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Di pasar modal, surat berharga yang sering diperdagangkan adalah saham. 

Dengan Pengelolaan perusahaan lazimnya bertujuan untuk memakmurkan 

pemiliknya. Semakin tinggi harga saham berarti semakin memakmurkan pemilik 

saham. Bila harga saham meningkat, maka berarti nilai perusahaan meningkat. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, para pemilik modal (principal) bisa 

mempercayakan kepada para profesional (manajer) atau insider atau sering 

disebut agen. Pemberian amanat kepada insider dapat dipandang sebagai 

pemisahan fungsi pengambilan keputusan dan pengalihan resiko. Insider 

ownership dan kebijakan hutang oleh manajer dapat mempengaruhi return saham. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh insider ownership dan 

kebijakan hutang terhadap return saham. 

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang 

terdaftar dan membagikan dividen serta manajer memiliki saham di Bursa Efek 

Indonesia dan membagikan dividen selama tahun 2007 – 2009. Dengan teknik 

sampling purposive sampling, diperoleh sampel sebanyak 33 perusahaan. Metode 

pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan 

adalah regresi berganda. 

Hasil analisis dengan menggunakan SPSS Versi 13 menunjukkan bahwa : 

(1). Insider Ownership  tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. (2). 

Kebijakan Hutang berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. (3).  Insider 

Ownership  dan Kebijakan Hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap Return 

Saham. Pengaruh tersebut hanya sebesar 8,9%. 

Untuk itu sebaiknya manajer tetap membeli saham perusahaan, namun 

dengan prosentase yang relatif besar, karena nantinya akan berpengaruh terhadap 

rapat umum pemegang saham (RUPS). Bila manajer banyak yang membeli 

saham, maka akan mempengaruhi keputusannya terhadap kebijakan perusahaan 

salah satunya besarnya pembayaran dividen. Untuk itu, sebaiknya perusahaan 

tetap berhati-hati dalam memperoleh pinjaman (hutang), yaitu mencari pinjaman 

hanya bila ada proyek atau investasi lain yang menguntungkan saja. 
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Abstract  

Nugraha, Mohammad A. 2004. The Effect of Insider Ownership and Dept 

Policy toward the Stock Return on Public Company in Indonesia. Final Project. 

Accounting Department. Faculty of Economics. Semarang State University. 

Supervisor I. Amir Mahmud, S.Pd., M.Si. Supervisor II. Bestari Dwi Handayani, 

SE, M.Si. 

 

Keywords : Insider Ownership, Dept Policy, and Stock Return. 

 

 In capital markets, the security which is frequently trading is stocks. With 

management of the company usually aim to prosper the owners. When the stock 

price increases, it means that the value of the firm increases. To achieve these 

objectives, the owners of capital (principal) can be entrusted to professionals 

(managers) or the insider or often called an agent. Granting Trust to the insider 

can be regarded as separation functions of decision making and risk transfer. 

Insider ownership and debt policy by managers may influence the stock returns. 

The purpose of this study was to analyze the effect of insider ownership and debt 

policy on stock returns. Population and sample in this study is a whole listed 

companies and to distribute dividends and managers own shares in the Indonesia 

Stock Exchange and distributed dividends during the years 2007 to 2009. 

Population and sample in this study is whole listed companies and to 

distribute dividends and managers own shares in the Indonesia Stock Exchange 

and distributed dividends during the years 2007 to 2009. With the sampling of 

purposive sampling technique, obtained a sample of 33 companies. The method of 

collecting data used the documentation. Analysis technique used was multiple 

regressions. 

 The results of the analysis using SPSS Version 13 demonstrated that: (1). 

Insider Ownership no significant effect on stock return. (2). Debt policies 

significant effect on the Stock Return. (3). Insider Ownership and Debt Policy 

Return no significant effect on stocks. The effect is only of 8.9%. 

For that managers should continue purchase company stock, but with a relatively 

large percentage, because it will affect the general meeting of shareholders 

(RUPS). When many managers who bought stocks, it will affect his decision to 

the company policy one of which amount of the payment of dividends. For that 

reason, the company should be aware of in acquiring a loan (debt), which is 

looking for a loan only when there are projects or other investments that benefit 

alone. 
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BAB  I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kondisi pasar merefleksikan kondisi ekonomi, maka perubahan kondisi 

ekonomi tentunya akan tercermin pada kondisi pasar yang merupakan harapan 

pada pemodal terhadap kondisi ekonomi yang akan datang. Manajemen keuangan 

mempunyai kepentingan dengan bagaimana menciptakan dan menjaga nilai 

ekonomis atau kesejahteraan. Konsekuensinya, semua pengambilan keputusan 

harus difokuskan pada penciptaan kesejahteraan pemegang saham, dengan cara 

memaksimalkan nilai saham perusahaan. Tujuan ini tidak hanya merupakan 

kepentingan bagi para pemegang saham semata, namun juga akan memberikan 

manfaat yang terbaik bagi masyarakat di lingkungan perusahaan (Ningsih,2009: 

125). 

Pengelolaan perusahaan lazimnya bertujuan untuk memakmurkan 

pemiliknya. Semakin tinggi harga saham berarti semakin memakmurkan pemilik 

saham. Harga saham menunjukkan nilai perusahaan. Bila harga saham meningkat, 

maka nilai perusahaan ikut meningkat. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan 

tersebut, para pemilik modal (principal) bisa mempercayakan kepada para 

profesional (manajer) atau insider atau sering disebut agen. Para profesional itu 

atau manajer akan bertanggungjawab, pertama terhadap keputusan alokasi dana 

baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan untuk 

investasi. Kedua, menyangkut keputusan pembelanjaan. Keputusan ini akan 

1 
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terkait dengan optimasi pembelanjaan. Ketiga adalah menyangkut keputusan 

dividen. 

Pemberian amanat kepada insider dapat dipandang sebagai pemisahan 

fungsi pengambilan keputusan dan pengalihan resiko. Pemodal selaku penyedia 

dana berkepentingan untuk mengamankan dananya yang diinvestasikan, 

sedangkan pihak insider berhak atas gaji dan kompensasi lainnya karena 

menjalankan amanat termasuk mengambil keputusan-keputusan bisnis yang 

diharapkan terbaik bagi pemilik modal. 

Sementara itu, kebijakan hutang juga akan terkait dengan harga saham. 

Adanya pertimbangan pajak, maka nilai perusahaan atau harga saham akan 

ditentukan oleh struktur modal. Semakin tinggi proporsi hutang, maka semakin 

tinggi harga saham, namun pada titik tertentu peningkatan hutang akan 

menurunkan nilai perusahaan karena manfaat yang diperoleh dari penggunaan 

hutang lebih kecil daripada biaya yang ditimbulkannya. 

Permasalahan dalam kebijakan dan pembayaran dividen pada perusahaan 

yang go public mempunyai dampak yang sangat penting baik bagi investor 

maupun bagi perusahaan yang akan membayarkan dividennya. Umumnya, para 

investor mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraannya yaitu 

dengan mengharapkan return dalam bentuk dividen maupun capital gain. Di lain 

pihak, perusahaan juga mengharapkan adanya pertumbuhan secara terus-menerus 

untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, dan sekaligus juga harus 

memberikan kesejahteraan yang lebih besar kepada para pemegangnya. Tentunya 

hal ini menjadi unik, karena di satu sisi kebijakan dividen adalah sangat penting 
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untuk memenuhi harapan para pemegang saham terhadap dividen dan di sisi lain 

bagaiman kebijakan dividen ini bisa dilakukan tanpa harus menghambat 

pertumbuhan perusahaan. 

Teori signalling menyatakan bahwa kebijakan dividen memiliki 

kandungan informasi, sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap harga saham. 

Kebijakan dividen terkait dengan hubungan antara manajer dengan para 

pemegang saham. Kepentingan pemegang saham dan manajer bisa berbeda dan 

mungkin menimbulkan konflik kepentingan. Manajer mungkin menghendaki 

pembagian dividen yang kecil karena perusahaan membutuhkan dana yang besar 

untuk mendanai investasinya, sedangkan di sisi lain pemegang saham 

menghendaki pembagian yang lebih besar. Konflik yang terjadi tersebut akan 

menimbulkan biaya keagenan, sedangkan salah satu cara untuk mengurangi biaya 

keagenan yang muncul adalah dengan pembayaran dividen kepada pemegang 

saham. 

Manajer mendapat kesempatan untuk terlibat dalam kepemilikan saham 

dengan tujuan mensetarakan dengan pemegang saham. Melalui kebijakan ini 

manajer diharapkan menghasilkan kinerja yang baik serta mengarahkan deviden 

pada tingkat yang rendah. Penetapan deviden rendah perusahaan memiliki laba 

ditahan yang tinggi sehingga memiliki sumber dana internal relatif tinggi untuk 

membiayai investasi di masa mendatang (Nuringsih,2005 dikutip Dewi,2008:49). 

Apabila sebagian pemegang saham menyukai deviden tinggi maka menimbulkan 

perbedaan kepentingan sehingga diperlukan peningkatan deviden. Sebaliknya 

dalam kontek kepemilikan saham oleh manajerial tinggi akan terjadi kesamaan 
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preferensi antara pemegang saham dan manajer maka tidak diperlukan 

peningkatan deviden. Hasil penelitian Ningsih (2009) dan Suhartono (2004)  

menunjukkan bahwa insider ownership tidak berpengaruh terhadap return saham. 

Namun hasil penelitian Dewi (2008) menunjukkan bahwa insider ownership 

berpengaruh terhadap terhadap return saham. 

Kebijakan hutang adalah penggunaan pembiayaan dengan hutang (Astuti, 

2004:35). Faktor ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang 

digunakan untuk membayar hutang. Angka yang semakin besar rasio dari rasio ini 

menunjukkan semakin besar kewajibannya dan rasio yang semakin rendah akan 

menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya. Peningkatan hutang ini akan mempengaruhi tingkat pendapatan 

bersih yang tersedia bagi pemegang saham, artinya semakin tinggi kewajiban 

perusahaan, akan semakin menurunkan kemampuan perusahaan dalam membayar 

dividen. Hasil penelitian Setiawan (2004) menunjukkan bahwa rasio leverage 

berpengaruh terhadap return saham. Namun hasil penelitian Ulupui (2007) 

menunjukkan sebaliknya, bahwa rasio leverage tidak berpengaruh terhadap return 

saham.  

