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SARI 

 
Munpakiroh, 2011. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Pada 
Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia”. Skripsi. Jurusan Manajemen. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. Sugiharto, 
M.Si. Pembimbing II. Drs. S. Martono, M.Si 
 
Kata Kunci : Struktur Kepemilikan, Tingkat Suku Bunga, Kebijakan 

Pembayaran Dividen, Struktur Modal, Nilai Perusahaan. 
 

Tujuan perusahaan dalam jangka panjang adalah mengoptimalkan nilai 
perusahaan dengan meminimumkan biaya modal perusahaan. Semakin tinggi nilai 
perusahaan menggambarkan semakin sejahtera pemilik perusahaan. Masalah yang 
dikaji dalam penelitian ini adalah pengaruh struktur kepemilikan, tingkat suku 
bunga, dan kebijakan pembayaran dividen terhadap struktur modal dan nilai 
perusahaan  perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang 
terdaftar di  bursa efek Indonesia pada periode 2007-2009 yaitu sebanyak 25 
emiten perbankan yang sekaligus digunakan sebagai sampel penelitian. Variabel 
dalam penelitian ini yaitu struktur kepemilikan, tingkat suku bunga, kebijakan 
pembayaran dividen sebagai variabel bebas dan struktur modal dan nilai 
perusahaan sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah dokumentasi dan kepustakaan. Teknis analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis jalur dengan menggunakan program SPSS 16. 

Hasil penelitian diperoleh persamaan regresi Y1 = 0,193 X1 - 0,073 X2 + 
0,207X3 + 0,944 dan Y2 =0,302 X1 -  0, 019 X2 + 0, 278 X3 + 0,368Y1 + 0,738. 
Hasil uji analisis jalur menunjukkan struktur kepemilikan, tingkat suku bunga, 
kebijakan dividen berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Struktur 
kepemilikan, tingkat suku bunga, kebijakan dividen dan strutur modal 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
  Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 
struktur kepemilikan dan kebijakan pembayaran dividen baik secara langsung 
maupun tidak langsung mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
nilai perusahaan, sedangkan tingkat suku bunga baik secara langsung maupun 
tidak langsung mempunyai hubungan yang negative dan signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Saran untuk perusahaan perbankan yang tedaftar di bursa efek 
Indonesia yaitu diharapkan perusahaan dapat bijaksana dalam mengambil 
keputusan keuangan perusahaan, karena keputusan keuangan yang diambil akan 
berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan di masa mendatang. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan melakukan kegiatan go public bertujuan untuk meningkatkan 

nilai perusahaan melalui keterbukaan informasi. Tingkat penilaian pasar terhadap 

sebuah perusahaan dapat dilihat dari harga saham perusahaan tersebut. Nilai 

perusahaan adalah asset perusahaan yang sesungguhnya. Besar kecilnya nilai 

suatu perusahaan akan menggambarkan kelangsungan hidup perusahaan di masa 

yang akan datang. 

Tujuan perusahaan dalam jangka panjang adalah mengoptimalkan nilai 

perusahaan dengan meminimumkan biaya modal perusahaan. Semakin tinggi nilai 

perusahaan menggambarkan semakin sejahtera pemilik perusahaan. Nilai 

perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan 

diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham (Bringham dan Houston, 

2006: 19), Semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab 

dengan nilai yang tinggi menunjukan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. 

Kekayaan pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari 

saham yang merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan (financing), 

dan manajemen asset. 

Pada perusahaan besar yang sahamnya dijual ke masyarakat, maka pasar 

saham merupakan alat pemantau prestasi perusahaan. Selain dipengaruhi kondisi 
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ekonomi secara umum (misalnya perubahan suku bunga) dan factor industri          

(misalnya dampak perubahan harga baja terhadap industri mobil), harga saham 

perusahaan dipengaruhi oleh persepsi pasar terhadap kondisi perusahaan saat ini 

dan prestasi yang mereka harapkan di masa yang akan datang. Studi empiris yang 

telah dilakukan menunjukkan bahwa harga saham terpengaruh lansung dengan 

cepat oleh informasi yang tersedia di masyarakat. Oleh karena itu, jika para 

manajer tidak mengendalikan perusahaan secara efektif sesuai dengan potensi 

relatif dari aktiva yang dikuasainya, maka keadaan ini akan segera tampak dari 

harga saham yang cenderung menurun (Weston dan Copeland, 1999 : 7). 

Perkembangan jumlah bank yang ikut serta memperdagangkan sahamnya 

dipasar modal, menunjukkan bahwa pasar modal telah menjadi salah satu wahana  

bagi bank untuk memperoleh dana masyarakat yang dibutuhkan bagi kegiatan 

usahanya. Untuk dapat menarik minat para investor di pasar modal, bank harus 

mampu menunjukkan kinerja usahanya dengan bekerja lebih efisien, 

menguntungkan serta memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat 

tercermin dari harga saham perbankan itu sendiri yang terus mengalami fluktuasi 

dari tahun ke tahun seperti berikut:  

Tabel 1.1 Harga Penutupan  Saham Periode 2007-2009 (Rupiah) 

NO Emiten 2007 2008 2009 

1 Bank central asia 3650 3250 4850 

2 Bank negara indonesia 1881 649 1891 

3 Bank rakyat indonesia 3700 2288 3825 

4 Bank danamon indonesia 6045 2343 4550 
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5 Bank mandiri indonesia 3500 2025 4700 

6 Bank mega 1609 1788 2300 

7 Bank OCBC NISP 900 700 1000 

Sumber: www.bei.co.id (2010,diolah) 

Tabel 1.1 diatas menunjukkan sampel dari harga saham perusahaan 

perbankan di bursa efek yang mengalami fluktuasi. Hal tersebut dapat dilihat 

bahwa pada tahun 2007 ke 2008 saham-saham perbankan mengalami penurunan 

dan pada tahun 2009 harga-harga sahamnya mengalami peningkatan kembali. 

Dalam keadaan seperti ini sebaiknya para investor mengetahui kondisi 

perusahaan perbankan yang sesungguhnya agar para investor tidak salah 

menanamkan modalnya di pasar modal, dengan harapan  jika investor mengetahui 

kondisi perusahaan maka akan mendorong perusahaan tersebut untuk menjaga 

nilai perusahaannya demi kelangsungan hidupnya. 

Berdasarkan permasalahan yang muncul penulis tertarik untuk menganalisis 

factor – factor yang mempengaruhi struktur modal dan nilai perusahaan pada 

perusahaan perbankan di bursa efek Indonesia. Motivasi melakukan penelitian 

tentang nilai perusahaan perbankan karena belum ada penelitian yang sebelumnya 

yang meneliti tentang nilai perusahaan perbankan di bursa efek. 

Diharapkan dari hasil penelitian ini, nantinya dapat menghasilkan konsep 

tentang factor-faktor yang mempengaruhi struktur modal dan nilai perusahaan 

sebagai tindak lanjut analisis factor-faktor yang berpengaruh terhadap struktur 

modal dan nilai perusahaan perbankan di bursa efek dalam rangka perkembangan 

ilmu manajemen. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Damodaran (1997) dalam Tri Ratnawati (2007) menemukan bahwa factor 

ekstern yang terdiri dari tingkat suku bunga, perubahan kurs dan tingkat inflasi 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pendanaan. Sujoko (2007) dalam 

penelitiannya menjelaskan bahwa leverage dapat dipengaruhi oleh faktor ekstern 

intern perusahaan dan struktur kepemilikan yang selanjutnya berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan.  

Variabel yang termasuk dalam faktor ekstern dalam penelitiannya adalah 

tingkat suku bunga, keadaan pasar modal, dan pertumbuhan pasar. Selanjutnya 

dalam penelitian Sujoko (2007) menjelaskan fakor intern di antaranya 

profitabilitas, pembayaran dividen, ukuran perusahaan, mempunyai pengaruh 

terhadap struktur modal dan terhadap nilai perusahaan. Martan (2010) dalam 

penelitiannya menemukan bahwa struktur kepemilikan akan berpengaruh terhadap 

struktur modal dan nilai perusahaan. 

 Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Sejauhmana pengaruh struktur kepemilikan, tingkat suku bunga, dan 

kebijakan pembayaran dividen, terhadap strruktur modal pada 

perusahaan perbankan? 

2. Sejauhmana pengaruh struktur kepemilikan, tingkat suku bunga, 

kebijakan pembayaran dividen, dan strruktur modal terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan perbankan? 
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1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan diadakannya penelitian 

ini adalah : 

1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis besarnya pengaruh struktur 

kepemilikan, tingkat suku bunga, dan kebijakan pembayaran dividen 

terhadap struktur modal  pada perusahaan perbankan. 

2) Untuk mendeskripsikan dan menaganalisis besarnya pengaruh struktur 

kepemilikan, tingkat suku bunga, kebijakan pembayaran dividen dan 

struktur modal  terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda teoritis 

dan praktis : 

1) Manfaat teoritis 

Pada prespektis akademis penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dalam 

memberikan konseptual  bagi berkembangan ilmu manajemen khususnya dalam 

menghasilkan konsep struktur kepemilikan, tingkat suku bunga, kebijakan 

pembayaran dividen terhadap nilai perusahaan melalui struktur modal. 

2) Manfaat praktis 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi  calon investor demi 

ketepatan keputusan investasi yang diambil dan menjadi bahan masukan bagi 

pihak manajemen dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan dengan naiknya 

nilai saham.  
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BAB II 

KERANGKA TEORI  

 

2.1.Struktur Modal 

 Struktur modal adalah perbandingan antara sumber jangka panjang yang 

bersifat pinjaman dan modal sendiri (Husnan, 1996: 275).  Menurut Weston dan 

Copeland (1997: 19) struktur modal adalah pembiayaan permanen yang terdiri 

dari utang jangka panjang, saham preferen dan modal pemegang saham.  Struktur 

modal juga dapat didefinisikan sebagai perimbangan atau perbandingan antara 

utang jangka panjang dengan modal sendiri (Riyanto, 2001:296). Keputusan 

struktur modal berkaitan dengan pemilihan sumber dana baik yang berasal dari 

dalam maupun dari luar perusahaan, dan  sangat mempengaruhi nilai perusahaan. 

Sumber dana perusahaan dari internal berasal dari laba ditahan dan depresiasi. 

Dana yang diperoleh dari sumber eksternal adalah dana yang berasal dari para 

kreditur dan pemilik perusahaan. Pemenuhan kebutuhan dana yang berasal dari 

kreditur merupakan utang bagi perusahaan. Dana yang diperoleh dari para pemilik 

merupakan modal sendiri. 

Kebutuhan modal perusahaan dapat berasal dari hutang maupun ekuitas. 

