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ANALISIS PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP 

NILAI PERUSAHAAN DENGAN MODAL INTELEKTUAL SEBAGAI 

VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN SEKTOR UTAMA 

YANG TERDAFTAR BEI (TH : 2015-2017) 

ABSTRAK 
      Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Pengaruh Kepemilikan 
Institusional Asing terhadap Modal Intelektual, (2) Pengaruh Kepemilikan 
Institusional Domestik terhadap Modal Intelektual, (3) Pengaruh Modal 
Intelektual terhadap Nilai Perusahaan, (4) Pengaruh Kepemilikan Institusinal 
Asing terhadap Nilai Perusahaan, (5) Pengaruh Kepemilikan Institusional 
Domestik terhadap Nilai Perusahaan, (6) Pengaruh Kepemilikan Institusional 
Asing terhadap nilai perusahaan yang dimediasi oleh modal intelektual, (7) 
Pengaruh Kepemilikan Institusional Domestik terhadap Nilai Perusahaan yang 
dimediasi oleh Modal Intelektual. Teknik pengambilan sampel adalah purposive 
sampling dan berddasarkan kriteria yang ditentukan, sehingga diperoleh 18 
perusahaan yang memenuhi kriteria. Penelitian ini termasuk kausal komparatif. 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji asumsi klasik, uji 
regresi linier berganda, dan analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
: (1) Struktur kepemilikan institusional asing berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap modal intelektual; (2) Struktur kepemilikan institusional 
domestik berpengaruh positif dan signifikan terhadap modal intelektual; (3) 
Struktur kepemilikan institusional asing berpengaruh positif dan tidak signifikan 
terhadap nilai perusahaan; (4) Struktur kepemilikan institusional domestik 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan; (5) Modal 
Intelektual berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan; (6) 
Modal intelektual tidak dapat memediasi hubungan antara kepemilikan 
institusional asing terhadap nilai perusahaan; (7) Modal intelektual tidak dapat 
memediasi hubungan antara kepemilikan institusional domestik terhadap nilai 
perusahaan. 

Kata Kunci : Kepemilikan Institusional Asing, Kepemilikan Institusional 
Domestik, Modal Intelektual, Nilai Perusahaan (PBV) 

ABSTRACT 
      This study aims to analyze: (1) The Effect of Foreign Institutional Ownership 
on Intellectual Capital, (2) The Effect of Domestic Institutional Ownership on 
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Intellectual Capital, (3) The Effect of Intellectual Capital on Company Values, (4) 
The Effect of Foreign Institutional Ownership on Firm Value, ( 5) Effect of 
Domestic Institutional Ownership on Company Values, (6) Effect of Foreign 
Institutional Ownership on company value mediated by intellectual capital, (7) 
Effect of Domestic Institutional Ownership on Corporate Values mediated by 
Intellectual Capital. The sampling technique was purposive sampling and based 
on specified criteria, so that 18 companies that met the criteria were obtained. 
This research includes causal comparability. The analysis used in this study 
includes the classical assumption test, multiple linear regression test, and path 
analysis. The results of this study indicate that: (1) Foreign institutional 
ownership structures have a negative and not significant effect on intellectual 
capital; (2) The domestic institutional ownership structure has a positive and 
significant effect on intellectual capital; (3) Foreign institutional ownership 
structure has a positive and not significant effect on company value; (4) The 
domestic institutional ownership structure has a positive and not significant effect 
on the value of the company; (5) Intellectual Capital has a positive and significant 
effect on firm value; (6) Intellectual capital cannot mediate the relationship 
between foreign institutional ownership and company value; (7) Intellectual 
capital cannot mediate the relationship between domestic institutional ownership 
and company value. 

Keywords: Foreign Institutional Ownership, Domestic Institutional Ownership, 
Intellectual Capital, Company Value (PBV) 

1. PENDAHULUAN
Tujuan manajemen perusahaan pada umumnya adalah untuk menghasilkan profit, 
namun lebih jauh lagi manajemen perusahaan dituntut untuk dapat meningkatkan 
kesejahteraan para pemilik perusahaan atau dalam hal ini pemegang saham. Untuk 
mencapai tujuan tersebut perlu struktur kepemilikan yang dapat memberikan 
pengawasan yang maksimal kepada para manajer agar menjalankan tugasnya 
untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik perusahaan melalui peningkatan nilai 
perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori agensi yang dikembangkan oleh Jensen 
Meckling yang menyatakan bahwa manajer selaku agen yang didelegasikan oleh 
pemilik perusahaan untuk mengelola perusahaan. Dalam proses pengelolaan 
tersebut masih menurut Jensen Meckling dimungkinkan terjadinya masalah 
agensi, yang muncul karena adanya kecenderungan manajer untuk tidak selalu 
membuat keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan prinsipal atau 
pemilik perusahaan secara maksimal. Untuk menyelaraskan kepentingan manajer 
dan pemilik perusahaan sehingga dapat mengurangi masalah agensi, maka perlu 
struktur kepemilikan yang baik, yang mampu melakukan pengawasan terhadap 
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kinerja manajemen dalam memenuhi kepentingan pemilik perusahaan. Nilai 
perusahaan saat ini juga menjadi tolak ukur ketertarikan investor kepada 
perusahaan untuk menanamkan modalnya. 
      Nilai perusahaan merupakan nilai persepsi investor terhadap suatu perusahaan 
yang sering dikaitkan dengan harga saham dipasar (Makhdalena, 2016), dengan 
demikian total kemakmuran pemegang saham dapat diukur dengan menilai 
peningkatan total kepemilikan saham dikalikan dengan harga pasar per lembar 
saham. Maka semakin tinggi harga pasar saham berarti kemakmuran pemegang 
saham semakin meningkat (Sartono, 2010). Jika harga pasar saham menunjukkan 
nilai perusahaan, maka semakin tinggi harga pasar saham, maka semakin bagus 
nilai perusahaan dan apabila harga pasar saham semakin rendah maka nilai 
perusahaan menurun dan kinerja perusahaan sedang mengalami penurunan.Pada 
umumnya, tujuan setiap perusahaan baik perusahaan go public maupun 
perusahaan bukan go public adalah meningkatkan nilai perusahaan. Nilai 
perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kemakmuran bagi para pemegang 
saham, sehingga para pemegang saham akan menginvestasikan modalnya kepada 
perusahaan tersebut (Tendi Haruman, 2008). 

Dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan, maka perusahaan perlu 
menerapkan corporate governance dengan baik.Menurut Organisation for 
EconomicCo-operation and Development(OECD,2004), corporate governance 
diartikansebagai suatu sistem bagaimana suatuperusahaan dapat diarahkan dan 
diawasi.Sheiler dan Vishny (1997) yang dikutip oleh Kurniawati dan Komalasari 
(2015) mengemukakan bahwa corporate governance berkaitan dengan cara atau 
mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh tingkat 
pengembalian yang sesuai dengan investasi yang telah ditanam. Struktur 
daricorporate governance membagihak dan tanggung jawab dari 
setiapanggotayang berpartisipasi dalam perusahaan,seperti pimpinan, 
manajer,pemegangsaham,danpemangku kepentinganlainnyamelalui aturan dan 
prosedur untukpengambilankeputusan yang berkaitandenganaktivitas perusahaan. 
DenganMelakukan semua ini melalui struktur yangada,tujuan perusahaan dapat 
ditetapkan,dicapaidan dilakukan pengawasan terhadapkinerja.Agency theory 
menyediakan suatu kerangka untuk menghubungkan perilaku pengungkapan 
sukarela terhadap tata kelola perusahaan, oleh karena itu mekanisme-mekanisme 
corporate governance dirancang untuk mengurangi masalah keagenan yang timbul 
dari pemisahan antara kepemilikan dan manajemen (Li et al., 2008). Dalam 
Corporate Governance memiliki berbagai mekanisme, akan tetapi yang diambil 
dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan (kepemilikan institusional asing, 
kepemilikan institusional domestik). Struktur kepemilikan menggambarkan 
komposisi kepemilikan saham baik pemerintah, institusional ataupun publik, 
asing, keluarga ataupun manajerial dari suatu perusahaan. Struktur kepemilikan 
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dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya 
berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yang 
memaksimalisasi nilai perusahaan. Hal ini disebabkan karena adanya kontrol yang 
mereka miliki (Wahyudi, 2006; dalam Putri, 2011). Menurut Wicaksono (2000), 
mengemukakan bahwa keberhasilan atas penerapan corporate governance tidak 
terlepas dari adanya struktur kepemilikan perusahaan. Struktur kepemilikan 
tercermin baik melalui instrumen saham maupun instrumen hutang sehingga 
melalui struktur tersebut dapat ditelaah kemungkinan bentuk masalah keagenan 
yang akan terjadi. Sementara kinerja perusahaan ini tergantung seberapa besar 
perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pendanaannya dengan adanya struktur 
kepemilikan saham. Pendanaan internal perusahaan dapat dengan penjualan 
saham atau melalui laba di tahan, sedangkan pendanaan eksternal dilakukan 
melalui jasa intermediasi seperti bank.   

Menurut Harjono (2009) memaparkan bahwa struktur kepemilikan 
berdasarkan jenis penanaman modal terbagi menjadi dua, yaitu penanaman modal 
dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Dengan adanya 
keterlibatan saham asing di suatu perusahaan, maka potensi meningkatnya nilai 
perusahaan dari saham yang diinvestasikan akan semakin besar. Penelitian oleh 
Aldila Khairina Sissandhy (2014) menemukan bahwa kepemilikan asing memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Nur’aini (2010) menyatakan 
bahwa sebuah portofolio yang mengandung saham asing menawarkan resiko yang 
lebih rendah dan tingkat pengembalian yang lebih tinggi bagi investornya 
dibanding portofolio yang hanya mengandung saham-saham domestik. Dengan 
begitu terdapat asumsi dampak positif antara kepemilikan asing dan nilai 
perusahaan. Sementara itu hasil penelitian Sri Hasnawati dan Agnes Sawir (2015) 
menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap nilai 
perusahaan. Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang 
dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang 
berstatus luar negeri. Kepemilikan asing dalam suatu perusahaan merupakan 
pihak yang dianggap concern terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial 
perusahaan (Djakman dan Machmud, 2008). Indikator kepemilikan asing adalah 
persentase kepemilikan saham oleh pihak asing baik individu maupun institusi 
(Makhdalena, 2016). 

Kepemilikan domestik merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki 
oleh perorangan, badan hukum, atau pemerintah yang ada disuatu negara. Adanya 
kepemilikan domestik ini menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan 
pertumbuhan pasar modal disuatu negara. Menurut Mutua (2015), investor 
domestik di Bursa Efek suatu negara diperlukan untuk melindungi dan 
menstabilkan bursa dari ketidakpastian yang terkait dengan arus modal asing yang 
terjadi apabila imbal hasil dari bursa tidak memuaskan keinginan investor asing. 
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Ketika investor asing menarik portofolionya, maka investor domestik pun dapat 
menggantikan posisinya tersebut, sehingga harga saham akan lebih stabil. Irawan 
dan Murhadi (2012) berpendapat bahwa investor domestik dipandang memiliki 
kelebihan “kedekatan” dengan para emiten (perusahaan) dan dipersepsikan 
memiliki informasi private yang juga mendorong keyakinan untuk melakukan 
adverse transactions yakni salah satu jenis asimetri informasi di mana ada pihak 
yang terkait dengan transaksi perusahaan yang memiliki manfaat informasi 
sedangkan pihak lain tidak memiliki manfaat informasi yang sama. 