Adanya berbagai pernyataan yang telah dikemukakan oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya tentang hasil penemuan mengenai pengaruh insider ownership  

(kepemilikan manajerial) dan kebijakan hutang terhadap return saham, ternyata 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Di satu sisi insider ownership 

(kepemilikan manajerial) dan kebijakan hutang mempunyai pengaruh terhadap 
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return saham. Tetapi di sisi lain pengaruh insider ownership  (kepemilikan 

manajerial) dan kebijakan hutang tidak mempunyai pengaruh terhadap return 

saham. Berdasarkan dua pendapat yang berbeda tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada kekonsistenan dalam kedua pendapat tersebut mengenai 

pengaruh insider ownership  (kepemilikan manajerial) dan kebijakan hutang 

terhadap return saham. 

Penelitian ini merupakan replikasi (mengulang) dari penelitian Ningsih 

(2009) yang meneliti pengaruh insider ownership (kepemilikan manajerial) dan 

kebijakan hutang terhadap return saham. Sedangkan penelitian sekarang dengan 

tahun yang berbeda. Penelitian sebelumnya tahun 2005–2008 dan penelitian 

sekarang tahun 2007–2009. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian 

sebelumnya adalah pada variabel (insider ownership/kepemilikan manajerial, 

kebijakan hutang dan return saham) serta teknik analisis regresi berganda. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka judul yang diambil 

adalah “Pengaruh Insider Ownership Dan Kebijakan Hutang Terhadap 

Return Saham Pada Perusahaan Publik di Indonesia“. 

 

1.2. Permasalahan 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh insider ownership terhadap return saham perusahaan 

publik di Indonesia tahun 2007–2009 ?  
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2. Bagaimana pengaruh kebijakan hutang terhadap return saham perusahaan 

publik di Indonesia tahun 2007–2009 ? 

3. Bagaimana pengaruh insider ownership dan kebijakan hutang terhadap return 

saham perusahaan publik di Indonesia tahun 2007–2009 ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh insider ownership terhadap return 

saham perusahaan publik di Indonesia tahun 2007–2009 

2. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kebijakan hutang terhadap return 

saham perusahaan publik di Indonesia tahun 2007–2009 

3. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh insider ownership dan kebijakan 

hutang terhadap return saham perusahaan publik di Indonesia tahun 2007–

2009 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk : 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana di dalam ilmu 

pengetahuan pasar modal khususnya di bidang akuntansi keuangan. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Perusahaan 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya, agar di kemudian hari banyak 

yang mencari saham dan bisa meningkatkan harga sahamnya. 

b. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi investor dalam 

mengambil keputusan investasi. 
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BAB  II 

 LANDASAN  TEORI  

 

2.1. Laporan Keuangan 

2.1.1. Pengertian Laporan Keuangan 

Penelitian ini menyertakan teori laporan keuangan, karena salah satu 

variabel yang digunakan yaitu kebijakan hutang diperoleh dari laporan keuangan 

perusahaan.  

Laporan keuangan adalah suatu pernyataan yang menghimpun informasi 

yang telah menjalani perlakuan akuntansi sedemikian rupa, sehinga dapat 

digunakan oleh para pihak yang berkepentingan (Poniman,2008:12). Definisi lain 

laporan keuangan adalah pernyataan manajemen tentang kondisi perusahaan yang 

diungkapkan dalam bentuk mata uang (Darsono dan Ashari,2005: 15). Menurut 

SAK No. 1  (IAI,2009), laporan keuangan adalah beberapa lembar kertas dengan 

angka-angka yang tertulis di atasnya yang memberikan gambaran akuntansi atas 

operasi dan posisi keuangan perusahaan. 

Laporan keuangan adalah sepenuhnya tanggungjawab dari manajemen 

yang merupakan pertanggungjawaban atas kewenangan mengelola sumber daya 

perusahaan yang diserahkan oleh pemilik. Oleh karena itu, setiap keputusan yang 

menguntungkan pribadi dan merugikan perusahaan dianggap sebagai kecurangan. 

Selain sebagai alat pertanggungjawaban, laporan keuangan harus dapat dijadikan 

bahan untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa depan. Fungsi inilah yang 

sangat diperlukan pemegang saham dan kreditor (Darsono dan Ashari,2005:15). 
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Laporan keuangan merupakan hasil akhir suatu siklus atau proses 

akuntansi. Laporan keuangan yang utama terdiri dari neraca (laporan posisi 

keuangan), laporan laba/rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas 

(Poniman,2008:12).  

Menurut SAK No. 1  (IAI,2009) terdapat sepuluh elemen yang dilaporkan 

dalam laporan keuangan, yaitu : 

1. Aktiva (asset) merupakan kekayaan atau sumber ekonomi yang dikuasai 

perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuannya 

2. Kewajiban (liabilities) merupakan jumlah rupiah yang harus dibayar kepada 

kreditur atau kepada pihak di luar pemilik. 

3. Modal (owner equity) merupakan jumlah yang harus dibayar atau 

dikembalikan kepada pemilik 

4. Pendapatan (revenue/income) merupakan aliran kas masuk (ekuivalen kas) 

kedalam perusahaan karena penyerahan barang atau jasa pada pelanggan. 

5. Beban (expenses) merupakan aliran kas keluar kekayaan atau aktiva yang 

melekat pada produk barang atau jasa yang diserahkan kepada pelanggan 

dalam rangka memperoleh pendapatan. 

6. Untung (gains) merupakan kenaikan aktiva yang disebabkan oleh transaksi 

incidental seperti laba penjualan saham. 

7. Rugi (losses) merupakan penurunan aktiva sebagai akibat transaksi yang 

bersifat incidental seperti rugi penjualan aktiva. 

8. Setoran pemilik perusahaan aliran kas masuk karena pemilik menanamkan 

kekayaan pribadinya ke perusahaan. 
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9. Prive merupakan pengambilan aktiva oleh pemilik perusahaan untuk 

kepentingan pribadinya dalam perusahaan perseorangan dan persekutuan. 

10. Laba (profit) merupakan selisih antara pendapatan dan biaya. 

 

2.1.2. Bagian-Bagian Laporan Keuangan 

Menurut Poniman (2008:13-22), laporan terdiri dari neraca, laporan 

laba/rugi, laporan perubahan modal/laporan ekuitas pemilik dan laporan arus kas.  

1. Neraca  

Neraca adalah laporan yang menyajikan posisi harta, utang dan modal 

pada saat tertentu (Poniman,2008:13). Menurut Darsono dan Ashari 

(2005:18), neraca adalah laporan tentang hasil keuangan perusahaan pada 

tanggal tertentu. Juga menurut Brigham dan Houston (2006:46), neraca adalah 

sebuah laporan tentang posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu 

tertentu. 

Kondisi yang dijelaskan dalam neraca adalah kondisi pada tanggal 

tertentu. Neraca terdiri atas hak (sumber daya) perusahaan dan kewajiban (asal 

sumber perusahaan). Kontribusi/setoran oleh pemilik dianggap sebagai 

“kewajiban” yang sifatnya “abadi” oleh perusahaan. Sebab dalam konteks 

akuntansi/perseroan terbatas, perusahaan terpisah dari pemiliknya. Pemiliknya 

hanya merupakan salah satu pihak yang berkepentingan (Darsono dan 

Ashari,2005:18). 
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2. Laporan Laba/Rugi 

Laporan laba/rugi adalah laporan yang disusun secara sistematik untuk 

menyajikan hasil usaha (hasil operasi perusahaan) dalam rentang waktu yang 

tertentu (Poniman,2008:16). Laporan laba/rugi menyajikan pendapatan selama 

satu periode dan beban-beban untuk memperoleh pendapatan tersebut pada 

periode yang sama. Definisi lain laporan laba/rugi adalah akumulasi aktivitas 

yang berkaitan dengan pendapatan dan biaya selama periode waktu tertentu 

(Darsono dan Ashari,2005:20). Juga menurut Brigham dan Houston 

(2006:50), laporan laba rugi adalah laporan yang mengikhtisarkan pendapatan 

dan pengeluaran perusahaan selama satu periode akuntansi yang biasanya 

setiap satu kuartal atau satu tahun. 

Jika melihat laporan laba rugi dengan lebih dekat, akan terlihat bahwa 

depresiasi dan amortisasi merupakan komponen-komponen yang penting dari 

total biaya operasional. Karena mirip satu sama lain, depresiasi dan amortisasi 

sering kali dikelompokkan menjadi satu dalam laporan laba rugi. Depresiasi 

dan amortisasi, keduanya merupakan istilah yang lebih spesifik dari 

penyusutan yang mencerminkan alokasi dari biaya aktiva selama masa 

manfaat mereka. Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan khusus yang 

penting. Istilah depresiasi adalah pembebanan tahunan terhadap laba yang 

mencerminkan estimasi biaya dollar dari peralatan modal yang digunakan 

dalam proses produksi. Depresiasi adalah penyusutan pada aktiva berwujud. 

Sedangkan amortisasi adalah penyusutan pada aktiva tidak berwujud. Sampai 

perubahan yang  baru-baru ini terjadi dalam standar akuntansi, perusahaan-
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perusahaan diperbolehkan untuk mengamortisasi goodwill yang dicatat ketika 

satu perusahaan membeli perusahaan lain lebih daripada nilai bukunya. 

(Brigham dan Houston,2006:50-51). 

3. Laporan Perubahan Modal/Laporan Ekuitas Pemilik 

Laporan perubahan modal adalah yang menyajikan perubahan posisi 

modal perusahaan selama satu periode tertentu (Poniman,2008:18). Laporan 

perubahan modal merupakan pelengkap dari laporan laba/rugi. Sedangkan 

menurut Darsono dan Ashari (2005:24), laporan perubahan modal adalah 

menggambarkan saldo dan perubahan hak pemilik yang melekat pada 

perusahaan. 