Jika perusahaan memilih berhutang maka perusahaan akan memperoleh 

keuntungan yang  pertama yaitu bunga yang dibayarkan dapat menjadi pengurang 

pajak , yang selanjutnya akan menurunkan biaya efektif utang tersebut. Ketika 
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perusahaan memilih menggunakan ekuitas maka ada biaya yang harus 

dikorbankan ( opportunity cost ) oleh perusahaan.  

Struktur modal yang optimal adalah adalah struktur modal yang 

mengoptimalkan keseimbangan antara resiko dan pengembalian sehingga 

memaksimalkan harga saham. Jika pengembalian hutang menghasilkan tingkat 

pengembalian yang lebih tingi daripada resiko yang diterima maka struktur modal 

perusahaan belum optimal dan dapat dilakukan penambahan modal bila 

diperlukan. Resiko yang sama besarnya dengan tingkat pengembalian oleh 

perusahaan menunjukkan keadaan struktur modal yang optimal.  

Dari pengertian–pengertian yang telah dipaparkan diatas dapat diambil 

kesimpulan , struktur modal yaitu kombinasi dari saham preferen dan saham biasa 

serta ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dana 

jangka panjangnya. 

2.1.1.  Teori Struktur Modal 

Teori struktur modal  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengacu 

pada pecking order theory. 

1. Pecking Order Theory 

Pengertian pecking order theory itu sendiri bisa dijelaskan sebagai berikut 

(Bradley & Myers, 1996, p.500) : 

a) Perusahaan lebih menyukai pendanaan dari internal (internal finance), 

yaitu pendanaan dari hasil operasi perusahaan sendiri yang biayanya 

lebih murah dibanding dengan hutang. 
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b) Perusahaan berusaha untuk konsisten dengan target pembagian dividen 

(dividend payout ratio) untuk kepentingan investasi dimasa yang akan 

datang. Perusahaan selalu menghindari adanya perubahan secara 

mendadak terhadap kebijakan dividen ini.  

c) Dengan kebijakan dividen yang ketat atau konsisten, disertai dengan 

fluktuasi keuntungan dan kesempatan investasi yang sulit untuk 

diprediksi terlebih dahulu, menyebabakan cash flow internal kadang – 

kadang terjadi kelebihan dana dan kadang – kadang terjadi kekurangan. 

Pada saat kelebihan cash flow internal, perusahaan cenderung 

menggunakan dana tersebut untuk membayar hutang atau 

menginvestasikannya pada surat berharga. Sebaliknya jika terjadi 

kekurangan dana, perusahaan akan mengurangi saldo kas atau menjual 

surat berharga yang dimiliki. 

d) Jika dibutuhkan pendanaan dari luar perusahaan ( external finance), 

perusahaan akan mencari sumber dana yang lebih aman terlebih dahulu. 

Yaitu dimulai dari hutang obligasi, kemudian diikuti dengan sekuritas 

yang bersifat opsi seperti convertible bond, baru selanjutnya 

menerbitkan saham baru sebagai solusi terakhir. 

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa perusahaan lebih menyukai pendanaan 

dari dalam (internal finance). Hal ini bisa menunujukkan alasan perusahaan – 

perusahaan besar yang profitable lebih cenderung bersifat konservatif dalam 

menggunakan hutang dalam operasi perusahaannya. Sementara untuk perusahaan 

yang kurang profitable, akan cenderung tetap menggunakan sumber dana internal 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 

terlebih dahulu kemudian akan menutupi kekurangan dengan melakukan pinjaman 

dalam bentuk hutang. 

Mereka kurang berminat untuk segera menambah saham baru untuk 

membiayai kekurangan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tersebarnya 

informasi internal perusahaan kepada khalayak ramai sehingga menjadi sorotan 

publik jika menerbitkan saham baru. Dari sudut inilah pecking order theory 

menyatakan bahwa pasar tidak akan efisien atau akan terjadi ketimpangan 

informasi perusahaan antara manajer dengan investor. 

Ada kecenderungan perusahaan untuk menambah hutang dibanding 

menambah saham baru (Myers, 1984). Hal ini terjadi akibat biaya emisi 

menerbitkan saham baru lebih besar dibanding menerbitkan obligasi. Disamping 

itu menerbitkan saham baru akan diartikan jelek oleh investor sehingga 

mengakibatkan turunnya harga saham yang sudah ada. Kejadian ini lebih dikenal 

dengan ketimpangan informasi atau asymmetric information yang diperoleh 

investor dengan manajer perusahaan.  

Asymmetric information ini terjadi karena perusahaan yang lebih banyak 

mempunyai informasi dibanding dengan investor, yang menganggap harga saham 

saat ini terlalu mahal (over value). Dengan perkiraan ini perusahaan berusaha 

untuk menerbitkan saham baru dengan harga saham yang sama (karena dianggap 

lebih menguntungkan). Dilain pihak investor yang tidak mempunyai banyak 

informasi tentang perusahaan melihat hal ini merupakan signal bahwa sesuai 

dengan anggapan perusahaan sebelumnya, perusahaan menganggap harga saham 

saat ini sangat mahal. Sehingga investor akan menawar harga saham tersebut lebih 
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rendah dari pada harga saham saat ini. Oleh karena itu menerbitkan saham baru 

akan mengakibatkan turunnya harga saham yang sudah ada karena ketimpangan 

harga saham tersebut.  

Penelitian tentang struktur modal yang berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan telah banyak dilakukan, diantaranya yaitu Wahyudi dan Hartini (2004) 

membuktikan bahwa struktur pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 

tetapi keputusan investasi dan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Hasnawati (2005) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa struktur 

modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

2.2. Struktur Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham 

perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang 

saham perusahaan. Menurut Downes dan Goodman (1999) dalam penelitian Etty 

Murwaningsari (2009) kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang 

juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu 

perusahaan yang bersangkutan.  

Adanya kepemilikan manajerial merupakan hal yang menarik jika dikaitkan 

dengan agency theory.  Teori keagenan menjelaskan hubungan antara dua pihak 

yang terlibat dalam suatu kontrak yang terdiri atas agen sebagai pihak yang 

diberikan tanggung jawab untuk suatu tugas dan prinsipal sebagai pihak yang 

memberi tugas. Kondisi ini mengandung konsekuensi bahwa kedua belah pihak, 
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baik agen maupun prinsipal, akan berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya 

(Jensen & Meckling, 1976).  

Menurut teori keagenan Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa 

perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan akan 

rentan terhadap konflik keagenan. Penyebab konflik antara manajer dengan 

pemegang saham diantaranya adalah pembuatan keputusan yang berkaitan 

dengan: 1. aktifitas pencarian dana (financing decision) dan, 2. pembuatan 

keputusan yang berkaitan dengan bagaimana dana yang diperoleh tersebut 

diinvestasikan. Friend dan Lang (1988)  menemukan adanya perubahan struktur 

kepemilikan dalam perusahaan juga menyebabkan perubahan struktur modal. 

Seorang manajer yang memiliki proporsi kepemilikan saham paling banyak akan 

lebih memilih mendanai perusahaannya dengan hutang daripada menerbitkan 

saham karena akan menyebabkan delusi kepemilikan sahamnya. 

Demzet dan Villalonga (2001) dalam Christian Herdinata (2007) 

mengemukakan bahwa struktur kepemilikan ditentukan secara endogen, sehingga 

struktur kepemilikan yang tersebar mungkin membawa masalah keagenan, tetapi 

sekaligus keuntungan yang dapat menjadi kompensasi masalah keagenan. Banyak 

masalah yang sering muncul berkaitan dengan masalah keagenan. Hubungan 

keagenan terjadi ketika terdapat kontrak antara dua pihak yang menunjukkan 

bahwa suatu pihak (prinsipal) memberikan tugas kepada orang lain (agen) untuk 

melakukan suatu pekerjaan. Dalam kondisi seperti ini agen memiliki 

kecenderungan untuk berperilaku tertentu dengan mengutamakan kepentingannya 
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sendiri. Untuk itu prinsipal harus memiliki mekanisme pemantauan agar dapat 

mengendalikan perilaku agen sesuai dengan aturan yang ditentukan. 

Situasi tersebut diatas tentunya akan sangat berbeda,  jika manajer sekaligus 

sebagai pemegang saham atau disebut juga kondisi perusahaan dengan 

kepemilikan manajerial. Keputusan dan aktivitas di perusahaan dengan 

kepemilikan manajerial tentunya akan berbeda dengan keputusan aktivitas di 

perusahaan tanpa kepemilikan manajerial. Dalam perusahaan dengan kepemilikan 

manajerial, dimana manajer merupakan sekaligus pemegang saham tentunya akan 

menyesuaikan kepentingannya sebagai manajer dan pemegang saham yaitu 

meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan dalam perusahaan tanpa kepemilikan 

manajerial, dimana manajer bukan pemegang saham akan lebih memetingkan 

kepentingannya sendiri. Soliha dan Taswan (2002) telah membuktikan bahwa 

struktur kepemilikan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Driffield, et.al (2007) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 

adanya pengaruh signifikan untuk struktur kepemilikan terhadap leverage dan 

nilai perusahaan (Tobin’Q) di Indonesia, Korea, Malaysia, dan tidak signifikan di 

Thailand. 

2.3. Tingkat Suku Bunga 

Interest rate adalah jumlah interest yang dibayarkan per unit waktu atau 

orang harus membayar untuk kesempatan meminjam uang. Menurut Karl dan Fair 

(2001:635) suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, 

dalam bentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang 

diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman. Secara teori bahwa tingkat 
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suku bunga pinjaman merupakan gabungan dari jumlah cost of fund ditambah 

biaya intermediasi dan biaya resiko macet (Solopos, Jum’at 27 Juni 2003). 

Tingkat suku bunga atau interest rate merupakan rasio pengembalian 

sejumlah investasi sebagai bentuk imbalan yang diberikan kepada investor. 

Besarnya tingkat suku bunga bervariatif sesuai dengan kemampuan debitur dalam 

memberikan tingkat pengembalian kepada kreditur.  

Suku bunga merupakan biaya modal bagi perusahaan. Suku bunga yang 

tinggi berarti biaya penggunaan dana semakin tinggi sehingga perusahaan enggan 

untuk melakukan peminjaman dan selanjutnya leverage akan menurun. Martan 

(2010) mengemukakan bahwa suku bunga berpengaruh negative terhadap struktur 

modal. penelitian tersebut mendukung penelitian sebelumnya, Ratnawati (2001) 

yang menemukan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap 

leverage (struktur modal). 