Perkembangan era globalisasi semakin lama semakin tidak dapat kita 
bendung. Saat ini dengan adanya kemajuan teknologi menjadikan dunia seakan-
akan tanpa batasan. dunia kini memasuki era revolusi industri 4.0, yakni 
menekankan pada pola digital economy, artificial intelligence, big 
data, robotic, dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena disruptive 
innovation (Ristekdikti, 2018). Menanggapi era distruptive tentu saja perusahaan 
– perusahaan semakin bekerja keras dalam bersaing. Perkembangan kehidupan
ekonomi yang saat ini mengarah pada knowledge based serta persaingan bisnis 
yang ketat secara tidak langsung menuntut perusahaan untuk meningkatkan 
kinerjanya melalui peningkatan dan pengoptimalan sumber daya manusia yang 
berkualitas dalam menghadapi berbagai persaingan yang semakin kompetitif.Chen 
(2005) menyatakan bahwa perusahaan modern bisa menciptakan nilai tambah dan 
keunggulan bersaing bila mempunyai kemampuan di bidang teknologi dan ilmu 
pengetahuan. Dengan bisnis berdasarkan pengetahuan,  perusahaan lebih 
menekankan untuk mengelola aset tidak berwujud yang dimilikinya yaitu 
pengetahuan dan kemampuan untuk meningkatkan nilai perusahaan, sehingga 
perusahaan mampu untuk bersaing dengan para kompetitornya dan tidak hanya 
bersaing lewat kepemilikan aset berwujud saja. Industri yang sebelumnya 
bertumpu pada aset berwujud menjadi  tergantung pada  aset  tidak berwujud 
(Fajarini dan Firmansyah,  2012). Salah satu pendekatan yang digunakan dalam 
penilaian dan pengukuran aset tidak berwujud tersebut  adalah  Intellectual  
Capital (Petty dan Guthrie, 2000 dalam Subkhan dan Citraningrum, 2010. 

Pramestiningrum (2013) mendefinisikan modal intelektual sebagai aset yang 
tidak berwujud yang merupakan sumber daya berisi pengetahuan, yang dapat 
mempengaruhi kinerja suatu perusahaan baik dalam pembuatan keputusan untuk 
saat ini maupun manfaat di masa depan. Sawarjuwono dan Kadir (2003) 
mendefinisikan modal intelektual sebagai jumlah dari apa yang dihasilkan oleh 
tiga elemen utama organisasi (human capital, structural capital , customer capital 
) yang berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan nilai 
lebih bagi perusahaan berupa keunggulan bersaing organisasi. Menurut Yau 
(2009) modal intelektual merupakan sumber daya milik perusahaan seperti 
teknologi, pengetahuan dan pengalaman karyawan, serta hubungan pelanggan 
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yang dapat dijadikan nilai tambah bagi perusahaan. Pada prakteknya modal 
intelektual adalah tentang sebuah aktivitas manajer yang dilakukan dalam upaya 
atas nama pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut berkaitan dengan 
pengembangan karyawan, restrukturisasi organisasi, dan pengembangan aktivitas 
pemasaran (Ulum, 2015). Modal intelektual diyakini bisa menjadi suatu kekuatan 
bagi perusahaan untuk memperoleh kesuksesan dalam dunia bisnis dan seringkali 
menjadi faktor utama dalam pencapaian laba suatu perusahaan (Sawarjuwono, 
2003). Resource Based Theory (RBT) menyebutkan bahwa dengan  mengetahui 
dan menganalisis sumber daya yang dimiliki perusahaan akan dapat dipahami 
bagaimana sebuah perusahaan bisa memperoleh keunggulan kompetitifnya. 
Dengan mengetahui keunggulan kompetitifnya, maka perusahaan akan dapat 
memaksimalkan strenghtnya untuk bersaing dengan perusahaan lain. Jika 
keunggulan kompetitif perusahaan dapat dimaksimalkan, maka kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan laba semakin besar yang menunjukkan kinerja 
keuangan perusahaan semakin meningkat dan satu arah dengan nilai perusahaan 
yang semakin baik. Dalam hubungannya dengan teori stakeholder, dijelaskan 
bahwa seluruh aktivitas perusahaan bermuara pada penciptaan nilai atau value 
creation, kepemilikan serta pemanfaatan sumber daya intelektual memungkinkan 
perusahaan mencapai  keunggulan  bersaing dan meningkatkan  nilai  tambah 
(Sunarsih dan Mendra, 2012). 

2. METODA PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu dengan menggunakan 
data yang berbentuk angka pada analisis statistiknya. Berdasarkan pada asumsi 
Radjab and Jam’an (2017) bahwa realitas yang menjadi sasaran penelitian 
berdimensi tunggal, fragmental, dan cenderung bersifat tetap sehingga dapat 
diprediksi, dan variabel dapat diidentifikasi dan diukur dengan alat-alat yang 
objektif dan baku. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang 
diperoleh dari laporan keuangan tahunan (annual report) perusahaan sektor utama 
yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dari tahun 2015-2017. Metode 
pengumpulan data penelitian menggunakan metode arsip, mengumpulkan dan 
meneliti data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor 
utama yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan 
dalam penelitian ini didapatkan dari website resmi IDX yaitu www.idx.go.id. 
berdasarkan sumber data tersebut maka didapatkan data kuantitatif berupa data 
laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan listed di Bursa Efek Indonesia 
(BEI). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia sektor utama pada tahun 2015-2017. Perusahaan sektor 
utama terdiri dari perusahaan industri penghasil bahan baku atau industri 
pengelola sumber daya alam yang meliputi sektor pertanian (tanaman pangan, 

http://www.idx.go.id/
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perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan), sektor pertambangan 
(pertambangan batu bara, minyak dan gas bumi, logam dan mineral lainnya, batu-
batuan). Sampel yang digunakan yaitu perusahaan sektor utama yang memenuhi 
syarat prosedur pengambilan sampel. Metode pemilihan sampel dalam penelitian 
ini adalah purposive sampling.Menurut Sugiyono (2013) bahwa metode purposive 
sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 
Metode analisis data dalam penelitian ini dengan analisis regresi linear berganda 
yang sebelumnya dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian hipotesis 
menggunakan uji statistik t, uji statistik F, koefisien determinasi, dan analisis jalur 
(path analysis). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Uji Asumsi Klasik 
3.1.1 Uji Normalitas 

