
PEPENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN PADA PERBANKAN YANG TERDAFTAR 

DALAM PT. BURSA EFEK INDONESIA 

(Studi Kasus Tahun 2016-2018) 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I 

pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Disusun Oleh: 

NURUL QODRIYAH ROSIASTANTI 

B100150023 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2019 



i

HALAMAN PERSETUJUAN 

PENGARUH STRUKTUR KEPEMILKAN TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN PADA PERBANKAN YANG TERDAFTAR 

DALAM PT. BURSA EFEK INDONESIA 

(Studi Kasus Tahun 2016-2018) 

PUBLIKASI ILMIAH 

oleh: 

NURUL QODRIYAH ROSIASTANTI 

B100150023 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh : 

Dosen Pembimbing 

(Dr. H. Syamsudin, S.E., M.M.) 

NIK. 19570217 1986 031 001 



ii 

HALAMAN PENGESAHAN 

PENGARUH STRUKTUR KEPEMILKAN TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN PADA PERBANKAN YANG TERDAFTAR 

DALAM PT. BURSA EFEK INDONESIA 

(Studi Kasus Tahun 2016-2018) 

Oleh : 

NURUL QODRIYAH ROSIASTATI 

B100150023 

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

pada hari Senin, 3 Agustus 2019 

dan dinyatakan telah memenuhi syarat 

Susunan dewan penguji: 

1. Kussudiyarsana, S.E.,M.Si, P.hD.          (............................................) 

(Ketua Dewan Penguji)  

2. Dr. Syamsudin, M.M.     (............................................) 

(Dewan Penguji I)

3. Sidiq Permono Nugroho, S.E, M.M.      (...........................................) 

(Dewan Penguji II)

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

(Dr. Syamsudin, M.M.) 

NIK. 19570217 1986 031 001 



iii 

PERNYATAAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat 

karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 

tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 

pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 

dan disebutkan dalam daftar pustaka.  

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka 

akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. .  

Surakarta, 3  Agustus 2019 

   Penulis 

NURUL QODRIYAH ROSIASTANTI 

B100150023 



1 

PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN PADA PERBANKAN YANG TERDAFTAR 

DALAM PT. BURSA EFEK INDONESIA 

(Studi Kasus Tahun 2016-2018) 

Abstrak

Tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah untuk menguji 

dan membuktikan secara empiris pengaruh struktur kepemilikan terhadap nilai 

perusahaan pada perbankan yang tercantum dalam PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2016-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang telah 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2018. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian sebanyak 39 perusahaan perbankan dengan periode 2016-2018. Data 

observasi yang dihasilkan adalah 117 dan setelah dianalisis data mengalami outlier 

sebanyak 26 data menjadi 91 data observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan 

yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018.  Kepemilikan 

Institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan yang 

telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. Kepemilikan Publik 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan yang telah terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. 

Kata kunci: Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Publik, 

Nilai Perusahan 

Abstract 

The aim to be achieved by holding this research is to test and prove empirically the 

influence of ownership structure on the value of the company in the banking listed in 

the PT. Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2016-2018. This research is a quantitative 

study using secondary data. The population in this study are banking companies that 

have been listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2016-2018. The sample 

used in the study was 39 banking companies with the 2016-2018 period. The 

observation data produced was 117 and after analyzing the data experienced outliers of 

26 data to 91 observation data. Data analysis techniques in this study using multiple 

linear regression analysis. The results showed that managerial ownership has a 

significant effect on the value of banking companies that have been listed on the 

Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2016-2018. Institutional ownership has no 
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significant effect on the value of banking companies that have been listed on the 

Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2016-2018. Public ownership has a significant 

effect on the value of banking companies that have been listed on the Indonesia Stock 

Exchange (IDX) in 2016-2018. 

Keywords: Managerial Ownership, Institutional Ownership, Public Ownership, 

Corporate Value 

1. PENDAHULUAN

Pada saat ini terdapat berbagai macam indikator ekonomi yang digunakan untuk

mengukur kinerja dalam bisnis. Penggunaan indikator sebagai alat ukur dari suatu variabel

sangat diperlukan, hal ini terkait dengan memberikan sarana kemudahan dalam

memahami maknanya. Tidak mudah memang untuk menentukan suatu indikator sebagai

pengukur variabel, karena indikator tersebut harus sanggup merepresentasikan variabel

yang akan diukur secara tepat dan logic, sehingga secara ilmiah bisa diterima dan

dipertanggungjawabkan kebenarannya sebagai indikator yang tepat untuk mengukur

variabel.