Tingkat suku bunga tersebut dapat menjadi salah satu pedoman investor 

dalam pengambilan keputusan investasi pada pasar modal. Sebagai wahana 

alternatif investasi, pasar modal menawarkan suatu tingkat pengembalian (return) 

pada tingkat resiko tertentu. Dengan membandingkan tingkat keuntungan dan 

resiko pada pasar modal dengan tingkat suku bunga yang ditawarkan sektor 

keuangan, investor dapat memutuskan bentuk investasi yang mampu 

menghasilkan keuntungan yang optimal. Tingkat suku bunga sektor keuangan 

yang lazim digunakan sebagai panduan investor disebut juga tingkat suku bunga 

bebas resiko (risk free), yaitu meliputi tingkat suku bunga bank sentral dan tingkat 
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suku bunga deposito. Di Indonesia tingkat suku bunga Bank sentral di prosikan 

pada tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia atau SBI (Husnan, 1998 : 337). 

Perubahan tingkat suku bunga akan berdampak pada perubahan jumlah 

investasi di suatu negara, baik yang berasal dari investor domestik maupun dari 

investor asing, khususnya pada jenis invesatasi portofolio yang umumnya 

berjangka pendek. Perubahan tingkat suku bunga ini akan berpengaruh pada 

perubahan jumlah permintaan dan penawaran di pasar uang domestik. Apabila 

dalam suatu negara terjadi peningkatan aliran modal masuk (capital inflows) di 

luar negeri, hal ini menyebabkan terjadinya perubahan nilai tukar mata uang 

negara tersebut terhadap mata uang asing di pasar valuta asing ( Madura, 2000, p. 

101). 

Secara teoritis dapat dikatakan, bahwa investor mau melakukan investasi 

karena menginginkan keuntungan atau pertambahan modalnya tanpa menanggung 

resiko. Apabila tingkat suku bunga mengalami kenaikan maka hal tersebut akan 

membuat para investor akan menarik dananya dan menginvestasikannya ke 

tempat yang mempunyai resiko relatif kecil misalnya ke deposito. Sedangkan bila 

tingkat suku bunga mengalami penurunan maka dana yang ditanamkan tersebut 

akan ditarik dan para investor akan menginvestasikan dananya tersebut ke aspek 

yang lebih menguntungkan lainya seperti ke pasar modal dengan membeli saham. 

Dengan banyaknya investor yang mengalihkan dananya dari tabungan ke pasar 

modal maka dengan sendirinya akan menyebabkan harga saham di pasar modal 

akan terdongkrak naik, dan naiknya harga saham mengakibatkan naiknya nilai 

suatu perusahaan. 
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 Dengan kata lain, apabila ada perubahan tingkat suku bunga, maka akan 

berpengaruh terhadap harga saham sehingga meningkatkan nilai perusahaan. 

Hubungan antara harga sekuritas dengan tingkat bunga secara umum mempunyai 

hubungan yang negatif. Apabila bunga naik maka harga sekuritas akan turun, 

sebaliknya apabila bunga turun maka harga sekuritas akan naik (Sunariyah, 2000). 

2.4. Kebijakan Pembayaran Dividen 

2.4.1 Pengertian Kebijakan Dividen 

Dividen adalah pembagian pendapatan kepada pemegang saham dari suatu 

perusahaan secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dipegang oleh 

masing-masing pemilik (Stice, 2004 : 902). Kebijakan dividen adalah bagian yang 

tidak terpisahkan dalam keputusan pendanaan perusahaan (Horne dan Wachowiz, 

2007: 270). Riyanto (1993:2001) mengatakan bahwa “kebijakan dividen adalah 

bersangkutan dengan penentuan pendapatan (earning) antara penggunaan 

pendapatan untuk dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai dividen atau 

digunakan di dalam perusahaan, yang berarti pendapatan tersebut harus ditahan 

dalam perusahaan”. Dalam penelitian Setiawan dan Hartono (2002) membuktikan 

bahwa terdapat hubungan antara kebijakan dividen dengan struktur pendanaan. 

Martin et al (1999: 449) menyatakan bahwa “Kebijakan dividen suatu 

perusahaan memiliki dua karakteristik, yaitu pembayaran dividen (dividen payout 

ratio) yang menunjukkan berapa bagian pendapatan perusahaan yang dibayarkan 

oleh dividen, dan stabilitas dividen dari waktu ke waktu. Kebijakan yang optimal 

pada suatu perusahaan adalah kebijakan yang menciptakan keseimbangan diantara 
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dividen saat ini dan pertumbuhan di masa mendatang sehingga memaksimumkan 

harga saham. 

Rasio pembayaran dividen (dividen payout ratio) menentukan jumlah laba 

yang dapat ditahan dalam perusahaan sebagai sumber pendanaan. Aspek utama 

dari kebijakan dividen perusahaan adalah menentukan alokasi laba yang tepat 

antara pembayaran dividen dengan penambahan laba ditahan perusahaan. Masalah 

–masalah lainnya yang berkaitan dengan kebijakan dividen perusahaan secara 

keseluruhan adalah masalah hukum, likuiditas, dan pengendalian, stabilitas 

dividen, dividen saham dan pemecahan saham, pembelian kembali saham daan 

berbagai pertimbangan administratif ( Horne dan Wachowiz, 2007: 270). 

Factor–factor yang mempengaruhi kebijakan dividen suatu perusahaan 

menurut Riyanto (1993 : 202) antara lain posisi likuiditas perusahaan, kebutuhan 

dana untuk membayar hutang, tingkat pertumbuhan perusahaan dan pengawasan 

terhadap perusahaan. 

Indikator untuk mengukur kebijakan dividen yang secara luas digunakan 

ada dua macam. Pertama, hasil dividen (dividend yield). Dividend yield adalah 

suatu ratio yang menghubungkan suatu dividen yang dibayar dengan harga saham 

biasa. Dividend yield secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut 

(Warsono, 2003:275): 

Dividen yield  =dividen per lembar saham  X 100 % 

          harga per lembar saham  
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Dividend yield menyediakan suatu ukuran komponen pengembalian total 

yang dihasilkan dividen, dengan menambahkan apresiasi harga yang ada. 

Beberapa investor menggunakan dividend yield sebagai suatu ukuran risiko dan 

sebagai suatu penyaring investasi, yaitu mereka akan berusaha menginvestasikan 

dananya dalam saham yang menghasilkan dividend yield yang tinggi. 

Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur kebijakan dividen adalah 

rasio pembayaran dividen (dividen payout ratio atau DPR). Indicator yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dividen payout ratio. DPR merupakan rasio 

hasil perbandingan antara harga saham dengan laba yang tersedia bagi para 

pemegang saham biasa, dan secara sistematis dirumuskan sebagai berikut 

(Warsono, 2003:27): 

Dividen payout ratio  = harga per lembar saham  X 100 % 

                        Laba per lembar saham  

Besar atau kecilnya Dividend Payout Ratio ditentukan oleh kebijakan 

dividen suatu perusahaan. DPR lebih populer digunakan sebagai indikator 

kebijakan dividen dibandingkan dengan dividend yield. 

Kebijakan terhadap pembayaran dividen merupakan keputusan yang sangat 

penting dalam suatu perusahaan. Kebijakan ini akan melibatkan dua pihak yang 

mempunyai kepentingan yang berbeda, yaitu pihak pertama para pemegang 

saham, dan pihak kedua perusahaan itu sendiri. Kebijakan dividen tidak 

ditentukan oleh manajemen, tetapi oleh pemegang saham melalui rapat umum 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 

pemegang saham (RUPS) sehingga besar kecilnya dividen yang dibagikan sangat 

tergantung pada keinginan pemegang saham.  

Dalam penelitian (Bhattacharya, 1979), Pemegang saham memiliki 

kecenderungan lebih menyukai dividen yang dibagikan dalam jumlah yang relatif 

besar karena memiliki tingkat kepastian yang tinggi dibandingkan dengan masih 

ditahan dalam bentuk laba ditahan. Dividen yang relatif tinggi menyebabkan 

jumlah dana yang dikendalikan oleh manajemen menjadi relatif kecil. 

2.4.2.  Teori Kebijakan Dividen 

Beberapa teori yang relevan dalam kebijakan divifden dikemukakan oleh 

Suherli dan Harap ( 2004: 230 ) yang telah teruji secara empiris yaitu: 

1) Smoothing Theory 

Teori ini dikembangkan oleh Litner. Litner mengatakan bahwa jumlah 

dividen tergantung akan keuntungan perusahaan sekarang dan dividen 

tahun sebelumnya. 

2) Dividend Irrelanvance Theory 

Teori ini diperkenalkan oleh Miller dan Modligani dalam makalahnya 

Dividen Irrelanvance Preposition. Makalah tersebut menjelaskan 

bahwa dalam dunia tanpa pajak, dan tidak diperhitungkannya biaya 

transaksi serta dalam kondisi pasar yang sempurna, maka kebijakan 

dividen tidak akan memberikan pengaruh apapun pada harga pasar 

saham tersebut. 
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3) Bird The Hand Theory 

Gordon mengemukakan bird the hand theory. Gordon mengatakan 

bahwa mendapatkan dividen adalah lebih baik daripada saldo laba 

karena pada akhirnya saldo laba tersebut mungkin tidak akan pernah 

terwujud sebagai dividen dimasa depan. 

4) Tax Preference Theory 

Teori ini diungkapkan oleh Bhattacharya yang menjelaskan bahwa 

berkaitan dengan pajak, investor lebih memilih pembayaran dividen 

yang rendah dibandingkan dividen yang tinggi. 

5) Clientele Affect Theory 

Teory ini diungkapakan Black and Scholes yang mengasumsikan jika 

perusahaan membayar dividen, investor seharusnya mendapatkan 

keuntungan dari dividen tersebut untuk menghilangkan konsekuensi 

negatif dari pajak. 

Kebijakan Dividen bisa dikaitkan dengan nilai perusahaan. Hipotesis 

kebijakan dividen dan bird in the hand theory menurut Gordon (1962) dalam 

Brigham dan Gapenski, 1996: 438) yang menyatakan bahwa dividen yang tinggi 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. Bird in the hand theory menyatakan bahwa 

pemegang saham lebih menyukai dividen yang tinggi karena memiliki kepastian 

yang tinggi dibandingkan capital gain. 

Hasnawati (2005) membuktikan bahwa kebijakan dividen secara langsung 

mempengaruhi nilai perusahaan dan secara tidak langsung keputusan investasi 
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mempengaruhi nilai perusahaan melalui kebijakan dividen dan struktur 

pendanaan. 

2.5. Nilai Perusahaan 

Menurut Fama (1978) dalam Untung wahyudi et.al, (2006), nilai perusahaan 

akan tercermin dari harga sahamnya. Harga pasar dari saham perusahaan yang 

terbentuk antara pembeli dan penjual disaat terjadi transaksi disebut nilai pasar 

perusahaan, karena harga pasar saham dianggap cerminan dari nilai aset 

perusahaan sesungguhnya. 