Tabel 4.4 Uji Normalitas 

Kolmogorov-Smirnov Asymp sig. Keterangan 

Model 1 0,117 0,065 Berdistribusi Normal 

Model 2 0,170 0,001 Berdistribusi Normal 

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas, Model 1 dalam tabel K-S test diatas 

mempunyai nilai sebesar 0,117 dengan asymp.sig 0.065 (>0,05) maka berdasarkan 

kriteria pengambilan keputusan uji Kolmogorov_Smirnov model 1 memenuhi 

kriteria dan dinyatakan berdistribusi normal. Uji Kolmogorov-Smirnov model 2 

menunjukkan angka sebesar 0,170 dengan asymp sig. 0,001 (<0,05). maka dapat 

disimpulkan bahwa data yang digunakan pada model satu berdasarkan uji KS 

berdistribusi tidak normal, akan tetapi penulis menggunakan asumsi central limit 

theorema (CLT)  yang dikemukakan oleh Abraham de Moivre yang kemudian 

dikembangkan oleh Pierre Simon Laplace bahwa “kurva distribusi sampling 

(untuk ukuran sampel 30 atau lebih) akan berpusat pada nilai 

parameter populasidan akan memiliki semua sifat-sifat distribusi normal”, dalam 

penelitian ini sampel yang diambil adalah 19 perusahaan dengan jumlah sampel 

http://kamusbisnis.com/arti/distribusi/
http://kamusbisnis.com/arti/sampel/
http://kamusbisnis.com/arti/populasi/
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54 data, maka berdasarkan teori tersebut model 2 dapat dinyatakan berdistribusi 

normal. 

3.1.2 Multikolinearitas 
Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterngan 

Model 1 

Kepemilikan 
Instiusional 

Asing 

0.996 1,004 Tidak terjadi 
multikolinearitas 

Kepemilikan 
Institusional 

Domestik 

0.996 1,004 Tidak terjadi 
multikolinearitas 

Model 2 

Kepemilikan 
Institusional 
Asing 

0,965 1,046 Tidak terjadi 
multikolinearitas 

Kepemilikan 
Institusional 
Domestik 

0,906 1,104 Tidak terjadi 
multikolinearitas 

Modal 
Intelektual 

0,870 1,150 Tidak terjadi 
multikolinearitas 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 

     Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diatas dapat disimpulkan bahwa 
variabel independen baik pada model pertama atauun model kedua memiliki nilai 
Tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10,00 sehingga variabel independen dalam 
penelitian ini dinyatakan tidak mengalami gejala multikolinearitas. 
3.1.3 Uji Autokorelasi 

Tabel 4.6 Uji Autotokorelasi 

Durbin Watson Rule Of Tumb DW Putusan 
Model 2 1,964 1,5 < 2,282 < 2,5 Bebas Otokorelasi 
Model 1 1,985 1,5 < 1,886 < 2,5 Bebas Otokorelasi 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2019 
Berdasarkan tabel diatas uji otokorelasi pada model 1 yaitu pada persamaan 

regresi pertama menunjukkan angka DW 2,282 dimana angka tersebut adalah 
berada diantara rule of tumb yaitu 1,5 < 2,282 < 2,5 . Kemudian pada model 2 
pada persamaan regresi kedua menunjukkan angka DW  1,886 dimana angka 
tersebut berada diantara rule of tumb 1,5 < 1,886 < 2,5 maka dapat disimpulkan 
bahwa tidak ada otokorelasi positif atau negatif pada model regresi dalam 
penelitian ini. 
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3.1.4 Uji Heteroskedastisitas 
Tabel 4.7 Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig. Probabilitas Sig. Putusan 
Model 1 Kepemilikan 

Institusional 
Asing 

0,091 0,05 Bebas 
Heteroskedastisits 

Kepemilikan 
Institusional 

Domestik 

0,847 0,05 Bebas 
Heteroskedastisits 

Model 2 Kepemilikan 
Institusional 

Asing 

0,411 0,05 Bebas 
Heteroskedastisits 

Kepemilikan 
Institusional 

Domestik 

0,358 0,05 Bebas 
Heteroskedastisits 

Modal 
Intelektual 

0,575 0,05 Bebas 
Heteroskedastisits 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 

Berdasarkan pada tabel hasil uji heteroskedastisitas diatas menunjukkan bahwa 
semua variabel memiliki nilai sig. > 0,05 maka, dapat disimpulkan bahwa semua 
variabel yang digunakan baik dalam model 1 ataupun model 2 tidak terjadi 
heteroskedastisitas. 

3.2 Uji Hipotesis 
3.2.1. Uji Regresi Linier Berganda 

Tabel 4.8Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
Variabel Coefficient 

beta 
Beta THitung Sig. 