4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas adalah laporan yang disusun untuk menyediakan 

informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama satu 

periode (Poniman,2008:22). Laporan arus kas harus disajikan berdasarkan 

aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembelanjaan. Definisi lain 

laporan arus kas adalah menggambarkan perputaran uang (kas dan bank) 

selama periode tertentu, misalnya bulanan atau tahunan (Darsono dan 

Ashari,2005:22). Brigham dan Houston (2006:59) mendefinisikan laporan 

arus kas adalah laporan yang melaporkan dampak dari aktivitas-aktivitas 

operasi, investasi dan pendanaan oleh perusahaan pada arus kas selama satu 

periode tertentu. 

Arus kas bersih mencerminkan jumlah kas yang dihasilkan oleh bisnis 

untuk para pemegang sahamnya dalam satu tahun tertentu.Sebuah perusahaan 
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menghasilkan arus kas yang tinggi tidak selalu berarti bahwa jumlah kas yang 

dilaporkan pada neracanya juga akan tinggi. Arus kas tersebut mungkin 

digunakan dalam berbagai cara (Brigham dan Houston, 2006:58). 

 

2.2. Teori Keagenan 

Tujuan perusahaan adalah memaksimumkan kemakmuran pemegang 

saham atau memaksimumkan harga saham. Kenyataannya, tidak jarang manajer 

memiliki tujuan lain yang mungkin bertentangan dengan tujuan utama tersebut. 

Hal ini karena manajer diangkat oleh pemegang saham, maka idealnya mereka 

akan bertindak atas kepentingan yang terbaik dari pemegang saham, tetapi, dalam 

praktek, sering terjadi konflik. Konflik kepentingan antar agen sering disebut 

agency problem. Hubungan antar agen terjadi pada saat satu orang atau lebih 

orang lain disebut agen untuk bertindak atas nama pemberi wewenang dan 

memberikan kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Masalah agen biasanya 

terjadi antara manajer dan pemegang saham atau antara pemilik hutang dan 

pemegang saham  (Sartono,2001).  

Masalah agen potensial untuk terjadi dalam perusahaan di mana manajer 

memiliki kurang dari seratus persen saham perusahaan. Perusahaan perseorangan, 

pemilik sekaligus sebagai manajer akan selalu bertindak memaksimumkan 

kemakmuran mereka, dan meminimumkan pengeluaran yang tidak diperlukan 

(misalnya pembelian mobil mewah, pembelian pesawat pribadi). Tetapi, jika 

pemilik perusahaan kemudian menjual sebagian saham kepada investor lain, maka 

muncullah masalah keagenan. Di perusahaan besar, problem keagenan sangat 
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potensial terjadi karena proporsi kepemilikan perusahaan oleh manajer relatif 

kecil. Kenyataannya  tidak jarang tindakan manajer bukannya memaksimumkan 

kemakmuran pemegang saham melainkan memperbesar skala perusahaan dengan 

cara ekspansi atau membeli perusahaan lain. Motif utamanya adalah dengan 

semakin besarnya skala perusahaan, dengan alasan akan meningkatkan keamanan 

posisi manajer dari ancaman pengambilalihan oleh perusahaan lain. Perusahaan 

lain akan kesulitan untuk melakukan pengambil alihan. Alasan lain adalah untuk 

meningkatkan kekuatan, status, dan gaji manajer. Di samping itu juga 

menciptakan kesempatan bagi manajer level menengah dan level bawah 

(Sartono,2001). 

Konflik lain yang potensial terjadi dalam perusahaan besar antara 

pemegang saham dan pemberi hutang. Kreditur memiliki hak atas sebagian laba 

yang diperoleh perusahaan dan sebagian aset perusahaan terutama dalam kasus 

kebangkrutan. Sementara itu pemegang saham memegang pengendalian 

perusahaan yang mungkin akan sangat menentukan profitabilitas dan resiko 

perusahaan. Kreditur memberikan pinjaman kepada perusahaan dengan tingkat 

bunga yang didasarkan atas (a). resiko aset perusahaan saat ini, (b). resiko yang 

diharapkan aset di masa datang, (c). struktur modal perusahaan dan (d). struktur 

modal perusahaan di masa datang. Faktor-faktor tersebut sangat menentukan 

resiko aliran kas perusahaan. Misalkan pemegang saham melalui manajer 

memutuskan untuk ekspansi yang mengakibatkan resiko perusahaan menjadi lebih 

besar dari yang diperkirakan oleh kreditur, maka kenaikan resiko ini tentunya 
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akan mengakibatkan kenaikan tingkat keuntungan yang disyaratkan atas utang dan 

akhirnya mengakibatkan nilai utang menurun  (Sartono,2001). 

Jika investasi tersebut berhasil, maka sebagian besar keuntungan akan 

menjadi hak pemegang saham, karena bunga atas utang bersifat tetap dan 

ditentukan atas dasar resiko aset lama. Tetapi, jika ekspansi tersebut gagal, maka 

kreditur harus turut menanggung kerugian tersebut. Investasi ini jelas hanya baik 

untuk pemegang saham, tetapi tidak baik bagi kredtur. Misalkan perusahaan 

meningkatkan jumlahnya utangnya dengan maksud agar return on equity 

meningkat. Peningkatan jumlah utang ini akan mengakibatkan nilai utang 

menurun, karena semakin banyak kreditur yang mempunyai hak atas aliran kas 

dan aset perusahaan. Pemegang saham memperoleh manfaat atas biaya atau 

pengeluaran kreditur melalui cara ini (Sartono, 2001). 

 

2.3. Insider Ownership (Kepemilikan Manajerial) 

Insider ownership (kepemilikan manajerial) adalah situasi dimana manajer 

memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus 

sebagai pemegang saham perusahaan (Christiawan dan Tarigan ,2007:2). Dalam 

laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase 

kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi 

penting bagi pengguna laporan keuangan, maka informasi ini akan diungkapkan 

dalam catatan atas laporan keuangan. 

Adanya kepemilikan manajerial menjadi hal yang menarik jika dikaitkan 

dengan teori keagenan. Teori keagenan menyebutkan, hubungan antara manajer 
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dan pemegang saham digambarkan sebagai hubungan antara agen dan prinsipal. 

Agen diberi mandat oleh prinsipal untuk menjalankan bisnis demi kepentingan 

prinsipal. Manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. 

Keputusan bisnis yang diambil manajer adalah keputusan untuk memaksimalkan 

sumber daya perusahaan. Suatu ancaman bagi pemegang saham jikalau manajer 

bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan pemegang 

saham. Masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Inilah yang 

menjadi dasar dalam teori keagenan yaitu adanya konflik kepentingan 

(Christiawan dan Tarigan,2007:2). 

Pemegang saham dan manajer masing-masing berkepentingan untuk 

memaksimalkan tujuannya. Masing-masing pihak memiliki risiko terkait dengan 

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

gagal menjalankan fungsinya, sementara pemegang saham memiliki resiko 

kehilangan modalnya jika salah memilih manajer. Kondisi ini merupakan 

konsekuensi adanya pemisahan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan 

(Christiawan dan Tarigan,2007:2). 

Adanya pemisahan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan akan 

berbeda jika manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham atau pemegang 

saham juga sekaligus manajer atau disebut juga kondisi perusahaan dengan 

kepemilikan manajerial. Keputusan dan aktivitas di perusahaan dengan 

kepemilikan manajerial tentu akan berbeda dengan perusahaan tanpa kepemilikan 

manajerial. Perusahaan dengan kepemilikan manajerial, manajer sekaligus 

pemegang saham tentunya akan menselaraskan kepentingannya dengan 



17 

 

 

kepentingannya sebagai pemegang saham. Sementara dalam perusahaan tanpa 

kepemilikan manajerial, manajer yang bukan pemegang saham kemungkinan 

hanya mementingkan kepntingannya sendiri (Christiawan dan Tarigan,2007:2). 

 

2.4. Kebijakan Hutang 

Kebijakan hutang adalah penggunaan pembiayaan dengan hutang (Astuti, 

2004:35). Definisi lain kebijakan hutang adalah penggunaan hutang untuk 

membiayai sebagian daripada aktiva korporasi (Tampubolon,2005: 37). 

Sedangkan menurut Halim (2007:158), kebijakan hutang adalah mengukur sampai 

seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang.  

Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin jelek keadaan keuangan 

perusahaan karena semakin tinggi pula resiko keuangan yang ditanggung oleh 

perusahaan. Hal ini disebabkan karena semakin besar proporsi dana yang berasal 

dari hutang. Semakin besar rasio hutang dengan rasio aset atau rasio hutang 

dengan ekuitas, berarti makin besar resiko keuangan perusahaan, karena semakin 

besar resiko ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi beban tetap berupa 

bunga ataupun pelunasan hutang pokoknya dalam situasi perekonomian yang 

memburuk (Halim,2007: 159). 

Pembiayaan dengan hutang mempunyai pengaruh bagi korporasi karena 

hutang mempunyai beban yang bersifat tetap. Kegagalah korporasi dalam 

membayar bunga atas hutang dapat menyebabkan kesulitan keuangan yang dapat 

berakhir dengan kebangkrutan korporasi. Tetapi, penggunaan hutang juga 

memberikan subsidi pajak atas bunga yang dapat menguntungkan pemegang 
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saham. Oleh karena itu, penggunaan hutang harus menyeimbangkan antara 

keuntungan dan kerugiannya (Tampubolon, 2005:37). 

Pembiayaan dengan hutang ini memiliki beberapa kelebihan antara lain 

(Astuti, 2004:35) : 

1. Memperoleh dana melalui hutang membuat pemegang saham dapat 

mempertahankan pengendalian atas perusahaan dengan investasi yang 

terbatas. 

2. Kreditur melihat ekuitas, atau dana yang disetor pemilik untuk memberikan 

marjin pengaman, sehingga jika pemegang saham hanya memberikan sebagian 

kecil dananya sebagai modal, maka kreditur dapat melihat bahwa sebagian 

besar resiko perusahaan ditanggungnya. 