 Nilai perusahaan dapat didefinisikan sebagai persepsi investor terhadap 

tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya pada tahun t yang 

tercermin pada harga saham tahun t + 1 Sujoko (2007 : 44). Nilai perusahaan 

merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan harga 

saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi.Harga 

saham merupakan harga yang  terjadi pada saat saham diperdagangkan di pasar 

(Fakhrudin and Hadianto, 2001). 

Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar. Hal 

ini dikarenakan nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang 

saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin 

tinggi harga saham, maka makin tinggi kemakmuran pemegang saham. Samuel 

(2000) dalam Nurlela dan Islahudin (2008) menjelaskan bahwa enterprise value 

(EV) atau dikenal juga sebagai firm value (nilai perusahaan) merupakan konsep 

penting bagi investor, karena merupakan indikator bagi pasar menilai perusahaan 

secara keseluruhan. Sedangkan Wahyudi (2005) menyebutkan bahwa nilai 
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perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli andai 

perusahaan tersebut di jual. 

Nilai perusahaan lazim diindikasikan dengan price to book value. Price to 

book value yang tinggi akan membuat pasar percaya atas prospek perusahaan ke 

depan. Hal ini juga menjadi keinginan para pemilik perusahaan,sebab nilai 

perusahaan yang tinggi mengindikasikan kemakmuran pemegang saham juga 

tinggi (Soliha and Taswan, 2002). 

Nilai perusahaan dapat dibentuk melalui dua pendekatan yaitu melalui 

pendekatan ekuitas dan melalui pendekatan aktiva. ( Sujoko, 2007 : 44 ). Melalui 

pendekatan ekuitas, nilai perusahaan adalah nilai pasar ekuitas yaitu jumlah 

ekuitas yang beredar dikali dengan harga pasar pada setiap akhir tahun buku. 

Indikatornya adalah Market Value of Equity (MVE). Sedangkan melalui 

pendekatan aktiva, nilai perusahaan adalah nilai pasar aktiva yaitu nilai pasar 

ekuitas ditambah jumlah hutang. Indikatornya Market to Book Ratio (MBR). 

Indicator yang digunakan dalam penelitian ini adalah Market Value of Equity        

(MVE) yaitu dengan mengalikan harga saham (stock price) dengan volume saham 

yang beredar ( stock volume )  

MVE = Stock Price X Stock Volume 

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai topic yang sama diantaranya 

adalah sebagai berikut : 
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Table.2.1. Hasil Penelitian Terdahulu 

NO TAHUN PENELITI JUDUL HASIL 

PENELITIAN 

 

1 

 

2006 

Untung 

Wahyudi 

dan Hartini 

Prasetyaning 

Pawestri 

Implikasi Struktur 

Kepemilikan: 

Dengan 

Keputusan 

Keuangan 

Sebagai Variabel 

Intervening 

Penelitian tersebut 

menemukan adanya 

hubungan positif 

antara kepemilikan 

manajerial 

terhadap 

keputusan 

investasi, 

keputusan 

pendanaan dan 

nilai perusahaan 

 

2 2007 Julius 

dan 

Josua 

 

KepemilikaManajerial:   

Kepemilikan 

Manajerial: 

Kebijakan Kinerja 

Dan Nilai 

Perusahaan 

 membuktikan bahwa 

terdapat perbedaan 

kebijakan hutang  dan 

nilai perusahaan 

antara perusahaan 

dengan kepemilikan 

manajerial dan 

perusahaan tanpa 

kepemilikan 
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manajerial. 

3 2007 DudiRudiantodd Dudi 

Rudianto 

et.al. 

Pengaruh 

Struktur 

Aktiva Dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Struktur Modal 

Serta 

Dampaknya 

Terhadap 

Harga Saham 

Perusahaan Pada 

Industri Tekstil 

Dan Produk 

Tekstil Lainnya 

Stuktur Aktiva dan 

Ukuran Perusahaan 

Berpengaruh

secara positif 

terhadap 

struktur 

modal, 

pengaruh 

struktur 

modal 

terhadap 

harga saham 

perusahaan 

diperoleh 

nilai 

koefisien 

yang positif, 

ini memiliki 

arti setiap 

peningkatan struktur 

modal akan 

meningkatkan 

pula harga 

saham 
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perusahaan. 

 

4 

 

2007 

 

 

Tri Ratnawati 

Pengaruh 

langsung dan 

tidak langsung 

faktor ekstern, 

kesempatan 

investasi dan 

pertumbuhan 

asset terhadap 

keputusan 

perusahaan yang 

terdaftar pada 

bursa efek Jakarta 

(studi kasus 

manufaktur 

sebelum dan 

sesudah krisis) 

 pada sebelum krisis 

faktor ekstern 

berpengaruh langsung 

terhadap keputusan 

pendanaan dan tidak 

langsung melalui 

kesempatan investasi. 

namun pada saat 

krisis faktor ekstern 

tidak 

berpengaruh 

langsung 

 terhadap keputusan 

pendanaan 

tetapi harus melalui 

kesempatan investasi. 

Faktor ekstern juga 

berpengaruh 

langsung 

terhadap 

pertumbuhan 

aset pada sebelum 

krisis, 

namun pada saat 
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krisis 

tidak berpengaruh 

 2008 Eli Safrida Pengaruh 

Struktur 

Modal dan 

Pertumbuhan 

Perusahan 

Terhadap 

Nilai 

Perusahaan 

Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Di Bursa 

Efek Jakarta 

Secara parsial 

memebuktikan bahwa 

struktur modal 

berpengaruh secara 

negative dan 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan, 

pertumbuhan 

perusahaan 

berpengaruh secara 

negative namun tidak 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

Secara simultan 

membuktikan bahwa 

struktur modal dan 

pertumbuhan 

perusahaan 

berpengaruh secara 

negative dan 
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signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

6 2010 Rika Susanti Analisis Faktor – 

Faktor yang 

Berpengaruh 

Terhadap Nilai 

Perusahaan          

(Studi Kasus Pada 

Perusahaan Yang 

Listed Pada 

Tahun 2005 – 

2008 ) 

Terdapat hubungan 

positif dan 

signifikan antara 

variabel board size, 

board 

intensity(mettings), 

board 

independence, 

profitabilitas, dan 

investment 

opportunity 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Variabel struktur 

kepemilikan dan 

dividen memiliki 

hubungan positif 

dan tidak 

signifikan dengan 

nilai perusahaan. 
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2.6. Kerangka Berpikir 

Teori struktur modal yaitu teori yang menjelaskan mengenai kebijakan 

pendanaan  perusahaan dalam menentukan bauran antara hutang dan ekuitas yang 

bertujuan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Dalam teori struktur modal 

dijelaskan tentang adanya pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai 

perusahaan. Dengan demikian, jika perusahaan menggunakan sebagian modal 

sendiri dengan hutang atau sebaliknya, apakah harga saham akan berubah apabila 

perusahaan tidak merubah keputusan–keputusan keuangan lainnya. 

Kenyataannya, jika perusahaan merubah struktur modalnya ternyata nilai 

perusahaan berubah. Struktur modal yang akan memaksimumkan nilai perusahaan 

adalah struktur modal yang terbaik ( Husnan, 2004 : 263 ). 

Salah satu teori yang mendasari keputusan pendanaan perusahaan adalah 

pecking order theory, Myers (1984)  mengemukakan adanya kecenderungan 

perusahaan untuk menentukan pemilihan pendanaan atas dasar hirarki risiko. 

Pecking order theory menjelaskan bahwa (dengan asumsi titik target struktur 

modal belum optimum) peningkatan rasio utang pada struktur modal akan 

meningkatkan nilai perusahaan sebesar tarif pajak dikali dengan jumlah utang. 

Teori ini sesuai dengan penelitian Wahyudi dan hartini (2004) yang membuktikan 

bahwa struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Struktur kepemilikan manajerial mempunyai hubungan yang positif dengan 

struktur modal. Semakin terkonsentrasi kepemilikan saham maka pengawasan 

yang dilakukan pemilik terhadap manajemen akan semakin efektif. Manajemen 

akan semakin berhati–hati dalam menghimpun dana baik yang bersumber dari 
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dalam perusahaan (internal)  maupun luar perusahaan (eksternal) secara efisien. 

Adanya perimbangan penggunaan dana antara utang jangka panjang dengan 

modal sendiri maka akan meningkatkan struktur modal perusahaan. 

Suku bunga merupakan biaya modal bagi perusahaan. Tingkat suku bunga 

mempunyai hubungan yang negatif terhadap struktur modal. Suku bunga yang 

tinggi mengakibatkan biaya penggunaan dana semakin tinggi sehingga perusahaan 

enggan untuk melakukan peminjaman dan selanjutnya  struktur modal akan 

menurun. Sebaliknya jika suku bunga rendah maka biaya penggunaan dana 

semakin rendah sehingga struktur modal akan naik. 

Kebijakan pembayaran dividen mempunyai arah yang positif terhadap 

struktur modal perusahaan. Hal ini dikarenakan pembayaran dividen yang terus 

meningkat akan mengurangi laba yang ditahan oleh perusahaan sehingga sumber 

dana intern akan menurun sehingga perusahaan akan tertarik untuk melakukan 

peminjaman dan mengakibatkan struktur modal akan meningkat.  

Struktur kepemilikan perusahaan memiliki hubungan yang positif terhadap 

nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial perusahaan akan mendorong pihak 

manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Meningkatnya kinerja 

perusahaan secara otomatis akan meningkatkan nilai perusahaan.  

Tingkat suku bunga mempunyai hubungan yang negatif terhadap nilai 

perusahaan. Hal tersebut terjadi karena tingkat suku bunga yang tinggi akan 

mengurangi minat investor dalam menginvestasikan dananya ke pasar modal 

sehingga aktivitas perdagangan akan menurun akibatnya nilai perusahaan juga 
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menurun. Jika tingkat suku bunga rendah maka investor akan menanamkan 

dananya dalam bentuk saham sehingga harga saham akan naik akibatnya nilai 

perusahaan juga akan naik. 

 Kebijakan pembayaran dividen memiliki arah yang positif terhadap nilai 

perusahaan. Pembayaran dividen yang semakin meningkat menunjukkan prospek 

yang baik untuk perusahaan sehingga menarik investor untuk membeli saham dan 

nilai perusahaan meningkat. 