Model 
1 

(Constant) 
Kep. Ins Asing 
Kep. Ins. Domestik 

1,190 
-0,079 
0,171 

-0,190 
0,295 

5,699 
-1,452 
2,253 

0,000 
0,153 
0,029 

R2           = 0,130 
Adj. R2   = 0,096 
Fhitung       = 3,824 

Model 
2 

(Constant) 
Kep. Ins. Asing 
Kep. Ins. Domestik 
VAIC 

1,060 
0,043 
0,096 
0,680 

0,059 
0,094 
0,388 

2,300 
0,445 
0,700 
2,816 

0,026 
0,658 
0,487 
0,007 

R2   = 0,175 
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Adj. R2   = 0,126 
Fhitung      = 3,538 

Sumber : Data sekunder yang di olah, 2019 
Berdasarkan hasil pengolahan data pada model pertama dan model kedua di 

atas yang menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 
dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut: 
Model 1 : Z = 1,190 - 0,079X1 + 0,171X2 + e 
Model 2 :Y = 1,060 + 0,043X1 + 0,096X2 + 0,680Z + e 
Model Pertama : 
a. Koefisien konstanta bernilai positif, yaitu sebesar 1,190 dapat diartikan

kepemilikan Institusional asing dan kepemilikan institusional domestik
menjadi pertimbangan dalam peningkatan modal intelektual.

b. Koefisien kepemilikan institusional asing (X1) bernilai negatif yaitu sebesar -
0,079 . Hal ini diartikan bahwa semakin meningkat kepemilikan institusional
asing dari perusahaan, maka modal intelektual akan menurun.

c. Koefisien kepemilikan institusional domestik bernilai positif sebesar 0,171
dapat diartikan jika kepemilikan institusional domestik meningkat, maka
modal intelektual juga akan meningkat.

Model Kedua : 
a. Koefisien konstanta bernilai positif, yaitu sebesar 1,060 dapat diartikan

kepemilikan Institusional asing, kepemilikan institusional domestik dan
modal intelektual menjadi berpengaruh dalam peningkatan nilai perusahaan.

b. Koefisien kepemilikan institusional asing bernilai positif sebesar 0,043 dapat
diartikan jika kepemilikan institusional asing meningkat, maka nilai
perusahaan juga akan meningkat.

c. Koefisien kepemilikan institusional domestik bernilai positif sebesar 0,096
dapat diartikan jika kepemilikan institusional domestik meningkat, maka nilai
perusahaan juga akan meningkat.

d. Koefisien modal intelektual bernilai positif sebesar 0,680 dapat diartikan jika
modal intelektual perusahaan meningkat, maka nilai perusahaan juga akan
meningkat.

3.2.2. Uji F (Goodness Of Fit) 
Tabel 4.9Hasil Uji F (Goodness of Fit) 

Regresi F Hitung Sig. Prob. Sig Putusan 
Model 1 3,824 0,028 0,05 Model Fit 
Model 2 3,538 0,021 0,05 Model Fit 

      Berdasarkan hasil uji yang disajikan dalam tabel diatas maka dapat dilihat 
bahwa besarnya nilai sig. pada model regresi 1 yaitu 0,28 dimana nilai tersebut 
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kurang dari probabilitas signifikansi yaitu 0,05 (0,028 < 0,05 ) yang berarti model 
regresi dapat digunakan untuk memprediksi modal intelektual. Dalam hal ini 
struktur kepemilikan baik institusional asing maupun domestik secara simultan 
berpengaruh terhadap modal intelektual. 
      Nilai pada kolom sig. model 2 adalah sebesar 0,021 < 0,05 , maka hal ini 
menunjukkan bahwa regresi model 2 dapat digunakan untuk memprediksi nilai 
perusahaan. Dalam hal ini struktur kepemilikan institusional asing, kepemilikan 
institusional domestik, dan modal intelektual secara simultan berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. 

3.2.3 Uji t (Parsial) 
Tabel 4.10Hasil Uji Parsial (t) 

V. Bebas V. Terikat T Sig. Prob. 
Sig 

Putusan 

Kep. Ins Asing VAIC -1,452 0,153 0,05 Tidak 
signifikan 

Kep. Ins. 
Domestik 

VAIC 2,253 0,029 0,05 Signifikan 

Kep. Ins. Asing PBV 0,445 0,658 0,05 Tidak 
signifikan 

Kep. Ins. 
Domestik 

PBV 0,700 0,487 0,05 Tidak 
Signifikan 

VAIC PBV 2,816 0,007 0,05 Signifikan 
Sumber: Data sekunder yang diolah,2019 
Model Pertama : 
1) Pengaruh Kepemilikan Institusional Asing terhadap Modal Intelektual
Melihat pada hasil output tabel diatas menunjukkan bahwa nilai  thitung sebesar -
1,452 dengan nilai sig. 0,153 > 0,05. Maka dari itu, Ha ditolak dan H0 diterima 
yang artinya perdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan dari kepemilikan 
institusional asing terhadap modal intelektual. 
2) Pengaruh Kepemilikan Institusional Domestik terhadap Modal Intelektual.

Berdasarkan hasil pengujian regresi dengan alat analisis SPSS diperoleh  thitung 
sebesar 2,253 dengan nilai sig. 0,029 < 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa H0

ditolak dan Ha diterima yang artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan dari 
kepemilikan institusional domestik terhadap modal intelektual. 
Model Kedua : 
1) Pengaruh Kepemilikan Institusional Asing terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil pengujian regresi dengan alat analisis SPSS diperoleh  thitung 
sebesar 0,445 dengan nilai sig. 0,658 < 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa Ha
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ditolak dan H0 diterima yang artinya terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan 
dari kepemilikan institusional sing terhadap nilai perusahaan. 
2) Pengaruh Kepemilikan Institusional Domestik terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil pengujian regresi dengan alat analisis SPSS diperoleh  thitung 
sebesar 0,445 dengan nilai sig. 0,658 < 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa Ha

ditolak dan H0 diterima yang artinya terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan 
dari kepemilikan institusional domestik terhadap nilai perusahaan. 
3) Pengaruh Kepemilikan Modal Intelektual terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil pengujian regresi dengan alat analisis SPSS diperoleh  thitung 
sebesar 2,816 dengan nilai sig. 0,007 < 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa H0

ditolak dan Ha diterima yang artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan dari 
modal intelektual terhadap nilai perusahaan.  