3. Jika perusahaan memperoleh pengembalian yang lebh besar dibanding 

pembayaran bunga, maka tingkat pengembalian modal pemilik akan lebih 

besar (leverage) 

Menurut Halim (2007:159), rasio leverage yang sering digunakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Debt to Equity Ratio (DER = rasio hutang atas modal) 

Modal

gHuTotal
DER

tan
  

2. Debt to Total Asset Ratio (DTAR = rasio hutang terhadap total aset) 

AsetTotal

gHuTotal
DTAR

tan
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3. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDER = rasio hutang jangka panjang atas 

modal) 

Modal

PanjangJangkaTotal
LTDER   

 

2.5. Teori Return Saham 

2.5.1. Pengertian Saham 

Saham adalah tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan usaha 

dalam suatu perusahaan (Halim,2007:16). Definisi lain saham adalah sumber 

keuangan korporasi yang berasal dari pemilik korporasi dan merupakan bukti 

kepemilikan atas korporasi oleh pemegangnya serta surat berharga yang dapat 

diperdagangkan di pasar bursa (bursa efek) (Tampubulon,2005:138). Menurut 

Sunariyah (2003:111), saham adalah surat berharga sebagai bukti penyertaan atau 

pemilikan individu maupun institusi yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan 

yang terbentuk perseroan terbatas (PT). 

Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik 

sebagaian dari perusahaan tersebut apabila seorang investor membeli saham, 

maka ia pun menjadi pemilik dan disebut pemegang saham perusahaan. Ada dua 

jenis saham yaitu : saham atas nama dan saham atas unjuk. Saham atas nama yaitu 

saham yang nama pemilik saham tertera diatas saham tersebut. Pemilik saham 

adalah yang menyimpan saham tersebut dan mendapat seluruh hak-hak pemegang 

saham. Saham-saham yang diperdagangkan di Indonesia adalah saham atas nama. 

Pembeli saham harus segera mendaftarkan dan mengadministrasikan saham 

tersebut atas nama pembeli. Sebab, apabila belum terdaftar sebagai pemegang 
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saham, maka pembeli tersebut tidak berhak mendapatkan seluruh hak-hak 

pemegang saham (Sunariyah,2003: 111).  Sedangkan saham unjuk yaitu nama 

pemilik saham tidak tertera di atas saham, tetapi pemilik saham adalah yang 

memegang saham tersebut. Seluruh hak-hak pemegang saham akan diberikan 

pada penyimpan saham tersebut (Anoraga dan Pakarti,2003:58). 

Pemegang saham mengharapkan memperoleh keuntungan dari dividen 

yang dibagikan secara periodik dan dari keuntungan capital gain yaitu nilai saham 

yang terus meningkat di atas harga beli saham. Perilaku investor di pasar saham 

pada umumnya membeli saham bila mereka tahu bahwa harga saham dinilai 

terlalu rendah atau undervalued yaitu harga pasar saham dibawah nilai sebenarnya 

dan mereka menjual sahamnya bila mereka merasa sahamnya dinilai terlalu tinggi 

dari harga sebenarnya (Astuti,2004:90). 

Menurut Anoraga dan Pakarti (2003:58), nilai suatu saham dibagi atas tiga 

jenis, yaitu : 

1. Par Value (Nilai Nominal) 

Nilai yang tercantum pada saham untuk tujuan akuntansi (Ketentuan UU PT 

No. 1/1995). 

a. Nilai nominal dicantumkan dalam mata uang RI 

b. Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan 

Nilai nominal ini tidak digunakan untuk mengukur sesuatu. Jumlah saham 

yang dikeluarkan perseroan dikali dengan nilai nominalnya merupakan modal 

disetor penuh bagi suatu perseroan, dan dalam pencatatan akuntansi nilai 
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nominal dicatat sebagai modal ekuitas perseroan di dalam neraca. Untuk satu 

jenis saham yang sama harus mempunyai satu jenis nilai nominal. 

2. Base Price (Harga Dasar) 

Harga dasar (untuk menetukan  nilai dasar), dipergunakan dalam perhitungan 

indeks harga saham. Harga dasar akan berubah sesuai dengan aksi emiten. 

Untuk saham baru, harga dasar merupakan harga perdananya. 

Nilai Dasar = Harga Dasar x Total Saham yang beredar 

3. Market Price (Harga Pasar) 

Harga pasar merupakan harga pada pasar riil, dan merupakan harga yang 

paling mudah ditentukan karena merupakan harga dari suatu saham pada pasar 

yang sedang berlangsung atau jika pasar sudah ditutup, maka harga pasar 

adalah harga penutupannya (closing price). Harga ini terjadi setelah saham 

tersebut dicatatkan di bursa, baik bursa utama maupun OTC (Over the counter 

market) 

 

2.5.2. Harga Saham 

Harga pasar saham adalah harga suatu saham pada pasar yang sedang 

berlangsung di bursa efek (Sunariyah,2003:112). Apabila bursa efek telah tutup, 

maka harga pasar adalah harga penutupannya (closing price).  Jadi harga pasar 

inilah yang menyatakan naik turunnya suatu saham. Menurut Anoraga dan Pakarti 

(2003:58), harga pasar merupakan harga dari suatu saham pada pasar yang sedang 

berlangsung atau jika pasar sudah ditutup, maka harga pasar adalah harga 

penutupannya (closing price).  Harga pasar ini merupakan harga jual dari investor 
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yang satu dengan investor yang lain, dan disebut sebagai harga di pasar sekunder. 

Harga pasar inilah yang menyatakan naik turunnya suatu saham dan setiap hari 

diumumkan di surat-surat kabar atau di media-media lainnya. 

Harga satu saham yang diperdagangkan di pasaran adalah harga pasar dari 

saham yang bersangkutan. Sedangkan bila seluruh saham yang dikeluarkan akan 

diharga (dinilai), maka disebut nilai pasar. Untuk mendapatkan jumlah nilai pasar 

(market value) suatu saham yaitu dengan mengalikan harga pasar dengan jumlah 

saham yang dikeluarkan. 

 

2.5.3. Return Saham 

Return saham adalah hasil yang diperoleh dari investasi (Jogiyanto,2003: 

107). Return dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return 

ekspektasi yang belum terjadi, tetapi yang diharapkan akan terjadi di masa 

mendatang. 

Jogiyanto (2003:107) membagi return saham menjadi 2, yaitu: 

1. Return Realisasi  

Return realisasi (realized return) adalah return yang telah terjadi (Jogiyanto, 

2003:109). Return realisasi dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi 

penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari 

perusahaan. Return histori ini juga berguna sebagai dasar penentuan return 

ekspektasi dan resiko di masa mendatang. 

Pengukuran  return realisasi yang banyak digunakan adalah (Jogiyanto, 2003: 

110) : Return Total 
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Return total merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu 

periode yang tertentu. Return total sering disebut dengan return saja. 

Rumus  (Jogiyanto,2003:111) : 

1

1Re





t

tt

P

PP
Sahamturn  

Keterangan : 

Pt   =   Harga saham periode t 

Pt-1 =  Harga saham periode t-1 

2. Return Ekspektasi 

Return ekspektasi adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor 

di masa mendatang (Jogiyanto, 2003:109). Berbeda dengan return relaisasi 

yang sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi sifatnya belum terjadi. 

Return ekspektasi dapat dihitung dengan mengalikan masing-masing hasil 

masa depan (outcome) dengan probabilitas kejadiannya. 

Secara matematika, return ekspektasi dapat dirumuskan (Jogiyanto, 2003: 

126): 





n

j

jji PRRE
1

)()(  

Keterangan : 

E(Ri)  =  return ekspektasi suatu aktiva atau sekuritas 

Rj   =   hasil masa depan ke-j 

Pj   =   probabilitas hasil masa depan ke-j 

n   =   jumlah dari hasil masa depan 
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2.6. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dibuat berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya (Ningsih, 2009, Suhartono, 2004 dan Dewi, 2008, 

Arwanta dan Gantyowati ,2004), yang terdiri dari : 

1. Penelitian Ningsih (2009) membahas tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi return saham. Judul yang dipilih adalah “Pengaruh Insider 

Ownership, Kebijakan Hutang dan Kebijakan Pembayaran Dividen terhadap 

Return Saham pada Perusahaan Publik di Indonesia”. Variabel yang 

digunakan adalah insider ownership dan kebijakan hutang (variabel bebas) 

serta kebijakan pembayaran dividen dan return saham (variabel tidak bebas).  

Populasi yang digunakan adalah perusahaan yang go public dan membayar 

dividen dari tahun 2005 – 2008. Dengan teknik pengambilan sampel 

purposive sampling, maka diperoleh sampel sebanyak 27. Teknik analisis 

yang digunakan adalah regresi berganda dan regresi sederhana. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1). Insider Ownership tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. (2). Kebijakan Hutang tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. (3). Insider Ownership dan 

Kebijakan Hutang tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Pengaruh 

tersebut sebesar 2,2% (R
2
). (4). Kebijakan Dividen tidak berpengaruh terhadap 

Return saham. 

2. Penelitian Dewi (2008) membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kebijakan dividen. Judul yang digunakan adalah “Pengaruh Kepemilikan 

Managerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Hutang, Profitabilitas, dan 
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Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen. Variabel yang digunakan 

terdiri dari kepemilikan managerial, kepemilikan institusional, kebijakan 

hutang, profitabilitas dan ukuran perusahaan (variabel bebas) dan kebijakan 

dividen (variabel tidak bebas). 

Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEJ 

tahun 2002 – 2005. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 

purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 101 perusahaan. Jenis 

datanya menggunakan data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah 

regresi berganda dengan sebelumnya diuji dengan uji asumsi klasik.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Kepemilikan managerial 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 2). Kepemilikan institusional 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 3). Kebijakan hutang berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. 4). Profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan 

dividen. 5). Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Kepemilikan managerial, kepemilikan institusional, kebijakan hutang, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 

Pengaruh tersebut sebesar 7,2% (Adjusted R Square). Namun demikian, pada 

variabel kepemilikan managerial, datanya tidak normal (kolmogorov smirnov 

sig. 0,000). 