Dalam penelitian Sujoko ( 2007 ) yang berjudul  “Pengaruh Struktur 

Kepemilikan Saham, Leverage, Factor Intern Dan Faktor Ekstern Terhadap Nilai 

Perusahaan” (Studi Empiric Pada Perusahaan Manufaktur Dan Non Manufaktur 

Di Bursa Efek Jakarta) membuktikan bahwa (1) struktur kepemilikan, factor 

ekstern dan factor intern berpengaruh signifikan terhadap leverage. (2) struktur 

kepemilikan, factor ekstern, factor intern dan leverage berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Mengacu pada penelitian Sujoko yang tersebut diatas peneliti mencoba 

untuk meneliti factor-faktor yang mempengaruhi struktur modal dan nilai 

perusahaan perbankan yang terdaftar  di bursa efek indonesia. 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat dibuat paradigma 

penelitian sebagai berikut: 
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Gambar.2.1 Kerangka Berpikir 

2.7. Hipotesis 

Hipotesis dapat di artikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Suharsimi,2006:71). Adapun hipotesis yang digunakan adalah : 

H1: Struktur kepemilikan,tingkat suku bunga, dan kebijakan pembayaran 

dividen  berpengaruh  terhadap struktur modal 

H2: Struktur kepemilikan, tingkat suku bunga, kebijakan dividen, dan 

struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Struktur 
kepemilikan 

Tingkat suku 
bunga 

Struktur 
modal 

Nilai 
perusahaan 

Kebijakan 
pembayaran 

dividen 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2007–2009. Pada periode 3 tahun tersebut terdapat 

populasi penelitian sebanyak 25 emiten perbankan. 

3.2. Populasi Dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung 

ataupun  pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu 

dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin di pelajari sifat-

sifatnya (Sudjana, 2005:6). Menurut Nazir (1999:325) populasi adalah kumpulan 

dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Populasi dalam 

penelitian ini, yaitu seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dengan 

periode observasi tahun 2007 sampai 2009.  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2005: 55). Sementara penentuan sampel dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan  sampel sensus, yaitu teknik penentuan sampel 

dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, maka yang menjadi 

populasi sekaligus sampel dalam penelitian ini ada 25 perusahaan perbankan 

sebagaimana tercantum pada table. 3.1. berikut: 

 

31 
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Table 3.1. Daftar sampel perusahaan perbankan 

NO Nama Perusahaan perbankan 

1 BANK AGRONIAGA TBK. 

2 BANK ICB BUMIPUTERA TBK. 

3 BANK CAPITAL INDONESIA TBK. 

4 BANK EKONOMI RAHARJA TBK. 

5 BANK CENTRAL ASIA TBK. 

6 BANK BUKOPIN TBK. 

7 BANK NEGARA INDONESIA TBK. 

8 BANK RAKYAT INDONESIA TBK. 

9 BANK TABUNGAN NEGARA TBK. 

10 BANK MUTIARA TBK. 

11 BANK DANAMON INDONESIA TBK. 

12 BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL TBK 

13 BPD JAWA BARAT & BANTEN TBK 

14 BANK KESAWAN TBK 

15 BANK MANDIRI (PERSERO) TBK 

16. BANK BUMI ARTA TBK. 

17 BANK CIMB NIAGA TBK. 

18 BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK. 

19 BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TBK. 

20 BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK. 
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21 BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK. 

22 BANK MEGA TBK. 

23 BANK OCBC NISP TBK. 

24 BANK PAN INDONESIA TBK. 

25 BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 TBK. 

Sumber: Bursa Efek Indonesia 

3.3. Variabel Penelitian 

Menurut Arikunto (1998:99) variabel penelitian adalah objek penelitian atau 

apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Adapun variabel-variabel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Struktur modal (Y1) 

Struktur modal adalah perbandingan nilai hutang dengan nilai modal 

sendiri yang tercermin pada laporan keuangan perusahaan akhir tahun. Variabel 

ini dinyatakan dalam  rasio total hutang dibandingkan dengan modal sendiri pada 

neraca akhir tahun. Pengukuran ini mengacu pada penelitian  Friend dan Lang       

(1988) , Homaifar (1994), dan Sudarma   (2003) 

b. Nilai perusahaan (Y2) 

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai persepsi investor terhadap tingkat 

keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumberdaya pada tahun t yang 

tercermin pada harga saham tahun t +1. Pengukuran ini disesuaikan dengan 

pengukuran penelitian yang digunakan Miller (1961), Husnan (1994), dan 

Sudarma ( 2003 ). 
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c. Struktur kepemilikan (X1) 

Struktur kepemilikan manajerial adalah besarnya presentase kepemilikan 

saham perusahaan oleh manajer. Pengukuran ini mengacu pada penelitian 

Mohamad et al (1988), Keasey  (1994) , dan Sudarma (2003). 

d. Suku bunga  (X2) 

Suku bunga menurut Tajul Khalwaty (2000:145) merupakan instrumen 

konvensional untuk mengendalikan atau menekan laju pertumbuhan tingkat 

inflasi. Tingkat suku bunga yang digunakan adalah suku bunga Bank Indonesia, 

karena suku bunga Bank Indonesia digunakan sebagai patokan bagi kebijakan 

penentu suku bunga bank umum. 

e. Pembayaran dividen (X3) 

Pembayaran dividen merupakan besarnya laba yang dibagikan kepada 

pemegang saham pada akhir tahun yang juga akan mencerminkan besarnya laba 

yang akan ditanamkan pada laba ditahan akhir tahun. Variabel ini dinyatakan 

dalam rasio deviden per lembar saham dengan laba per lembar saham pada akhir 

tahun. Pengukuran ini mengacu pada penelitian Moh’d (1988), Howard dan 

Borwn (1922) , dan Sudarma (2003).  

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akan 

digunakan untuk pengukuran terhadap variabel. Data-data yang digunakan dalam 

penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder bersifat kuantitatif, berupa 

rasio-rasio laporan keuangan dari laporan keuangan yang terbit setiap akhir 
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periode laporan keuangan. Mengenai sumber data dapat dilihat pada table 3.2. 

berikut ini: 

Table 3.2. Sumber Data 

Variabel Jenis Data Sumber Data 

Struktur Kepemilikan sekunder ICMD 

Tingkat suku bunga sekunder BI 

Kebijakan pembayaran dividen sekunder BEI 

Struktur modal sekunder BEI 

Nilai perusahaan sekunder ICMD 

 

Selain itu sebagai acuan teori yang berhubungan dengan variabel yang akan 

diteliti, sumber data juga diperoleh dari penelusuran pustaka (Library Research) 

dengan membaca dan mempelajari serta menganalisis literatur yang bersumber 

dari buku, artikel dan jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang relevan dengan 

penelitian ini. 

Dalam penentuan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan data time series. Semakin lama jarak waktu yang digunakan dalam 

pengamatan adalah semakin baik karena akan memberi gambaran secara riil 

dinamika pergerakan dari variabel yang diamati. 
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3.5. Metode Analisis Data 

3.5.1. Analisis Jalur ( Path Analysis ) 

Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda, atau 

analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan 

kausalitas antar variabel (model causal) yang telah ditetapkan sebelumnya 

berdasarkan teori (Ghozali 2006:174). 

Persamaan dalam model ini terdiri dari dua tahap, yaitu: 

1) Persamaan pertama: 

Y1 = PY1X1 + PY1 X2 +PY1X3 + e1   

Keterangan: 

Y1  : struktur modal 

X1  : struktur kepemilikan  

X2  : tingkat suku bunga 

X3  : kebijakan pembayaran dividen 

e1     :Variance variabel struktur modal yang tidak dijelaskan oleh   

struktur kepemilikan, tingkat suku bunga , kebijakan pembayaran 

dividen. 
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Gambar 3.1 Model persamaan analisis regresi (1) 

2) Persamaan kedua: 

Y2  = PY2X1+ PY2 X2 +PY2X3+PY2Y1+ e2  

Keterangan: 

Y2   : nilai perusahaan 

X1   : struktur kepemilikan  

X2   : tingkat suku bunga 

X3    : kebijakan pembayaran dividen 

Y1   : struktur modal 

e2   : Variance variabel nilai perusahaan yang tidak dijelaskan 

oleh struktur modal, tingkat suku bunga, kebijakan pembayaran dividen 

,dan struktur modal. 

X1 

     X2 

    X3 

Y1 

   e1 
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Gambar 3.2 Model  persamaan analisis regresi (2)  

3.5.2. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir 

semua informasi yang di butuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat 

(Ghozali,2006:87).  

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli 

apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

(X1) 

(X2) 

(X3) 

(Y1) 

(Y2) 

e2 
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dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan 

nilai Adjusted R2 (Adjusted R Square) pada saat mengevaluasi mana model 

regresi terbaik. Tidak seperti R2, nilai Adjusted R2 dapat naik atau turun apabila 

satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2006:87). 

Adapun rumus koefisien determinasi adalah :  

�� � ���� � 100%   

Dimana : 

  ��  = koefisien determinasi 

r  = koefisien korelasi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal 

Tabel 4.1 Uji F test  

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 300.918 3 100.306 2.872 .042a 

Residual 2479.589 71 34.924   

Total 2780.507 74    

a. Predictors: (Constant), Pembayarandeviden, Sukubunga, Strukturkepemilikan 

b. Dependent Variable: Strukturmodal    
Dari Uji F test, didapat F hitung adalah 2,872 dengan tingkat signifikansi 

0,042. Karena probabilitas (0,042) jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi 

bisa digunakan untuk memprediksi struktur modal. Sehingga bisa dikatakan, 

struktur kepemilikan, tingkat suku bunga dan kebijakan pembayaran dividen 

berpengaruh terhadap struktur modal. 

Dari hasil perhitungan diperoleh angka F penelitian sebesar 2,872 > F tabel 

sebesar 2,732. Dengan demikian berarti H1 diterima. Artinya ada hubungan linier 

antara variabel struktur kepemilikan, tingkat suku bunga, dan kebijakan 

pembayaran dividen terhadap struktur modal. 

Berdasarkan uji F di dapatkan F2 yaitu sebesar 8,248. Angka F2 tersebut 

mempunyai maksud bahwa struktur kepemilikan, tingkat suku bunga, dan 

kebijakan pembayaran dividen mempengaruhi struktur modal sebesar 8,248. 
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Tabel 4.2. Uji T Hitung  

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

3.168 4.846  .654 .515 

6.726 4.056 .193 1.658 .042 

-38.983 60.116 -.073 -.648 .038 

5.095 2.878 .207 1.770 .019 

a. Dependent Variable: Strukturmodal     
Sumber: Data sekunder yang diolah 

Berdasarkan table 4.1 diatas dapat diketahui persamaan  regresi (1) sebagai 

berikut: 

Struktur modal (Y1) = b1 struktur kepemilikan + b2 tingkat suku bunga + b3 

kebijakan pembayaran deviden + e1 

Struktur modal (Y1)     = 0,193 X1 - 0,073 X2 + 0,207X3 + 0,944…..(1) 

Hasil analisis regresi I menunjukkan t hitung struktur kepemilikan sebesar 

1,658 dengan signifikansi t bernilai 0,042  dan koefisien regresi sebesar 6,726. T 

hitung tingkat suku bunga menunjukkan -0, 648 dengan signifikansi t 0,038 dan 

koefisien regresi sebesar-38,983. Nilai t hitung kebijakan pembayaran dividen 

adalah 1,770 dengan signifikansi t 0.019 dan koefisien regresi 5,095. Dengan 

demikian karena t hitung < 0,05 maka H1 dapat diterima. 