3.2.4. Uji Koefisien Determinasi 
Tabel 4.11Hasil Koefisien Determinasi 

Model Regresi R R Square Adj. R s quare 
1 Kep. Ins. Asing & 

Kep. Ins. Domestik 
 VAIC 

0,361 0,130 0,096 

2 Kep. Ins. Asing, Kep. 
Ins. Domestik & 
VAIC  PBV 

0,418 0,175 0,126 

Sumber : data sekunder yang diolah, 2019 
      Dari tabel 4.8 diatas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi model 
1 ditunjukkan dengan adjusted R Square adalah sebesar 0,096 sehingga variabel 
kepemilikan institusional asing dan domestik mampu menjelaskan variabel 
dependennya yaitu modal intelektual sebesar 9,6 % sedangkan sisanya (100% - 
9,6% = 90,4% ) dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.  
      Kemudian, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi model 2 
ditunjukkan dengan adjusted R Square adalah sebesar 0,126 sehingga variabel 
kepemilikan institusional asing, kepemilikan institusional domestik, dan model 
intelektual dapat menjelaskan variabel independennya yaitu nilai perusahaan yang 
diproksikan dengan PBV sebesar 12,6 % sedangkan sisanya (100% - 12,6% = 
87,4 %) dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. 

3.2.5 Analisis Jalur 
Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Peran Modal Intelektual Sebagai Pemediasi 

PengaruhKepemilikan Institusional Asing, Kepemilikan Institusional Domestik 
Terhadap Nilai Perusahaan 

Coefficientsa 
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Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

2 (Constant) 1,060 ,461 2,300 ,026 

Kep. Ins. Asing ,043 ,095 ,059 ,445 ,658 

Kep. Ins. Domestik ,096 ,137 ,094 ,700 ,487 

Modal Intelektual ,680 ,242 ,388 2,816 ,007 

a. Dependent Variable:  Nilai Perusahaan
Hasil regresi diatas terlihat bahwa kepemilikan institusional asing berpengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan dan menghasilkan nilai ß 
0,043  ( 0,658 > 0,05) , kepemilikan institusional domestik berpengaruh positif 
dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan dengan menghasilkan ß 0,096 ( 
0,487 > 0,05) dan, modal intelektual berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
nilai perusahaan dengan nilai ß 0,680 (0,007 < 0,05) Peran pengujian mediasi 
dialkukan dengan melihat hasil analisis regresi berganda pada hipotesis  sehingga 
dapat disimpulkan dengan melihat hasil regresi secara bersama-sama antara 
variabel perilaku  pemimpin dan kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan 
dengan koefisien nilai ß 0,043  ( 0,658 > 0,05), ß 0,096 ( 0,487 > 0,05), ß 0,680 
(0,007 < 0,05). Dengan hasil persamaan sebagai berikut:  

Y = 0,043X1 + 0,096X2 + 0,680Z 

Tabel 4.13 Hasil Analisis Regresi 

Langkah Beta Signifikansi 

1 Kep. Ins. Asing  Modal 

Intelektual 

-0.087 0,129 

2 Kep. Ins. Domestik  Modal 

Intelektual 

0,179 0,023 

3 Kep. Ins. Asing  Nilai 

Perusahaan 

-0,021 0,386 

4 Kep. Ins. Domestik  Nilai 

Perusahaan 

0,215 0,125 

5 Modal Intelektual  Nilai 

Perusahaan 

0,710 0,002 

6 Kep. Ins. Asing  
Kep. Ins. Domestik 
& Modal Intelektual 

0,043 
0,098 
0,679 

0,658 
0,480 
0,007 
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 Nilai Perusahaan 
Sumber : data sekunder yang diolah 2019 
Dalam tahapan ini terjadi pengaruh F mediasi secara penuh karena pengaruh 
variabel pemediasi terhadap variabel dependen siginifikan dengan nilai signifikan 
0,002 < 0,05,  variabel independen kepemilikan institusional asing terhadap 
pemediasi tidak signifikan 0,129 > 0,05 dan kepemilikan institusional domestik 
terhadap pemediasi tidak signifikan. Hal ini sesuai dengan teori menurut Baron 
dan Kenny (1986) mediasi penuh (fully mediated) akan terjadi bila apabila 
pengaruh variabel pemediasi terhadap variabel dependen signifikan sementara 
pengaruh variabel independen terhadap pemediasi tidak signifikan. Sebaliknya 
apabila pengaruh variabel dependen terhadap variabel pemediasi signifikan dan 
pengaruh variabel independen terhadap variabel pemediasi juga signifikan maka 
dapat dikatakan bahwa hasil temuan penelitian ini mendukung pengaruh mediasi 
secara parsial (partially mediated). Berikut gambar kerangka analisis mediasi : 

 

  β= -0,079 (sig=0,153) 

β= 0,043 (sig=0,658) 

β=0,680

(sig=0,007) 

β= 0,096 (sig=0,487)   

  β= 0,171 (sig=0,029) 

 

Gambar 4.1. hasil peran mediasi variabel modal intelektual pada struktur 
kepemilikan institusional asing dan struktur kepemilikan institusional domestik 
terhadap nilai perusahaan.Sumber : Data sekunder yang diolah,2019 

PEMBAHASAN 
1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Asing terhadap Modal Intelektual
Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier berganda diperoleh thitungsebesar -
1,452 dengan nilai sig. 0,153 > 0,05. Maka dari itu, Ha ditolak dan H0 diterima 
yang artinya perdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan dari kepemilikan 
institusional asing terhadap modal intelektual. Hasil penelitian ini tidak 
mendukung hasil penelitian Putri, Gelisha D.K. (2011) yang meneliti perusahaan 
perbankan terdaftar di BEI tahun 20072009, serta tidak sejalan dengan hasil 

