptif Nilai Perusahaan 
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Lampiran 4. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

 

2. Uji Autokorelasi 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 
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4. Uji Multikolonieritas 
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Lampiran 5. Hasil Uji Hipotesis 

1. Hasil Analisis Jalur (Path Analysis) 

a. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda Model 1 

 

b. Hasil Persamaan Regresi Model 1 

 

c. Hasil Uji Regresi Linier Berganda  

 

 

 

 

 

 

 



 

159 
 

 
 

d. Hasil Persamaan Regresi Model 2 

 

2. Uji Sobel  

a. Pengaruh market value terhadap holding period saham melalui nilai 

perusahaan sebagai variabel intervening 
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b. Pengaruh earning per share terhadap holding period saham melalui 

nilai perusahaan sebagai variabel intervening 

 

c. Pengaruh dividend payout ratio terhadap holding period saham melalui 

nilai perusahaan sebagai variabel intervening 
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3. Uji Statistik t 

a. Persamaan Regresi Linier Berganda Model 1 

 

b. Persamaan Regresi Linier Berganda Model 2 

 

4. Uji Koefisien Determinasi  

a. Persamaan Regresi Linier Berganda Model 1 

 

 

 



 

162 
 

 
 

 

b. Persamaan Regresi Linier Berganda Model 2 

 

5. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