Pada persamaan regresi tersebut nilai konstanta sebesar 3,168 ini dapat 

diartikan bahwa struktur modal sebelum di pengaruhi oleh struktur kepemilikan, 

tingkat suku bunga, dan kebijakan pembayaran dividen. Koefisien regresi X1 

sebesar 6,726 menyatakan bahwa apabila setiap peningkatan variabel struktur 
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kepemilikan sebesar 6,726 maka akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan 

strukturmodal sebesar 6,726  dengan catatan variabel tingkat suku bungan (X2) 

dan kebijakan pembayaran dividen (X3) tetap. Koefisien regresi X2 sebesar  -

38,983 menyatakan bahwa apabila setiap penurunan variabel tingkat suku bunga 

(X2) sebesar -38,983 maka akan menyebabkan peningkatan struktur modal. 

Koefisien regresi X3 sebesar 5,095 menyatakan bahwa jika setiap kenaikan 

kebijakan pembayaran dividen 5,095 maka akan meningkatkan struktur modal 

sebesar 5,095 jika variabel X1 dan X2 tetap.  

e1 merupakan varian variabel struktur modal yang tidak dijelaskan oleh 

struktur kepemilikan, tingkat suku bunga dan kebijakan pembayaran dividen. 

Besarnya e1 =  ��1 � �� �  = √1 � 0,108 = 0,944. Nilai R2 didapat dari uji 

simultan antara struktur kepemilikan, tingkat suku bunga dan kebijakan 

pembayaran dividen terhadap struktur modal seperti terlihat pada tabel 4.2 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 

Berdasarkan persamaan  (1) diatas maka dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

                                   Py1x1= 0,193 

                                                                                                 0,944 

                             Py1x2= - 0,073 

 

 

 

                              Py1x3 = 0,207  

 

Gambar 4.1 Model hasil persamaan regresi 1 

Tabel 4.3 Uji Determinasi (R2) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .329a .108 .071 5.90964 

a. Predictors: (Constant), Pembayarandeviden, Sukubunga, Strukturkepemilikan 

Angka R2 tersebut diatas mempunyai maksud bahwa struktur kepemilikan, 

tingkat suku bunga, dan kebijakan pembayaran dividen secara simultan 

berpengaruh terhadap struktur modal adalah sebesar 0,108. Hal ini berarti 10,8% 

variasi dari struktur modal bisa dijelaskan oleh variasi dari ke ketiga variabel 

independent. Sedangkan sisanya (100%-10,8%) = 89,2%) dijelaskan oleh sebab-

sebab lain. 

Struktur 
kepemilikan 

(X1) 

Tingkat suku                                     
bunga (X2) 

Kebijakan 
pembayaran 
dividen (X3) 

Struktur modal 
(Y1) 

e 1 
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Dari hasil analisis regresi diketahui bahwa struktur kepemilikan 

berpengaruh terhadap struktur modal adalah sebesar 0,193 dan signifikan pada 

0,042 yang berarti bahwa semakin terkonsentrasi struktur kepemilikan maka akan 

meningkatkan nilai struktur modal perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.  

Kepemilikan manajerial merupakan persentase kepemilikan saham oleh 

pihak manajerial. Kepemilikan manajerial akan dapat mensejajarkan kepentingan 

manajemen dengan pemegang saham sehingga manajer akan merasakan langsung 

manfaat dari keputusan yang diambil dengan benar dan merasakan kerugian jika 

keputusan yang diambil salah terutama pada pengambilan keputusan mengenai 

utang. 

Dengan demikian manajer ikut memiliki perusahaan sehingga manajer 

tidak mungkin bertindak opportunistik lagi dan akan semakin hati-hati dalam 

menggunakan utang dan berusaha meminimumkan biaya keagenan sehingga akan 

meningkatkan nilai perusahaan.  

Peranan struktur kepemilikan sangatlah penting dalam menjelaskan 

kebijakan hutang perusahaan, alasannya adalah bahwa pilihan struktur modal 

tergantung pada siapa yang mengendalikan perusahaan, karena itu diperkirakan 

adanya rasio hutang yang lebih tinggi ketika para pemegang saham memegang 

kendali atas perusahaan sebaliknya diperkirakan adanya rasio hutang yang lebih 

rendah ketika manajer-manajer mengendalikan perusahaan dan sebagai pengambil 

keputusan 

Dari hasil perhitungan regresi diketahui pengaruh tingkat suku bunga 

terhadap struktur modal adalah sebesar -0,073 dan signifikan pada 0,038. Hal ini 
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dikarenakan tingkat suku bunga mempunyai hibungan yang negatif terhadap nilai 

perusahaan. Dimana jika tingkat suku bunga tinggi maka nilai perusahaan turun 

sedangkan jika tingkat suku bunga rendah maka nilai perusahaan meningkat. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan tingkat suku bunga berpengaruh 

terhadap  nilai perusahaan. 

Perubahan tingkat suku bunga akan berdampak pada perubahan jumlah 

investasi di suatu negara, baik yang berasal dari investor domestik maupun dari 

investor asing, khususnya pada jenis invesatsi portofolio yang umunya berjangka 

pendek. Perubahan tingkat suku bunga ini akan berpengaruh pada perubahan 

jumlah permintaan dan penawaran di pasar uang domestik. Apabila dalam suatu 

negara terjadi peningkatan aliran modal masuk (capital inflows) di luar negeri, hal 

ini menyebabkan terjadinya perubahan nilai tukar mata uang negara tersebut 

terhadap mata uang asing di pasar valuta asing (dalam Madura, 2000, p. 101). 

Tingkat suku bunga dalam penelitian ini diproksikan melalui BI Rate yaitu 

rasio pengembalian sejumlah investasi sebagai bentuk imbalan yang diberikan 

kepada investor.  

Hasil analisis regresi kebijakan pembayaran dividen terhadap struktur modal  

adalah sebesar 0,207 dan signifikan pada 0,019 yang berarti bahwa ada pengaruh 

yang signifikan antara kebijakan pembayaran dividen  terhadap struktur modal 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

kebijakan pembayaran deviden yang tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Kebijakan dividen yaitu berkaitan dengan penentuan pendapatan antara 

pendapatan yang harus dibayarkan kepada para pemilik saham dengan pendapatan 
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yang digunakan untuk perusahaan. Rasio pembayaran dividen yaitu menentukan 

jumlah laba yang ditahan dalam perusahaan sebagai sumber pendanaan. Besar 

atau kecilnya dividen yang dibayarkan ditentukan oleh kebijakan dividen suatu 

perusahaan. 

Perubahan pembayaran dividen merupakan informasi yang dapat 

digunakan para investor untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi dan 

memprediksi prospek perusahaan pada masa yang akan datang. Peningkatan 

dividen yang dibagikan oleh suatu perusahaan dapat diterjemahkan sebagai sinyal 

positif maupun negatif. Peningkatan dividen diartikan sebagai sinyal positif ketika 

pembayaran dividen dapat digunakan sebagai sinyal bahwa perusahaan 

mempunyai prospek dan kinerja baik dan penurunan dividen mempunyai prospek 

buruk. 

Kebijakan dividen suatu perusahaan memiliki dua karakteristik, yaitu 

pembayaran dividen ( dividen payout ratio ) yang menunjukkan berapa bagian 

pendapatan perusahaan yang dibayarkan oleh dividen, dan stabilitas dividen dari 

waktu ke waktu (Martin et.al, 1995 dalam Sharasanti, 2002 ). Kebijakan yang 

optimal pada suatu perusahaan kebijakan yang menciptakan keseimbangan 

diantara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa yang akan datang sehingga 

memaksimumkan harga saham. Jika harga saham naik maka secara otomatis akan 

meningkatkan nilai perusahaan, hal ini dikarenakan nilai suatu perusahaan 

tercermin pada harga saham. 
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4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan 

Tabel 4.4 Uji F test 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 75.307 4 18.827 14.544 .000a 

Residual 90.612 70 1.294   

Total 165.918 74    

a. Predictors: (Constant), Strukturmodal, Sukubunga, Strukturkepemilikan, 

Pembayarandeviden 

 

b. Dependent Variable: Nilaiperusahaan    
 

Dari Uji F test, didapat F hitung adalah 14,544 dengan tingkat signifikansi 

0,000. Karena probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi 

bisa digunakan untuk memprediksi nilai perusahaan. Sehingga bisa dikatakan, 

struktur kepemilikan, tingkat suku bunga, kebijakan pembayaran dividen dan 

struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Dari hasil perhitungan diperoleh angka F penelitian sebesar 14,544 > F tabel 

sebesar 2,501. Dengan demikian berarti H1 dapat diterima. Artinya ada hubungan 

linier antara variabel struktur kepemilikan, tingkat suku bunga, kebijakan 

pembayaran dividen dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. 

Tabel 4.5. Uji T Hitung 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 16.170 .936  17.279 .000 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 

Strukturkepemilikan 2.576 .796 .302 3.236 .002 

Sukubunga -2.505 11.608 -.019 -.216 .017 

Pembayarandeviden 1.675 .566 .278 2.958 .004 

Strukturmodal .090 .023 .368 3.932 .000 

a. Dependent Variable: Nilaiperusahaan    
 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas didapatkan persamaan regresi (2) sebagai 

berikut: 

Nilai perusahaan (Y2) = b1  struktur kepimilikan + b2 tingkat suku bunga + b3  

kebijakan pembayaran dividen + b4 struktur modal +e2 

Nilai Perusahaan (Y2)  = 0,302 X1 - 0, 019 X2 + 0, 278 X3 + 0,368 Y1 + 

0,738….(2) 

Hasil analisis regresi (2) menunjukkan t hitung struktur kepemilikan sebesar 

3,236 dengan signifikansi t bernilai 0,002  dan koefisien regresi sebesar 2,576. T 

hitung tingkat suku bunga menunjukkan -0, 216 dengan signifikansi t 0,017 dan 

koefisien regresi sebesar-2,505. Nilai t hitung kebijakan pembayaran dividen 

adalah 2,958 dengan signifikansi t 0.004 dan koefisien regresi 1,675. Nilai T 

hitung struktur modal adalah 3,932 dengan taraf signifikasi t 0,000. Dengan 

demikian karena t hitung < 0,05 maka H1 dapat diterima. 