Nilai 
Perusahaan 

Kepemilikan 
Institusional 

Asing 

Kepemilikan 
Ins. Domestik 

Modal 
Intelektual 

0,870 0,825 
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penelitian Chhibber and Majumdar (1999) yang menemukan adanya hubungan 
positif antara kepemilikan asing dan keuntungan perusahaan di India ketika ada 
pengendalian perusahaan yang jelas. Namun hasil ini sejalan dengan penelitian 
Saleh et al. (2009) yang juga menolak hipotesis penelitian atas adanya hubungan 
positif kepemilikan asing terhadap VAIC. Kepemilikan jenis ini diyakini mampu 
meningkatkan nilai dan  kinerja perusahaan melalui kepengawasan dan teknologi 
yang lebih baik. Akan tetapi ada kemungkinan bahwa kepemilikan institusional 
asing justru membawa perusahaan pada arah yang negatif. Hal tersebut mungkin 
terjadi karena transfer teknologi, pengetahuan, dan keahlian dari pihak 
institusional asing tersebut tidak dapat diterima dan diserap dengan baik oleh 
perusahaan, sehingga kepemilikan asing belum mampu menjadi mekanisme 
peningkatan VAICTM. Selain itu hal ini disebabkan karena pemilik saham 
institusional asing menganggap bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia rentan 
terhadap risiko, salah satunya adalah risiko politik. Oleh karena itu pemilik 
institusional asing lebih memilih untuk menjaga hubungan jangka pendek dengan 
perusahaan domestik, yang hanya berfokus terhadap profitabilitas di pasar 
domestik bukan berfokus pada transfer pengetahuan, pengembangan teknologi, 
dan gaya manajemen baru terhadap perusahaan domestik. 

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Domestik terhadap Modal
Intelektual

Berdasarkan hasil pengujian regresi dengan alat analisis SPSS diperoleh  thitung 
sebesar 2,253 dengan nilai sig. 0,029 < 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa H0

ditolak dan Ha diterima yang artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan dari 
kepemilikan institusional domestik terhadap modal intelektual. Hal ini 
mendukung penelitian dari I Nyoman Trisna Supradnya (2016)  dengan judul 
pengaruh jenis industri, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional 
domestik, dan kepemilikan asing terhadap kinerja modal intelektual yang 
menemukan bahwa kepemilikan saham institusional domestik berpengaruh 
terhadap peningkatan modal intelektual. Bathala (1994) menyatakan kekuatan 
suara dan kewenangan sebuah  institusi sebagai pemegang saham untuk 
mengawasi pihak manajemen akan semakin besar apabila semakin tinggi 
kepemilikan saham pihak institusi. Hal tersebut akan berdampak pada lebih 
besarnya dorongan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mengoptimalkan 
nilai perusahaan. 
      Bathala (1994) menyebutkan semakin tinggi kepemilikan saham oleh institusi 
mengakibatkan kekuatan suara semakin besar dan pengawasan institusi terhadap 
manajemen. Hal tersebut berakibat pada timbulnya motivasi yang lebih tinggi 
untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan. Menurut Faizal (2004) pengawasan 
yang lebih besar akan muncul bila meningkatnya kepemilikan saham oleh pihak 
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institusi, sehingga perilaku oportunistik dari manajer akan berkurang dan manajer 
akan bertindak berdasarkan kemauan pemegang saham. Investor institusi akan 
lebih memilih kebijakan untuk meningkatkan keuntungan jangka panjang bagi 
perusahaan, salah satunya adalah kebijakan pengelolaan modal intelektual. 
Keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan dapat diperoleh melalui 
pengelolaan modal intelektual secara optimal. Adanya investor institusional 
dengan pengawasan yang optimal, maka efisiensi pengelolaan modal intelektual 
akan semakin tinggi sehingga akan meningkatkan kinerja modal intelektual 
perusahaan (Bohdannowicz, 2013). 

3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Asing terhadap Modal Nilai
Perusahaan
Berdasarkan hasil pengujian regresi dengan alat analisis SPSS diperoleh

thitung sebesar 0,445 dengan nilai sig. 0,658 < 0,05. Maka, dapat disimpulkan 
bahwa Ha ditolak dan H0 diterima yang artinya terdapat pengaruh positif dan tidak 
signifikan dari kepemilikan institusional asing terhadap nilai perusahaan. 
Hermuningsih dan Wardani bahwa di Indonesia struktur kepemilikan tidak 
berhubungan dengan nilai perusahaan. Penelitian yang sama juga dinyatakan oleh 
Sri Hasnawati dan Agnes Sawir (2015), kepemilikan institusional asing tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan dikarenakan investor asing cenderung 
menanamkan modalnya hanya sementara (hot money )sehingga tidak mampu 
memingkatkan nilai perusahaan. 

4. Pengaruh Kepemilikan Institusional Domestik terhadap Nilai
Perusahaan

Berdasarkan hasil pengujian regresi dengan alat analisis SPSS diperoleh  thitung 
sebesar 0,445 dengan nilai sig. 0,658 < 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa Ha

ditolak dan H0 diterima yang artinya terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan 
dari kepemilikan institusional domestik terhadap nilai perusahaan. Hal ini sesuai 
dengan penelitian oleh Hermuningsih dan Wardani bahwa di Indonesia struktur 
kepemilikan tidak berhubungan dengan nilai perusahaan. Kepemilikan saham 
institusi domestik tidak memiliki pengaruh yang signikan terhadap nilai 
perusahaan. Hal ini dapat dikarenakan kepemilikan institusi tidak selalu dimiliki 
oleh satu institusi, karena beberapa perusahaan keuangan banyak yang memiliki 
lebih dari satu institusi domestik. Temuan yang sama juga diungkapkan oleh 
Pramundityo dan anis (2013) pada penelitian yang berjudul “pengaruh struktur 
kepemilikan dan kinerja intelektual kapital pada nilai perusahaan” bahwa adanya 
kepemilikan saham institusi yang tidak terkonsentrasi juga menjadikan 
pengawasan oleh perusahaan pengendali juga dapat menjadi kurang optimal. 
Beberapa perusahaan memiliki pemegang saham pengendali yang cukup kuat, 
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sehingga kontrol dari pemegang saham non pengendali menjadi semakin rendah 
sehingga kinerja manajemen mungkin kurang memuaskan pemegang saham non 
pengendali sehingga nilai saham kurang mengalami kenaikan yang signifikan. 