3. Penelitian Suhartono (2004) membahas faktor-fakor yang mempengaruhi 

kebijakan dividen. Penelitian tersebut mengambil judul “ Pengaruh Insider 

Ownership, Net Organizational Capital, Dan Risiko Pasar terhadap Kebijakan 

Dividen”. Variabel yang digunakan adalah Insider Ownership, Net 
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Organizational Capital (NOC) dan Resiko, sedangkan variabel tidak bebasnya 

adalah kebijakan dividen  

Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur tahun 1993 – 1996. 

Teknik pengambilan sampelnya adalah purposive sampling dan diperoleh 

sampel sebanyak 14 perusahaan dan 51 data. Jenis data yang digunakan adalah 

data sekunder Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1). Insider ownership tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. (2). Net Organizational Capital tidak 

berpengaruh terhadap kebijakan dividen. (3). Resiko (beta) tidak berpengaruh 

terhadap kebijakan dividen. (4). Insider ownership, Net Organizational 

Capital dan Resiko berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Pengaruh 

tersebut sebesar 39,63% (R
2
). 

4. Penelitian Arwanta dan Gantyowati (2004) membahas tentang kemampuan 

prediksi rasio keuangan terhadap harga saham. Judul yang digunakan adalah 

“Kemampuan Prediksi Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham : Suatu Studi 

Empiris Menurut Sudut Pandang Kepentingan Investor”. Variabel yang 

digunakan adalah ROI, ROE, EPS, DPS, Dividen Yield, Rasio Pembayaran, 

Dividend Coverage, Dividen on Asset, PER dan Market to Book Value. 

Sedangkan variabel tidak bebasnya adalah harga saham 

Populasi dalam penelitian ini perusahaan yang terdaftar di BEJ tahun 1994 – 

1996 (sebelum krisis moneter) dan tahun 1997 – 1999 (selama krisis moneter). 

Dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling, maka diperoleh 

sampel sebanyak 21 perusahan (tahun 1994 – 1996) dan 15 perusahaan (tahun 
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1997 – 1999). Teknik pengumpulan datanya menggunakan data sekunder dari 

ICMD. Teknik analisisnya menggunakan analisis regresi berganda. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka hasil penelitian dapat dibagi 

menjadi 2, yaitu : Sebelum Krisis Moneter dan Saat Krisis Moneter. 

a. Sebelum Krisis Moneter (1994 – 1996) 

1). ROI tidak berpengaruh terhadap harga saham. 2). ROE berpengaruh 

terhadap harga saham. 3). DPS berpengaruh terhadap harga saham. 4). 

Dividen Yield berpengaruh terhadap harga saham. 5). Dividen on Asset 

tidak berpengaruh terhadap harga saham. 6). PER berpengaruh terhadap 

harga saham. 7). Market to Book Ratio tidak berpengaruh terhadap harga 

saham. 

b. Saat Krisis Moneter (1997 – 1999) 

1). ROI tidak berpengaruh terhadap harga saham. 2). ROE tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. 3). DPS tidak berpengaruh terhadap 

harga saham. 4). Dividen Yield tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

5). Dividen on Asset tidak berpengaruh terhadap harga saham. 6). PER 

tidak berpengaruh terhadap harga saham. 7). Market to Book Ratio tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. 

 

2.7. Kerangka Berpikir 

Permasalahan dalam kebijakan dan pembayaran dividen pada perusahaan 

yang go public mempunyai dampak yang sangat penting baik bagi investor 

maupun bagi perusahaan yang akan membayarkan dividennya. Pada umumnya 
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para investor mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraannya 

yaitu dengan mengharapkan return dalam bentuk dividen maupun capital gain. Di 

lain pihak, perusahaan juga mengharapkan adanya pertumbuhan secara terus-

menerus untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, dan sekaligus juga harus 

memberikan kesejahteraan yang lebih besar kepada para pemegangnya. Tentunya 

hal ini menjadi unik, karena di satu sisi kebijakan dividen adalah sangat penting 

untuk memenuhi harapan para pemegang saham terhadap dividen dan di sisi lain 

bagaiman kebijakan dividen ini bisa dilakukan tanpa harus menghambat 

pertumbuhan perusahaan (Ningsih,2009:126). 

Manajer mendapat kesempatan untuk terlibat dalam kepemilikan saham 

dengan tujuan mensetarakan dengan pemegang saham. Melalui kebijakan ini 

manajer diharapkan menghasilkan kinerja yang baik serta mengarahkan deviden 

pada tingkat yang rendah. Penetapan deviden rendah perusahaan memiliki laba 

ditahan yang tinggi sehingga memiliki sumber dana internal relatif tinggi untuk 

membiayai investasi di masa mendatang. Apabila sebagian pemegang saham 

menyukai deviden tinggi maka menimbulkan perbedaan kepentingan sehingga 

diperlukan peningkatan deviden. Sebaliknya dalam kontek kepemilikan saham 

oleh manajerial tinggi akan terjadi kesamaan preferensi antara pemegang saham 

dan manajer maka tidak diperlukan peningkatan deviden. Adanya insider 

ownership, maka akan terjadi konflik kepentingan, sehingga dapat mempengaruhi 

keputusan investor yang berdampak pada pembelian sahamnya serta return saham 

juga akan turun (Dewi,2008:49). 
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Kebijakan hutang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal 

sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Angka yang semakin besar rasio 

dari rasio ini menunjukkan semakin besar kewajibannya dan rasio yang semakin 

rendah akan menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya. Peningkatan hutang ini akan mempengaruhi tingkat 

pendapatan bersih yang tersedia bagi pemegang saham, artinya semakin tinggi 

kewajiban perusahaan, akan semakin menurunkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar dividen. Kemampuan membayar dividen oleh perusahaan, maka 

pembelian saham oleh investor juga menurun, sehingga return yang diharapkan 

investor juga kecil (Astuti,2004:35). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan sebuah kerangka 

pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.  

Kerangka Pemikiran Penelitian 
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Kebijakan Hutang 

(X2) 

 



30 

 

 

2.8. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam 

bentuk pertanyaan (Sugiyono,2005:51). 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1.  H1 :  Ada pengaruh signifikan antara insider ownership terhadap return 

saham perusahaan publik di Indonesia tahun 2007–2009 

2. H2 : Ada pengaruh signifikan antara kebijakan hutang tehadap return 

saham perusahaan publik di Indonesia tahun 2007–2009 

3. H3 : Ada pengaruh signifikan antara insider ownership dan kebijakan 

hutang terhadap return saham perusahaan publik di Indonesia tahun 

2007–2009 
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BAB  III 

METODE  PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2005:72).  Dalam  

penelitian ini populasinya adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 2007–2009. 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono,2005:73). Sampel dalam penelitian ini adalah 

sebagian perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2007–

2009. 

Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini adalah Purposive 

Sampling. Purposive merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan pada 

karakteristik tertentu yang danggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik 

populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Umar,2005:92).  

Adapun kriteria sampel adalah sebagai berikut :  

a. Perusahaan  yang terdaftar dan membagikan dividen di BEI dari tahun 2007–

2009 

b. Perusahaan dimana manajer memiliki saham dari tahun 2007–2009  

c. Data perusahaan lengkap (mempublikasikan laporan keuangan) dari tahun 

2007–2009. 

31 
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3.2. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Suharsimi,2006:118). Variabel dalam penelitian ini 

terdiri dari variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). 

I. Variabel Bebas (independent) adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

terikat  (Suharsimi,2006:118).  

Variabel Bebas dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Insider Ownership (X1) 

Insider Ownership adalah situasi dimana manajer memiliki saham 

perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai 

pemegang saham perusahaan (Christiawan dan Tarigan, 2007:2) 

Rumus (Ningsih,2009:129) :  

BeredarSahamTotal

InsiderDimilikiyangSahamJumlah
INSD   

2. Kebijakan Hutang (X2) 

Kebijakan hutang adalah penggunaan hutang untuk membiayai sebagian 

dari pada aktiva korporasi (Tampubolon,2005:37). 

Rumus (Ningsih,2009:129) : 

SendiriModalTotal

gHuTotal
DER

tan
  

DER = Debt to Equity Ratio 
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II. Variabel Terikat (dependent) adalah variabel yang dipengaruhi variabel bebas  

(Arikunto,2006:118). 

Variabel terikat (tidak bebas) dalam penelitian ini adalah Return Saham 

Return Saham (Y ) 

Return saham adalah hasil yang diperoleh dari investasi (Jogiyanto, 

2003:107). Return adapt berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return 

ekspektasi yang belum terjadi, tetapi yang diharapkan akan terjadi di masa 

mendatang. 

Rumus (Ningsih,2009:129) : 

1

1








t

t

P

PP
Rj

t
 

Rj  = Return saham 

Pt = Harga saham pada periode t 

Pt-1 = Harga saham pada periode t-1 

 

3.3. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder (Umar, 2005:42). Data 

sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam 

penelitian ini yang digunakan sebagai sumbernya berupa: data insider ownership, 

kebijakan hutang  dan harga saham tahun 2007–2009. 
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3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari dan mendapatkan data-data dengan 

melalui data-data dari prasasti, naskah-naskah kearsipan, gambar dan lain 

sebagainya (Supardi,2005:138). Dokumentasi tersebut berupa: data insider 

ownership, kebijakan hutang dan harga saham tahun 2007–2009 yang diperoleh 

dari IDX, Indonesia Capital Market Directory, dan Harga Saham harian di Pojok 

BEI. 

 

3.5. Uji Asumsi Klasik  

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang akan digunakan 

dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2005:110). 