Pada persamaan regresi tersebut nilai konstanta sebesar 16,170 ini dapat 

diartikan bahwa nilai perusahaan sebelum di pengaruhi oleh struktur kepemilikan, 

tingkat suku bunga,  kebijakan pembayaran dividend an struktur modal. Koefisien 

regresi X1 sebesar 2,576 menyatakan bahwa apabila setiap peningkatan variabel 

struktur kepemilikan sebesar 2,576 maka akan menyebabkan peningkatan atau 
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kenaikan nilai perusahaan sebesar 2,575 jika variabel   tingkat suku bungan (X2) 

dan kebijakan pembayaran dividen (X3) dan struktur modal (Y1) tetap. Koefisien 

regresi (X2) sebesar  -2,505 menyatakan bahwa apabila setiap penurunan variabel 

tingkat suku bunga (X2) sebesar -2,505 maka akan meningkatkan nilai perusahaan 

sebesar 2,505 jika variabel X1,X3,Y1 tetap. Koefisien regresi X3 sebesar 1,675 

menyatakan bahwa jika setiap kenaikan kebijakan pembayaran dividen 1,675 

maka akan meningkatkan nilai perusahaan sebesar 1,675 jika variabel X1,X2 dan 

Y1  tetap.  Koefisien struktur modal (Y1) sebesar 0,090 mempunyai maksud 

bahwa jikan struktur modal naik sebesar 0,090 maka nilai perusahaan akan 

meningkat sebesar 0,090 dengan asumsi variabel X1.X2, dan X3 tetap. 

e2 merupakan varian variabel nilai perusahaan yang tidak dijelaskan oleh 

struktur kepemilikan, tingkat suku bunga, kebijakan pembayaran dividend an 

struktur modal. Besarnya e1 =  ��1 � �� �  = �1 � 0,454 = 0,738. Nilai R2 

didapat dari uji simultan antara struktur kepemilikan, tingkat suku bunga 

,kebijakan pembayaran dividen dan struktur modal terhadap nilai perusahaan 

seperti terlihat pada tabel 4.4 berikut : 
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Berdasarkan persamaan regresi (2) diatas maka dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

                                 Py2x1=0,302 

 0,738 

                                Py2x2= -0,019 

 

 Py2x3=0,278 

 

                                                Py2y1=0,368 

 

 

Gambar 4.2 Model hasil persamaan regresi (2) 

Tabel 4.6 Uji Determinasi (R2) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .674a .454 .423 1.13774 

a. Predictors: (Constant), Strukturmodal, Sukubunga, Strukturkepemilikan, 

Pembayarandeviden 

Angka R2 tersebut diatas mempunyai maksud bahwa struktur kepemilikan, 

tingkat suku bunga,  kebijakan pembayaran dividen, dan struktur modal secara 

simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan adalah sebesar 0,454. Hal ini 

berarti 45,4% variasi dari nilai perusahaan bisa dijelaskan oleh variasi dari ke 

Struktur 
kepemilikan 

(X1) 

Tingkat suku                                                                                                   
bunga(X2) 

Kebijakan 
pembayaran 
dividen (X2) 

Struktur modal 
(Y1) 

Nilai 
perusahaan (Y2) 

e 2 
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keempat variabel independent. Sedangkan sisanya (100%-45,4%) = 54,6%) 

dijelaskan oleh sebab-sebab lain. 

Hasil analisis regresi nilai struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan 

adalah sebesar 0,302dan signifikan pada 0,002 yang berarti  bahwa ada pengaruh 

yang signifikan struktur kepemilikan  terhadap nilai perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEI. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin terkonsentrasi 

kepemilikan manajerial maka akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa struktur kepemilikan yang proksikan 

melalui persentase kepemilikan saham oleh pihak manajerial berpengaruh secara 

terhadap nilai perusahaan. Struktur kepemilikan manajerial berpengaruh positif 

dan singnifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti jika perusahaan 

perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia jika memiliki struktur 

kepemilikan yang tinggi maka nilai perusahaan juga akan tinggi. Manajer yang 

sekaligus pemegang saham terbukti akan meningkatkan nilai perusahaan. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian Soliha dan Taswan  (2002), yang menemukan 

hubungan yang signifikan dan positif antara kepemilikan manajerial dengan nilai 

perusahaan. 

Struktur kepemilikan dapat dilihat dari besarnya prosentase saham yang 

dimiliki oleh manajer perusahaan, dengan adanya kepemilikan saham tersebut 

maka seorang manajer akan cenderung bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan 

yaitu meningkatkan nilai perusahaan. 

Hasil analisis regresi nilai tingkat suku bunga terhadap nilai perusahaan adalah 

sebesar -0,019 dan signifikan. Hal ini dikarenakan tingkat suku bunga mempunyai 
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hubungan yang negative terhadap nilai perusahaan. Dimana jika tingkat suku 

bunga tinggi maka nilai perusahaan turun sedangkan jika tingkat suku bunga 

rendah maka nilai perusahaan meningkat. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

perubahan tingkat suku bunga berpengaruh terhadap  nilai perusahaan.  

Variabel tingkat suku bunga dalam penelitian ini  mempunyai pengaruh 

yang negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini juga 

mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eliyah (2005) dan Danu 

Brata (2007) yang menyimpulkan bahwa suku bunga SBI berpengaruh terhadap 

harga saham, harga saham tersebut berkaitan dengan kinerja keuangan 

perusahaan. Jika kinerja keuangan suatu perusahaan tinggi secara otomatis nilai 

perusahaan tersebut juga tinggi. Temuan ini juga sesuai dengan penelitian Sujoko 

(2007) yang menyatakan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh negative 

terhadap nilai perusahaan. Dimana jika tingkat suku bunga rendah maka nilai 

perusahaan tinggi, dan jika tingkat suku bunga tinggi maka nilai perusahaan akan 

turun. Hal ini dikarenakan pada tingkat suku bunga tinggi akan menyebabkan 

investor menarik dananya dan akan menempatkannya ke deposito.  

Nilai pengaruh kebijakan pembayaran dividen terhadap nilai perusahaan  

adalah sebesar 0,278 dan signifikan pada 0,004 yang berarti bahwa ada pengaruh 

yang signifikan antara kebijakan pembayaran dividen  terhadap nilai perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan 

pembayaran deviden yang tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Dividen yang tinggi menggambarkan earning yang tinggi dan memberikan  

signal yang positif bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik pada masa 
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yang akan datang. Temuan ini juga mendukung penelitian sujoko (1999) yang 

menemukan bahwa pembayaran dividen berpengaruh positif terhadap return 

saham. 

Hal tersebut dikarenakan pada umumnya para investor cenderung lebih 

menyukai kebijakan pembayaran dividen yang tinggi dibandingkan jika 

pendapatan digunakan oleh perusahaan dalam bentuk laba ditahan. Jika laba 

dibagikan dalam bentuk dividen investor akan berpandangan bahwa perusahaan 

tersebut mempunyai prospek yang bagus di masa mendatang, sehingga akan 

memberikan signal yang positif bagi perusahaan tersebut. 

Besarnya pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan adalah sebesar 

0,368 dan signifikan pada 0,000 yang berarti bahwa ada pengaruh yang positif dan 

signifikan antar struktur modal dengan nilai perusahaan perbankan yang terdaftar 

di bursa efek Indonesia. 

Struktur modal yaitu keputusan keuangan yang berkaitan dengan 

komposisi utang, saham preferen dan saham biasa yang digunakan oleh 

perusahaan. Keputusan struktur modal secara langsung berpengaruh terhadap 

besarnya risiko yang ditanggung pemegang saham beserta tingkat pengembalian 

atau tingkat keuntungan yang diharapkan. 

Setiap perusahaan membutuhkan dana untuk membiayai operasi 

perusahaan, yang bisa dipenuhi dari pemilik modal sendiri maupun dari pihak lain 

berupa hutang. Dana tersebut mempunyai biaya modal yang harus ditanggung 

oleh perusahaan.  
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Struktur modal akan menentukan biaya modal. Biaya modal adalah balas 

jasa yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada masing–masing pihak yang 

menanamkan dananya di dalam perusahaan.  

Dalam kaitannya dengan biaya modal, baik modal sendiri maupun hutang 

perlu diperinci lebih lanjut, karena tiap–tiap jenis sumber modal mempunyai 

konsekuensi tersendiri, baik jenis, cara perhitungan maupun ada atau tidaknya 

keharusan untuk dibayarkan. Sumber modal dimaksudkan di sini terbatas pada 

modal tetapnya saja, yaitu hutang jangka panjang, modal saham preferen dan 

modal saham biasa.  

 
Struktur modal merupakan masalah penting bagi setiap perusahaan, karena 

baik buruknya struktur modal akan mempunyai pengaruh yang langsung terhadap 

posisi finansial perusahaan. Suatu perusahaan yang mempunyai struktur modal 

yang kurang baik dimana mempunyai hutang yang sangat besar akan memberikan 

beban yang berat kepada perusahaan yang bersangkutan, sehingga akan 

berpengaruh pada labanya. Struktur modal merupakan cermin dari kebijaksanaan 

perusahaan dalam menentukan jenis sekuritas yang dikeluarkan.  

Struktur modal ditentukan oleh perbandingan antara hutang jangka panjang 

dan modal sendiri yang digunakan oleh perusahaan (Bambang Riyanto, 

2001:296). Keputusan Struktur Modal secara langsung berpengaruh  terhadap 

besarnya  risiko yang ditanggung pemegang saham beserta besarnya tingkat 

pengembalian  atau tingkat keuntungan yang diharapkan. 

Konsep struktur modal yang digunakan dalam peneletian ini yaitu mengacu 

pada pecking order theory. Teori ini mendasarkan diri atas informasi asimetrik, 
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suatu istilah yang menunjukkan bahwa manajemen mempunyai informasi yang 

banyak tentang prospek, risiko, dan nilai perusahaan dari pada pemodal publik. 

Implikasi dari teori ini adalah perusahaan lebih menyukai pendanaan yang berasal 

dari dalam perusahaan ( internal finance ) dalam menjaga fleksibikitas keuangan 

untuk sumber dana investasi dimasa depan dengan menghindari keterpaksaan ,  

untuk mengeluarkan saham baru pada tingkat harga saham  yang rendah. 

Namun berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa perusahaan perbankan 

yang terdaftar dibursa efek cenderung menggunakan hutang jangka panjang untuk 

menjalankan operasional perusahaan. Peningkatan rasio utang pada struktur modal 

akan meningkatkan nilai perusahaan sebesar tarif pajak dikali dengan jumlah 

utang. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Solihah dan Taswan ( 2002 ) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan 

utang berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh struktur 

kepemilikan, tingkat suku bunga, dan kebijakan pembayaran dividen terhadap 

struktur modal dan nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap struktur modal. Dengan 

demikian jika struktur kepemilikan baik maka struktur modal suatu 

perusahaan juga akan baik. Tingkat suku bunga berpengaruh negatif 

terhadap struktur modal. Hal ini berarti menunjukkan bahwa, jika tingkat 

suku bunga tinggi maka struktur modal akan turun, dan begitu juga 

sebaliknya jika tingkat suku bungarendah maka struktur modal akan naik. 