5. Pengaruh Kepemilikan Modal Intelektual terhadap Nilai Perusahaan
Berdasarkan hasil pengujian regresi dengan alat analisis SPSS diperoleh  thitung 
sebesar 2,816 dengan nilai sig. 0,007 < 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa H0

ditolak dan Ha diterima yang artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan dari 
modal intelektual terhadap nilai perusahaan. Hal ini selaras dengan pendapat 
Appuhami (2007) menyatakan bahwa semakin besar nilai modal intelektual 
(VAIC) semakin efisien penggunaan modal perusahaan, sehingga menciptakan 
value added bagi perusahaan. Investor cenderung menanamkan modalnya pada 
perusahaan yang memiliki modal intelektual tinggi (Sudibya san Restuti,2014). 
Hal ini menunjukkan bahwa investor akan menilai tinggi perusahaan yang 
memiliki efisiensi modal yang tinggi (Chen et al, 2005). Modal yang ditanamkan 
tersebut mencerminkan nilai dari sebuah perusahaan. Pertambahan modal dari 
investor akan berdampak pada naiknya nilai perusahaan (Sudibya dan restuti 
2014) 

6. Pengaruh Kepemilikan Institusional Asing terhadap Nilai Perusahaan
dengan mediasi Modal Intelektual

Berdasarkan pendekatan regresi termediasi diketahui bahwa nilai t hitung 
kepemilikan institusional asing terhadap modal intelektual sebesar -1,452 dengan 
signifikansi 0,153 sedangkan untuik nilai t hitung modal intelektual terhadap nilai 
perusahaan sebesar 2,8 dengan signifikansi 0,007, hasil tersebut sesuai dengan 
Baron & Kenny (1986) bahwa mediasi penuh (fully mediated) akan terjadi bila 
apabila pengaruh variabel pemediasi terhadap variabel dependen signifikan 
sementara pengaruh variabel independen terhadap pemediasi tidak signifikan. 
Maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel modal intelektual 
dapat menjadi mediator antara kepemilikan institusional asing dan nilai 
perusahaan. 
7. Pengaruh Kepemilikan Institusional Domestik terhadap Nilai

Perusahaan dengan mediasi Modal Intelektual
Berdasarkan pendekatan regresi termediasi diketahui bahwa nilai t hitung 
kepemilikan institusional domestik terhadap modal intelektual sebesar 2,253 
dengan signifikansi 0,029 sedangkan untuik nilai t hitung modal intelektual 
terhadap nilai perusahaan sebesar 2,8 dengan signifikansi 0,007, hasil tersebut 
menunjukkan mediasi secara parsial sesuai dengan Baron & Kenny (1986) bahwa 
apabila pengaruh variabel dependen terhadap variabel pemediasi signifikan dan 
pengaruh variabel independen terhadap variabel pemediasi juga signifikan maka 
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dapat dikatakan bahwa hasil temuan penelitian ini mendukung pengaruh mediasi 
secara parsial (partially mediated). 

4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka dari penelitian ini dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : (1) Struktur kepemilikan institusional asing 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap modal intelektual pada 
perusahaan sektor utama yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. (2) Struktur 
kepemilikan institusional domestik berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
modal intelektual pada perusahaan sektor utama yang terdaftar di BEI tahun 2015-
2017. (3) Struktur kepemilikan institusional asing berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor utama yang terdaftar 
di BEI tahun 2015-2017. (4) Struktur kepemilikan institusional domestik 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan sektor utama yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. (5) Modal 
Intelektual berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan sektor utama yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. (6)Modal 
intelektual dapat memediasi penuh hubungan antara kepemilikan institusional 
asing terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor utama yang terdaftar di 
BEI tahun 2015-2017. (7) Modal intelektual dapat memediasi secara parsial 
hubungan antara kepemilikan institusional domestik terhadap nilai perusahaan 
pada perusahaan sektor utama yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. 

4.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya: (1) Penelitian ini hanya 
menggunakan variabel Present Book Value (PBV) sebagai indikator nilai 
perusahaan. (2) Rentang waktu penelitian ini hanya 3 tahun sehingga sampel 
perusahaan terbatas. (3) Variabel independen yang digunakan hanya kepemilikan 
institusional asing dan kepemilikan institusional domestik. (4) hanya 
menggunakan mediated regression aproach sebagai alat uji mediasi. 

4.3 Saran 
Atas dasar kesimpulan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka saran 
peneliti sebagai berikut : (1) Perusahaan sektor utama sebaiknya mengadakan 
pelatihan – pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan modal intelektual yang 
dimiliki perusahaan terutama dalam bidang sumber daya manusia dan teknologi 
informasi. Sehingga dapat menunjang kelangsungan bisnis dan dapat menjaga 
kualitas perusahaan agar dapat terus unggul dalam bersaing dengan 
kompetitornya. (2) Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya berfokus pada 
sektor utama sebagai sampel, melainkan mencoba untuk menerapkan pada sektor 
yang lain. (3) Penelitian selanjutnya akan lebih baik menambah rentang waktu 
penelitian. (4) Menambah variabel intervening lainnya yang berpotensi dapat 
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memediasi hubungan antara struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan.(5) 
Disarankan menambah proksi untuk nilai perusahaan seperti Tobins Q, Price 
Earning Ratio. (6) Menambah variabel independen lain yang berpotensi 
mempengaruhi nilai perusahaan. (7) Menggunakan alat analisis yang lebih variatif 
untuk menguji pengaruh tidak langsung (mediasi). 
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