Untuk mengetahui data yang digunakan dalam model regresi berdistribusi 

normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-

smirnov. Jika nilai Kolmogorov-smirnov lebih besar dari α = 0,05, maka data 

normal (Ghozali,2005:115). 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan  yang 

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

maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi 
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heteroskedastisitas (Ghozali,2005: 105). Adanya heteroskedastisitas dalam 

regresi dapat diketahui dengan menggunakan beberapa cara, salah satunya uji 

Glesjer. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi 

variabel dependen, maka indikasi terjadi heterokedastisitas (Ghozali,2005: 

109). Jika signifikansi di atas tingkat kepercayaan 5 %, maka tidak 

mengandung adanya heteroskedastisitas. 

3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas 

saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak  ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel 

bebas sama dengan nol (0). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut 

(Ghozali,2005:92) : 

a. Mempunyai angka Tolerance diatas (>) 0,1 

b. Mempunyai nilai VIF di bawah (<) 10 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autukorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi 

yang berurutan sepanjang waktu (time series) berkaitan satu sama lainnya 
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(Ghozali,2005:95). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai 

Durbin-Watson (DW) dalam tabel Durbin-Watson (d).  Pada uji ini disebut 

tidak terjadi autokorelasi jika hasil uji Durbin Watson (DW) disekitar angka 

1,55 – 2,46 (Wijaya,2009:123). 

 

3.6. Metode Analisis 

3.6.1. Regresi Berganda 

Regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel 

bebas atau lebih terhadap variabel  terikat, atau untuk meramalkan dua variabel 

bebas atau lebih terhadap variabel terikat (Usman dan Akbar, 2006:241). 

Rumus    (Ningsih,2009:130) : 

Return it = b0  +  b1INSD  +   b2DEBT   +   e 

Keterangan : 

INSD it =   insider ownership perusahaan i pada tahun t 

DEBTit =   kebijakan hutang perusahaan i pada tahun t 

Return it =  return perusahaan i pada tahun t 

 

3.6.2. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model (insider ownership dan kebijakan hutang) dalam menerangkan 

variasi variabel dependen/tidak bebas (return saham). Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variasi variabel 
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dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk 

data silang (crosssection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara 

masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) 

biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali,2005:83). 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimaksudkan kedalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independen, maka R
2 

pasti meningkat tidak peduli apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh 

karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R
2 

 

(Adjusted R Square) pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak 

seperti R
2
, nilai Adjusted R

2
 dapat naik atau turun apabila satu variabel 

independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali,2005:83). 

 

3.6.3. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis digunakan untuk membuktikan atau memperjelas dari 

tujuan semula yaitu apakah ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Sedangkan pengujian hipotesis terbagi menjadi 2, yaitu uji – t dan uji – F. 

1. Uji – t  

Uji – t digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara parsial dengan  = 0,05 dan df = n – 1 (Nurgiyantoro, 

dkk, 2004:192). 
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Rumus (Sugiyono,2005:184) :  

21

2

r

nr
t




  

Dimana : 

r = Koefisien Korelasi  

n  = Jumlah Sampel 

Merumuskan hipotesis 

Ha1  : Ada pengaruh pengaruh signifikan antara  insider owneership 

terhadap return  Saham secara parsial 

Ha2  : Ada pengaruh signifikan antara kebijakan hutang terhadap return  

Saham secara parsial 

Dengan asumsi : 

Ha : diterima bila sig.     = 0,05  

Ha : ditolak   bila sig. >   = 0,05 

 

2. Uji – F  

Uji – F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara simultan dengan  = 0,05 dan df1 = k ; df2 = n – k – 1 

(Usman dan Akbar, dkk, 2006:245). 

Rumus (Sugiyono,2005:190) :  

)1(/)1(

/
2
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knr
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Dimana : 

r = Koefisien Korelasi Ganda 

k  = Jumlah Variabel Bebas 

n  = Jumlah Sampel 

Merumuskan hipotesis 

Ha3  :  Ada pengaruh antara insider ownership dan kebijakan hutang 

berpengaruh terhadap return saham secara simultan. 

Dengan asumsi : 

Ha : diterima bila sig.     = 0,05  

Ha : ditolak   bila sig. >   = 0,05 

 

Dalam penelitian ini, untuk mengolah data digunakan program SPSS 

(Statistical Package for Social Science). 
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BAB  IV 

HASIL  DAN PEMBAHASAN  

 

4.1. Deskripsi Sampel Penelitian 

Deskripsi dalam penelitian ini menjelaskan tentang proses perolehan 

sampel, data tentang insider ownership, kebijakan hutang dan return saham 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan membagikan dividen dari 

tahun 2007 – 2009. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah 

metode purposive sampling. Setelah diseleksi berdasarkan kriteria tersebut, maka 

diperoleh sampel 11 perusahaan.  

Keterangan berikut adalah proses pengambilan sampel yang dapat dilihat 

pada tabel 4.1 : 

Tabel 4.1 

Proses Pengambilan Sampel 

No. Kriteria Perusahaan 

1 Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2007 – 2009  407 

 Perusahaan yang tidak membagikan dividen tahun 2007 – 2009 (352) 

2 Perusahaan yang membagikan dividen tahun 2007 – 2009 55 

 Perusahaan yang manajernya tidak memiliki saham tahun 2007 – 

2009 

(37) 

3 Perusahaan yang manajernya memiliki saham tahun 2007 – 2009 18 

 Laporan keuangan tidak lengkap tahun 2007 – 2009 (7) 

4 Laporan keuangan lengkap tahun 2007 – 2009 11 

Sumber : Indonesia Stock Exchange (IDX),2009 

Setelah dilakukan proses pengambilan sampel, maka dilakukan analisis 

deskriptif sebagai berikut:  
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4.1.1. Hasil Perhitungan Insider Ownership, Kebijakan Hutang dan Return 

Saham 

Sebelum membahas statistik deskriptif, maka masing-masing variabel 

yang digunakan lebih dulu bagaimana menghitung insider ownership, kebijakan 

hutang dan return saham Sedangkan perhitungan tersebut adalah : 

 

1. Insider Ownership 

Insider ownership adalah perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki  

orang dalam (insider ownership) dengan jumlah saham yang beredar. 

Hasil perhitungan tersebut adalah sebagai berikut (Lampiran 1) : 

Tabel 4.2 

Hasil Perhitungan Insider Ownership  

      

  Kode         

No. Saham Nama Perusahaan 2007 2008 2009 

            

A B C D E F 

1 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 0,0002 0,0001 0,0001 

2 AUTO Astra otopart Tbk 0,0004 0,0007 0,0004 

3 ASRM Asuransi Ramayana Tbk 0,5438 0,2130 0,2130 

4 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 0,0005 0,0005 0,0004 

5 JRPT Jaya real property Tbk 0,0001 0,0001 0,0001 

6 LION Lion Metal Works Tbk 0,0018 0,0018 0,0023 

7 LMSH Lionmesh Prima Tbk 0,0256 0,2559 0,2562 

8 PNSE Pudji Adi dan Sons Estate Tbk 0,1283 0,0641 0,0641 

9 RALS Ramayana Lestari Sentosa Tbk 0,0368 0,0368 0,0368 

10 SMRA Summarecon Agung Tbk 0,0036 0,0032 0,0032 

11 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk 0,0001 0,0001 0,0001 

Sumber :  Data Sekunder yang Diolah    

 

2. Kebijakan Hutang 

Kebijakan Hutang adalah perbandingan total hutang dengan modal sendiri 

Hasil perhitungan tersebut adalah sebagai berikut (Lampiran 2) : 
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Tabel 4.3 

Hasil Perhitungan Kebijakan Hutang 

      

  Kode         

No. Saham Nama Perusahaan 2007 2008 2009 

            

A B C D E F 

1 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 0,3763 0,2643 0,2145 

2 AUTO Astra otopart Tbk 0,0005 0,4489 0,3934 

3 ASRM Asuransi Ramayana Tbk 1,4035 1,7939 1,8705 

4 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 2,6133 1,1967 2,4506 

5 JRPT Jaya real property Tbk 0,6318 0,7476 0,8671 

6 LION Lion Metal Works Tbk 0,2723 0,2581 0,0002 

7 LMSH Lionmesh Prima Tbk 1,1555 0,6356 0,8335 

8 PNSE Pudji Adi dan Sons Estate Tbk 1,7221 1,8107 1,2767 

9 RALS Ramayana Lestari Sentosa Tbk 0,3397 0,2907 0,2979 

10 SMRA Summarecon Agung Tbk 1,0086 1,3092 1,5925 

11 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk 1,1558 1,3772 1,2218 

Sumber :  Data Sekunder yang Diolah    

 

 

3. Return Saham 

Return saham adalah perbandingan antara harga saham akhir tahun dikurangi 

harga saham awal tahun dibagi harga saham awal tahun.  

Hasil perhitungan tersebut adalah sebagai berikut (Lampiran 3) : 

Tabel 4.4 

Hasil Perhitungan Return Saham 

      

  Kode         

No. Saham Nama Perusahaan 2007 2008 2009 

            

A B C D E F 

1 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk -0,4475 -0,6646 0,7886 

2 AUTO Astra otopart Tbk 0,1466 0,1462 0,6667 

3 ASRM Asuransi Ramayana Tbk 0,0600 -0,4245 0,6230 

4 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 0,8659 -0,6353 2,6224 

5 JRPT Jaya real property Tbk 0,5149 -0,6732 -0,4700 

6 LION Lion Metal Works Tbk -0,0455 0,4643 -0,3171 

7 LMSH Lionmesh Prima Tbk 0,2353 0,7143 -0,3333 
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8 PNSE Pudji Adi dan Sons Estate Tbk 0,0287 -0,1667 0,2400 

9 RALS Ramayana Lestari Sentosa Tbk -0,0449 -0,4048 0,2653 

10 SMRA Summarecon Agung Tbk -0,0331 -0,8569 2,5088 

11 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk -0,0193 -0,3100 0,2945 

Sumber :  Data Sekunder yang Diolah    

 

4.1.2. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dalam penelitian ini menguraikan nilai minimum, nilai 

maksimum, rata-rata dan standar deviasi dari 33 perusahaan yang digunakan 

sebagai sampel. Hasil analisis deskriptif insider ownership, kebijakan hutang dan 

return saham adalah (Lampiran 5) : 

Tabel 4.5 

Statistik Deskriptif  

Descriptive Statistics

33 ,0001 ,5438 ,057400

33 ,0002 2,6133 ,964576

33 -,8569 2,6224 ,161782

33

Insider Ownership

Kebijakan Hutang

Return Saham

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean

 
Sumber : Data Sekunder yang diolah 

Dari tabel 4.5 menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif  insider 

ownership, kebijakan hutang dan return saham yang akan diuraikan sebagai 

berikut  : 

1. Variabel Insider Ownership menunjukkan nilai minimum sebesar 0,0001, nilai 

maksimum sebesar 0,5438 , mean (rata-ratanya) sebesar 0,057400.  