Kebijakan pembayaran dividen  berpengaruh positif terhadap struktur 

modal. Artinya, jika kebijakan pembayaran dividen besar maka struktur 

modal juga besar. 

2. Variabel  struktur kepemilikan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

perbankan. Dengan demikian, jika struktur kepemilikan baik maka nilai 

perusahaan juga baik.  Variabel tingkat suku bunga berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa, jika tingkat 

suku bunga rendah maka nilai perusahaan akan meningkat dan juga 

sebaliknya jika tingkat suku bunga tinggi maka nilai perusahaan akan 
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turun. Variabel kebijakan pembayaran dividen berpengaruh  positif 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti jika kebijakan pembayaran 

dividen besar maka nilai perusahaan juga besar. Variabel struktur modal 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian jika 

struktur modal perusahaan baik maka nilai perusahaan juga akan baik. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka disarankan: 

1. Bagi perusahaan, diharapkan perusahaan dapat bijaksana dalam 

mengambil keputusan keuangan perusahaan, karena keputusan keuangan 

yang diambil akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan 

di masa mendatang. 

2. Bagi investor, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan dan bahan pertimbangan calon investor untuk menanamkan 

dananya. 

3. Bagi akademisi, dalam penelitian ini memiliki beberapa kelemahan untuk 

itu disarankan pada peneliti selanjutnya dengan menambah variabel 

lainnya seperti menggunakan variabel keadaan pasar modal, profitabilitas, 

inflasi dan sebagainya serta memperluas populasi penelitian misalnya 

seluruh lembaga keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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Data Variabel Penelitian Tahun 2007-2009 

 

Struktur Kepemilikan Tahun 2007-2009 

NO KODE 2007   (%) 2008  (%) 2009  (%) 

1 AGRO 21,7 0 1,76 

2 BABP 5,99 10,3 8,06 

3 BACA 11,21 21,70 22 

4 BAEK 0 0 1,04 

5 BBCA 1,76 0,13 8,11 

6 BBKP 7,15 0 6,54 

7 BBNI 2,52 7,89 0 

8 BBRI 0 0 0 

9 BBTN 3,51 0 27,08 

10 BCIC 7,45 7,04 11,22 

11 BDMN 5,01 3,06 0 

12 BEKS 53,15 10,09 13,07 

13 BJBR 0 0 5,37 

14 BKSW 7,56 9,04 18,37 

15 BMRI 32,53 0 0 

16 BNBA 27,27 17,05 0 

17 BNGA 1,61 0 21,51 

18 BNII 6,09 7,21 0 

19 INPC 16,38 11,02 8,31 

20 MAYA 15,53 10,47 19,20 
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21 MCOR 1,67 0 1,37 

22 MEGA 0 0 57,82 

23 NISP 0,10 0,02 1,63 

24 PNBN 29,02 27,13 38,82 

25 SDRA 0,13 0,03 0,01 

 

 

 

Tingkat Suku Bunga ( BI Rate ) Tahun 2007-2009 

NO Suku Bunga  2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) 

1 BI rate 8 9,25 6,50 

 

 

 

Kebijakan Pembayaran Dividen Tahun 2007-2009 

NO KODE 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) 

1 AGRO 0 0 0 

2 BABP 24,94 0 44,61 

3 BACA 0 0 0 

4 BAEK 18,05 0 0 

5 BBCA 32,54 42,68 39,84 

6 BBKP 51,32 30,03 50,00 

7 BBNI 50,01 10,00 35,00 

8 BBRI 49,99 34,92 22,28 
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9 BBTN 0 0 26,81 

10 BCIC 0 0 0 

11 BDMN 49,67 29,95 49,80 

12 BEKS 0 0 0 

13 BJBR 0 0 0 

14 BKSW 0 0 0 

15 BMRI 88,80 34,84 5,65 

16 BNBA 24,99 25,01 24,56 

17 BNGA 49,55 45,00 0 

18 BNII 84,28 0 0 

19 INPC 0 0 0 

20 MAYA 31,62 69,19 0 

21 MCOR 0 0 0 

22 MEGA 20,00 0 0 

23 NISP 0 0 0 

24 PNBN 0 0 0 

25 SDRA 47,46 19,92 27,57 

 

Struktur Modal Tahun 2007-2009  

 

NO KODE 2007 (Rp) 2008 (Rp) 2009 (Rp) 

1 AGRO 1.112.948.742 9.952.811.543 7.570.680.809 

2 BABP 10.8245009 11.45134219 1.197.681.078 

3 BACA 5.651.250.449 7.826.223.224 5.856.489.043 
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4 BAEK 12.95608.804 1.018.305.837 9.751.457.722 

5 BBCA 9.664703.884 9.548.845.992 913.732.297 

6 BBKP 1.652.919.824 1.408.356.174 1.365.336.061 

7 BBNI 9645.668.929 1.207.164.516 1.088.210.373 

8 BBRI 9.481.467.421 1.000.685.383 1.062.793.406 

9 BBTN - - 9.714.251.867 

10 BCIC 11.5015.246 -463.801.139 122.332.207 

11 BDMN 722.201.885 9.089.562.332 5.232.017.574 

12 BEKS 1.061.668.159 1.592.258.664 -3.153.017.518 

13 BJBR - - 9.483.544.625 

14 BKSW 155.084.186 1.496.523.896 1.215.336.736 

15 BMRI 9.911.030.234 1.074.582.643 1.023.443.291 

16 BNBA 4.258.455.565 4.197.944.079 4.796.256.723 

17 BNGA 9.547.374.043 1.008.725.384 8.548.119.796 

18 BNII 9.288333986 10.42270304 1.056.078.247 

19 INPC 1.685.940.216 1.297.076.065 1.502.416.234 

20 MAYA 3.752.156.848 4.800.729.209 6.679.684.677 

21 MCOR 550.315.521 6.995.209.741 8.286.490.683 

22 MEGA 1.087.686.317 1.114.510.071 106.608.287 

23 NISP 7.599.669.123 843.237.419 7.955.743.117 

24 PNBN 6.019.983.342 7.015.103.687 6.163.820.987 

25 SDRA 713.662.199 885.981.677 8.477.362.247 
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Nilai Perusahaan Tahun 2007-2009 

(Milyar Rupiah) 

NO KODE 2007 2008 2009 

1 AGRO - - 19.035 

2 BABP 131 186 36 

3 BACA 118296 40.703 65.562 

4 BAEK - 35.225 72.225 

5 BBCA 98.477 187.785 273.783 

6 BBKP 14.392 1.646 90.075 

7 BBNI 224.874 564.565 158.806 

8 BBRI 15.429 127.419 196.835 

9 BBTN - - 6.384 

10 BCIC 972196 265 - 

11 BDMN 691.662 341.844 164.847 

12 BEKS - 306 1.088 

13 BJBR - - - 

14 BKSW 19.549 32.248 1.435 

15 BMRI 621.495 215.055 457.075 

16 BNBA 1.566 396 34.846 

17 BNGA 2.214 11.7315 41.464 

18 BNII 137812 240738 2.144 

19 INPC 94.806 184 11.628 

20 MAYA 576 5.177 - 

21 MCOR 80.586 55.485 905.24 
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22 MEGA 3.218 37.1904 23 

23 NISP 117 1008 153 

24 PNBN 2.967 377.812 129.504 

25 SDRA 321.376 12.874 157.304 
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Hasil Analisis Jalur 

 
Statistics 

  Strukturkepem

ilikan Sukubunga 

Pembayarand

eviden Strukturmodal 

Nilaiperusaha

an 

N Valid 75 75 75 75 75 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean .1651 .0793 .2581 8.6864 17.6090 

Std. Deviation .17561 .01152 .24884 6.12980 1.49738 

Minimum .00 .06 .00 -31.53 13.27 

Maximum .58 .09 .89 16.53 19.79 

 

Analisis regresi x1,x2,x3 terhadap Y1 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .329a .108 .071 5.90964 

a. Predictors: (Constant), Pembayarandeviden, Sukubunga, 

Strukturkepemilikan 

 

dengan n = 75 k = 3 diperoleh Ftabel =2,732 

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 300.918 3 100.306 2.872 .042a 

Residual 2479.589 71 34.924   

Total 2780.507 74    

a. Predictors: (Constant), Pembayarandeviden, Sukubunga, Strukturkepemilikan 

b. Dependent Variable: Strukturmodal    
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.168 4.846  .654 .515 

Strukturkepemilikan 6.726 4.056 .193 1.658 .042 

Sukubunga -38.983 60.116 -.073 -.648 .038 

Pembayarandeviden 5.095 2.878 .207 1.770 .019 

a. Dependent Variable: Strukturmodal     
 

analisis regresi X1, x2, x3, Y1 terhadap Y2 

 
Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .674a .454 .423 1.13774 

a. Predictors: (Constant), Strukturmodal, Sukubunga, 

Strukturkepemilikan, Pembayarandeviden 

 

dengan n =75 k = 4 diperoleh Ftabel = 2,501 

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 75.307 4 18.827 14.544 .000a 

Residual 90.612 70 1.294   

Total 165.918 74    

a. Predictors: (Constant), Strukturmodal, Sukubunga, Strukturkepemilikan, 

Pembayarandeviden 

 

b. Dependent Variable: Nilaiperusahaan    

 

dengan n =75 k = 4 diperoleh t tabel = 1,994 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 16.170 .936  17.279 .000 

Strukturkepemilikan 2.576 .796 .302 3.236 .002 

Sukubunga -2.505 11.608 -.019 -.216 .017 

Pembayarandeviden 1.675 .566 .278 2.958 .004 

Strukturmodal .090 .023 .368 3.932 .000 

a. Dependent Variable: Nilaiperusahaan    
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Correlations 

  Strukturkep

emilikan 

Sukubung

a 

Pembayara

ndeviden 

Strukturmod

al 

Nilaiperusa

haan 

Strukturkepemilik

an 

Pearson 

Correlation 
1 -.031 .257* .244* .464** 

Sig. (2-tailed)  .793 .026 .035 .000 

N 75 75 75 75 75 

Sukubunga Pearson 

Correlation 
-.031 1 .109 .090 .035 

Sig. (2-tailed) .793  .352 .443 .767 

N 75 75 75 75 75 

Pembayarandevi

den 

Pearson 

Correlation 
.257* .109 1 .264* .451** 

Sig. (2-tailed) .026 .352  .022 .000 

N 75 75 75 75 75 

Strukturmodal Pearson 

Correlation 
.244* .090 .264* 1 .513** 

Sig. (2-tailed) .035 .443 .022  .000 

N 75 75 75 75 75 

Nilaiperusahaan Pearson 

Correlation 
.464** .035 .451** .513** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .767 .000 .000  

N 75 75 75 75 75 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-

tailed). 

    

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 
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