Rata-Rata Insider Ownership sebesar 0,057400 menunjukkan bahwa dari 

seluruh sampel yang digunakan, hanya 5,74% saja yang manajer/direksi/ 

komisarisnya memiliki saham perusahaan. Hal ini berarti bahwa minat 

manajer/direksi/komisaris terhadap saham yang ditawarkan perusahaan relatif 
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kecil. Dengan insider ownership yang kecil, berarti peran manajer/direksi/ 

komisaris dalam menentukan kebijakan rapat umum pemegang saham (RUPS) 

juga kecil.  

2. Variabel Kebijakan Hutang menunjukkan nilai minimum sebesar 0,0002, nilai 

maksimum sebesar 2,6133 , mean (rata-ratanya) sebesar 0,964576.  

Rata-Rata Kebijakan Hutang sebesar 0,964576 menunjukkan bahwa dari 

seluruh sampel yang digunakan, 96,46% hutang perusahaan lebih kecil dari 

modal sendirinya. Dengan hutang yang tidak besar (tidak melebihi modal 

sendiri), maka manajemen harus memanfaatkan modalnya secara optimal. 

Penyebabnya adalah semakin kecil hutangnya, maka semakin kecil resiko 

yang akan dihadapi perusahaan di masa datang, sehingga lebih leluasa dalam 

meningkatkan kinerjanya. 

 

 

3. Variabel Return Saham menunjukkan nilai minimum sebesar – 0,8569, nilai 

maksimum sebesar 2,6224 , mean (rata-ratanya) sebesar 0,161782.  

Rata-Rata Return Saham sebesar 0,161782 menunjukkan bahwa dari seluruh 

sampel yang digunakan, return sahamnya sebesar 16,18%. Hal ini berarti 

harga saham akhir periode lebih besar dari pada awal periode. Adapun 

penyebab harga saham yang meningkat salah satunya adalah adanya informasi 

yang menguntungkan, sehingga investor banyak yang melakukan pembelian 

saham. Bila saham banyak yang mencari, maka harganya akan meningkat. 
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4.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji suatu data apabila dalam suatu 

penelitian menggunakan teknik analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik terdiri 

dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas dan uji 

autokorelasi. Untuk mengetahui data yang digunakan terjadi penyimpangan atau 

tidak, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :  

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang akan 

digunakan dalam model regresi berdistribusi normal (Ghozali,2005:110). 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan nilai signifikan kolmogorov-

smirnov test terhadap data yang dihasilkan. Data memenuhi syarat normal jika 

nilai  (sig) kolmogorov-smirnov lebih besar dari α = 0,05. Hasil pengujian 

tersebut adalah (Lampiran 6, sig.) : 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

33

,0000000

,71120716

,116

,116

-,066

,665

,769

N

Mean

Std.  Dev iat ion

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negativ e

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 

 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas dengan 

menggunakan kolmogorov smirnova diperoleh nilai sig. 0,769. Karena nilai 
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sig. 0,769 > 0,05, maka data dari variabel Insider Ownerhsip dan Kebijakan 

Hutang yang dipergunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi kesamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain (Ghozali,2005:105). Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas.  

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan Uji 

Glejser. Uji ini mengharapkan seluruh variabel yang diuji tidak signifikan atau 

probabilitas signifikansinya lebih besar dari 5 %. Dengan kata lain, jika 

variabel independen signifikan terhadap variabel dependen, maka variabel 

independen tersebut terdapat heteroskedastisitas. Hasil pengujian tersebut 

adalah (Lampiran 7, tabel coefficients, kolom sig.) : 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Coefficientsa

2,526 ,017

-1,303 ,203

1,913 ,065

(Constant)

Insider Ownership

Kebijakan Hutang

Model

1

t Sig.

Dependent Variable:  ABS_RESa. 

 
 

Sumber : Data primer yang diolah 

 

Berdasarkan 4.7 tabel dapat dilihat bahwa seluruh variabel yang diuji 

tidak signifikan atau probabilitas signifikansinya lebih besar dari 5%, sehingga 

variabel Insider Ownerhsip (sig. 0,203) dan Kebijakan Hutang (sig. 0,065) 
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yang digunakan dalam penelitian ini tidak signifikan terhadap variabel 

dependen. Oleh karena itu dapat disimpulkan tidak terdapat 

heteroskedastisitas. 

3. Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas menunjukkan apakah ada korelasi diantara 

variabel independen. Pengujian adanya multikolinearitas dapat dilihat dari 

nilai tolerance value dan variance inflation value berada di atas 0,1 atau nilai 

VIF masing-masing variabel independen berada di bawah 10.  Hasil uji 

tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah (Lampiran 8, tabel coefficients, 

kolom colinearity statistics, tolerance & VIF) : 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Multikolineritas  

Coefficientsa

,948 1,055

,948 1,055

Insider Ownership

Kebijakan Hutang

Model

1

Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent  Variable: Return Sahama. 

 
 

Sumber : Data Sekunder yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel  Insider 

Ownerhsip (Tolerance 0,948 > 0,1 dan VIF 1,055 < 10) dan Kebijakan Hutang 

(Tolerance 0,948 > 0,1 dan VIF 1,055 < 10) semuanya tidak terjadi 

multikolinearitas, karena nilai Tolerance berada di atas 0,1 dan nilai VIF 

berada di bawah 10, maka diperoleh kesimpulan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas. 
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4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan ada problem autukorelasi. Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya 

(Ghozali,2005:95). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai 

Durbin-Watson (DW) dalam tabel Durbin-Watson (d).  Pada uji ini disebut 

tidak terjadi autokorelasi jika hasil uji Durbin Watson (DW) disekitar angka 

1,55 – 2,46 (Wijaya,2009:123). Hasil pengujian tersebut adalah (Lampiran 8, 

Durbin Watson) : 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb

1,688

Model

1

Durbin-

Watson

Dependent Variable: Return Sahamb. 

 
 

Sumber : Data Sekunder yang diolah 

Hasil pengujian autokorelasi diperoleh nilai DW = 1,688 karena nilai 

1,688 diantara nilai 1,55 – 2,46 , maka tidak terjadi autokorelasi 

 

4.3. Hasil Analisis Regresi Berganda  

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel tidak bebas (terikat) atas perubahan dari setiap 

peningkatan atau penurunan variabel bebas yang akan mempengaruhi variabel 



49 

 

 

terikat.  Hasil perhitungan regresi dengan menggunakan program SPSS 13  dapat 

dilihat pada tabel berikut ini (Lampiran 8, tabel coefficients, kolom standardized 

coefficients, Beta) : 

Tabel 4.10 

Hasil Regresi 

Coefficientsa

-,208 ,223

-,862 1,140 -,131

,435 ,193 ,391

(Constant)

Insider Ownership

Kebijakan Hutang

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

Dependent Variable: Return Sahama. 

 
Sumber : Data Sekunder yang diolah 

Dari tabel 4.10 dari persamaan regresi, maka dapat dianalisa sebagai 

berikut: 

  Y =   – 0,208 – 0,862 X1  + 0,435 X2 

1. Konstanta = – 0,208 menunjukkan angka negatif yang artinya, bila tidak ada 

variabel Insider Ownership dan Kebijakan Hutang, maka Return Saham 

sebesar  – 0,208 atau – 20,8%. 

2. Koefisien b1 = – 0,862 menunjukkan angka negatif yang artinya bahwa setiap 

peningkatan Insider Ownership 1 lembar saham oleh orang dalam, maka akan 

diikuti oleh penurunan Return Saham sebesar  – 0,862 atau  – 86,2%. 

3. Koefisien b2 =  0,435 menunjukkan angka positif yang artinya bahwa setiap 

peningkatan Kebijakan Hutang  Rp. 1 oleh manajemen perusahaan, maka akan 

diikuti oleh peningkatan Return Saham sebesar  sebesar  0,435 atau 43,5%. 
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4.4. Uji –  t ( Uji Parsial )  

Uji – t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel tidak bebas secara satu per satu. Hasil pengujian tersebut adalah 

(Lampiran 8, tabel coefficients, kolom t dan sig.) : 

Tabel 4.11 

Hasil Uji – t   

Coefficientsa

-,933 ,358

-,756 ,455

2,254 ,032

(Constant)

Insider Ownership

Kebijakan Hutang

Model

1

t Sig.

Dependent Variable:  Return Sahama. 

 
 

Sumber : Data Sekunder yang diolah 

1. Hasil pengujian hipotesis (H1) melalui uji – t diperoleh angka – 0,756 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,455. Karena tingkat signifikansi >  0,05, maka 

hipotesis yang menyatakan Insider Ownership berpengaruh terhadap Return 

Saham ditolak. 

2. Hasil pengujian hipotesis (H2) melalui uji – t diperoleh angka 2,254 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,032. Karena tingkat signifikansi <  0,05, maka 

hipotesis yang menyatakan Kebijakan Hutang berpengaruh terhadap Return 

Saham diterima. 

 

4.5. Uji –  F ( Uji Simultan ) 

Uji – F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel tidak bebas secara simultan (bersama-sama). Hasil pengujian tersebut 

adalah (Lampiran 8, tabel anova, kolom F dan sig.) : 



51 

 

 

Tabel 4.12 

Hasil Uji – F   

ANOVAb

2,773 2 1,386 2,570 ,093a

16,186 30 ,540

18,959 32

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), Kebijakan Hutang, Insider Ownershipa. 

Dependent  Variable: Return Sahamb. 

 
Sumber : Data Sekunder yang diolah 

Hasil pengujian hipotesis (H3) melalui uji – F diperoleh angka  2,570 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,093. Karena tingkat signifikansi >  0,05, 

maka hipotesis yang menyatakan ada pengaruh signifikan antara Insider 

Ownership dan Kebijakan Hutang terhadap Return Saham secara simultan ditolak. 

 

4.6. Koefisien Determinasi   

Koefisien determinasi (Adjusted R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (tidak bebas). 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai R
2
 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen (bebas) dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. Hasil koefisien determinasi tersebut 

adalah (Lampiran 8, tabel model summary, kolom adjusted r square) : 
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Tabel 4.13 

Hasil Koefisien Determinasi   

Model Summaryb

,382a ,146 ,089 ,7345316

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), Kebijakan Hutang, Insider

Ownership

a. 

Dependent  Variable: Return Sahamb. 

 
 

Sumber : Data Sekunder yang diolah 

Hasil koefisien determinasi (Adjusted R Square) diperoleh nilai sebesar 

0,089 atau kemampuan Insider Ownership dan Kebijakan Hutang dalam 

menjelaskan Return Saham hanya sebesar 8,9%. Sedangkan selebihnya sebesar 

91,1% (100% - 8,9%), Return Saham djelaskan oleh variabel lain yang tidak 

diteliti. 

4.7. Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini adalah menguraikan temuan secara 

keseluruhan yang diperoleh dari analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. 

Sedangkan hasil pembahasan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh Insider Ownership terhadap Return Saham 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa insider ownership tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. Hasil tersebut diperkuat dengan uji – t dan 

diperoleh nilai sebesar – 0,756 sig. 0,455 > 0,05. Insider ownership diperoleh 

dari perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki  orang dalam (insider 

ownership) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor. Semakin besar 

rasio ini, maka semakin besar kepemilikan saham oleh orang dalam. 

Pemegang saham dan manajer masing-masing berkepentingan untuk 
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memaksimalkan tujuannya. Masing-masing pihak memiliki risiko terkait 

dengan fungsinya, manajer memiliki resiko untuk tidak ditunjuk lagi sebagai 

manajer jika gagal menjalankan fungsinya, sementara pemegang saham 

memiliki resiko kehilangan modalnya jika salah memilih manajer. Kondisi ini 

merupakan konsekuensi adanya pemisahan fungsi pengelolaan dengan fungsi 

kepemilikan (Christiawan dan Tarigan,2007:2). 

Rata-Rata insider ownership sebesar 0,057400 menunjukkan bahwa dari 

seluruh sampel yang digunakan, hanya 5,74% saja yang 

manajer/direksi/komisarisnya memiliki saham perusahaan. Hal ini berarti 

bahwa minat manajer/direksi/ komisaris terhadap saham yang ditawarkan 

perusahaan relatif kecil. Dengan insider ownership yang kecil, berarti peran 

manajer/direksi/komisaris dalam menentukan rapat umum pemegang saham 

(RUPS) juga kecil, karena saham yang dimiliki/dibeli relatif kecil. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ningsih (2009) dan Suhartono 

(2004) yang menyatakan bahwa insider ownership tidak berpengaruh terhadap 

return saham.  

2. Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap Return Saham 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hutang tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. Hasil tersebut diperkuat dengan uji – t dan 

diperoleh nilai sebesar 2,254 sig. 0,032 < 0,05. Kebijakan hutang diperoleh 

dari perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri. Semakin tinggi 

rasio ini menunjukkan semakin jelek keadaan keuangan perusahaan karena 

semakin tinggi pula resiko keuangan yang ditanggung oleh perusahaan. Hal 

ini disebabkan karena semakin besar proporsi dana yang berasal dari hutang. 
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Dengan kata lain, semakin besar rasio hutang dengan rasio aset atau rasio 

hutang dengan ekuitas, berarti makin besar resiko keuangan perusahaan, 

karena semakin besar resiko ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi 

beban tetap berupa bunga ataupun pelunasan hutang pokoknya dalam situasi 

perekonomian yang memburuk (Halim,2007: 159) 

Rata-Rata Kebijakan Hutang sebesar 0,964576 menunjukkan bahwa dari 

seluruh sampel yang digunakan, 96,46% hutang perusahaan lebih kecil dari 

modal sendirinya. Dengan hutang yang tidak besar (tidak melebihi modal 

sendiri), maka manajemen harus memanfaatkan modalnya secara optimal. 

Penyebabnya adalah semakin kecil hutangnya, maka semakin kecil resiko 

yang akan dihadapi perusahaan di masa datang, sehingga lebih leluasa dalam 

meningkatkan kinerjanya. Hasil penelitian ini sesuai Setiawan (2004) 

menunjukkan bahwa rasio leverage berpengaruh terhadap return saham. 

3. Pengaruh Insider Ownership dan Kebijakan Hutang terhadap Return 

Saham 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa insider ownership dan kebijakan hutang 

tidak berpengaruh terhadap return saham. Hasil tersebut diperkuat dengan uji 

– F dan diperoleh nilai sebesar 2,570 sig. 0,093 > 0,05. Pengaruh tersebut 

hanya sebesar  8,9%. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ningsih 

(2009) dan Suhartono (2004)  serta Ulupui (2007) yang menunjukkan bahwa 

Insider Ownership dan Kebijakan Hutang tidak mempunyai pengaruh 

terhadap Return Saham.  
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BAB  V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh 

insider ownerhsip, kebijakan hutang dan return saham pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007 – 2009, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Insider Ownership  tidak berpengaruh  terhadap Return Saham. 

Hasil pengujian menggunakan uji – t diperoleh nilai – 0,756 dan sig. 0,455 , 

sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa Insider Ownership  berpengaruh 

terhadap Kebijakan Dividen ditolak. 

2. Kebijakan Hutang berpengaruh terhadap Return Saham. 

Hasil pengujian menggunakan uji – t diperoleh nilai  2,254 dan sig. 0,032 , 

sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa Kebijakan Hutang berpengaruh 

terhadap Kebijakan Dividen diterima. 

3. Insider Ownership  dan Kebijakan Hutang tidak berpengaruh terhadap Return 

Saham. 

Hasil pengujian menggunakan uji – F diperoleh nilai 2,570 dan sig. 0,093 , 

sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa Insider Ownership  dan Kebijakan 

Hutang berpengaruh terhadap Return Saham ditolak. Pengaruh tersebut hanya 

sebesar 8,9%. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang ingin dikemukakan 

adalah  : 

1. Insider Ownership tidak berpengaruh terhadap Return Saham. Untuk itu 

sebaiknya manajer tetap membeli saham perusahaan, namun dengan 

prosentase yang relatif besar, karena nantinya akan berpengaruh terhadap 

keputusannya dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Semakin besar 

prosentase kepemilikan saham, maka semakin besar kekuasaan manajer dalam 

mengambil keputusan terhadap kebijakan perusahaan salah satunya adalah 

besarnya pembayaran dividen. Semakin besar dividen yang dibayarkan, maka 

minat investor terhadap saham perusahaan relatif tinggi, sehingga return 

sahamnya juga akan berpengaruh positif. 

2. Kebijakan Hutang berpengaruh terhadap Return. Semakin kecil rasio ini 

semakin baik, karena perusahaan aman untuk menjalankan usahanya. Dengan 

hutang yang relatif kecil, maka perusahaan lebih leluasa mengelola usahanya, 

karena tidak harus menanggung beban (bunga) tetap yang dapat mengurangi 

keuntungannya, sehingga keinginan laba yang maksimal dapat dicapai. Untuk 

itu, sebaiknya perusahaan tetap berhati-hati dalam memperoleh pinjaman 

(hutang), yaitu mencari pinjaman hanya bila ada proyek atau investasi lain 

yang menguntungkan saja. 
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Descriptives 
 

Descriptive Statistics

33 ,0001 ,5438 ,057400

33 ,0002 2,6133 ,964576

33 -,8569 2,6224 ,161782

33

Insider Ownership

Kebijakan Hutang

Return Saham

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean
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Hasil Pengujian Normalitas 
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NPar Tests 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

33

,0000000

,71120716

,116

,116

-,066

,665

,769

N

Mean

Std.  Dev iat ion

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negativ e

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 
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Regression 

 

Variables Entered/Removedb

Kebijakan

Hutang,

Insider

Ownership
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: ABS_RESb. 

 

Model Summary

,359a ,129 ,071 ,45862

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), Kebijakan Hutang, Insider

Ownership

a. 

 

ANOVAb

,936 2 ,468 2,224 ,126a

6,310 30 ,210

7,246 32

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), Kebijakan Hutang, Insider Ownershipa. 

Dependent Variable: ABS_RESb. 

 

Coefficientsa

,351 ,139 2,526 ,017

-,927 ,712 -,228 -1,303 ,203

,230 ,120 ,335 1,913 ,065

(Constant)

Insider Ownership

Kebijakan Hutang

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: ABS_RESa. 
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Hasil Regresi  

Insider Ownership dan 

Kebijakan Hutang terhadap 

Return Saham 
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Regression 

 

Variables Entered/Removedb

Kebijakan

Hutang,

Insider

Ownership
a

. Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: Return Sahamb. 

 

Model Summaryb

,382a ,146 ,089 ,7345316 1,688

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors:  (Constant), Kebijakan Hutang, Insider Ownershipa. 

Dependent  Variable: Return Sahamb. 

 

ANOVAb

2,773 2 1,386 2,570 ,093a

16,186 30 ,540

18,959 32

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), Kebijakan Hutang, Insider Ownershipa. 

Dependent  Variable: Return Sahamb. 

 

Coefficientsa

-,208 ,223 -,933 ,358

-,862 1,140 -,131 -,756 ,455 ,948 1,055

,435 ,193 ,391 2,254 ,032 ,948 1,055

(Constant)

Insider Ownership

Kebijakan Hutang

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable: Return Sahama. 

 

 