Oleh karena itu pendirian sebuah perusahaan memiliki suatu tujuan yang jelas. 

Terdapat beberapa hal yang mengemukakan tentang tujuan pendirian suatu perusahaan. 

Tujuan perusahaan yang pertama adalah untuk mencapai suatu keuntungan maksimal atau 

laba yang sebesar-besarnya. Tujuan perusahaan yang kedua adalah ingin memakmurkan 

pemilik perusahaan atau para pemilik saham. Sedangkan tujuan perusahaan yang ketiga 

adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga sahamnya. Ketiga 

tujuan perusahaan tersebut sebenarnya secara substansial tidak banyak berbeda. Hanya 

saja penekanan yang ingin dicapai oleh masing-masing perusahaan berbeda antara yang 

satu dengan yang lainnya. (Harjito,2005) 

Manajer perusahaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan 

melalui implementasi keputusan keuangan yang terdiri dari keputusan investasi, 

keputusan pendanaan dan kebijakan dividen. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya harus 

dilakukan dengan hati-hati dan tepat, mengingat setiap keputusan keuangan yang diambil 

akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan akan berdampak terhadap 

pencapaian tujuan perusahaan. Keputusan investasi mencakup pengalokasian dana, baik 
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dana yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan pada berbagai 

bentuk investasi. Gitman (2000) dan Brealy & Myers (2000) menyatakan bahwa 

keputusan investasi sangat penting karena akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian 

tujuan perusahaan dan merupakan inti dari seluruh analisis keuangan. Sedangkan menurut 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa keputusan investasi dapat berperan 

sebagai mekanisme transmisi antara kepemilikan dan nilai perusahaan. 

Sehingga penelitian mengenai nilai perusahaan beberapa kali dilakukan. Variabel 

independen yang dipergunakan meliputi variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, dan kepemilikan publik. Seperti yang di ungkapkan oleh Jensen & Meckling 

(1976) bahwa Agency conflict muncul akibat adanya pemisahan antara kepemilikan dan 

pengendalian perusahaan. Dimana dalam teori keagenan dijelaskan bagaimana pihak-

pihak yang terlibat dalam perusahaan yakni manajer, pemilik perusahaan dan kreditor 

akan berperilaku, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Ini 

yang mengakibatkan struktur kepemilikan di Indonesia memiliki karakteristik yang 

berbeda dari perusahaan-perusahaan di Negara lain. Sebagian besar perusahaan di 

Indonesia memiliki kecenderungan terkonsentrasi sehingga pendiri juga dapat duduk 

sebagai dewan direksi atau komisaris, dan selain itu konflik keagenan dapat terjadi antara 

manajer dan pemilik dan juga antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance 

bagi Bank Umum memutuskan bahwa :  

Menetapkan : Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peratutan Bank 

Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance  Bagi 

Bank Umum. 

Berdasarkan uraian dari berbagai penelitian yang telah dilakukan dan fenomena 

yang terjadi pada industri manufaktur, penulis ingin mengangkat masalah mengenai 

bagaimana pengaruh struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan. Maka dari itu 

dengan menggunakan ratio Tobin’s q yang berfungsi untuk melengkapi analisis pengaruh 

struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan. Nilai ratio Tobin’s q ini dapat 
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memberikan informasi kepada pemilik perusahaan, sehingga pemilik perusahaan dapat 

mengetahui hasil akhir secara langsung. 

2. METODE

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode

dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan

dengan melihat keterangan-keterangan yang telah di dokumentasikan dengan mengambil

dokumen maupun literatur-literatur pendukung. Dokumen yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan yang terdaftar dalam indeks BEI pada

tahun 2016-2018. Selain menggunakan metode dokumentasi, penelitian ini juga

menggunakan studi pustaka, dimana dengan mengambil bahan yang tertulis dalam buku

maupun literatur seperti jurnal yang berhubungan dengan masalah pada penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan instrumen item-item pengumpulan data

kemudian diuji dengan menggunakan teknik analisis data yang digunakan adalah uji

validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi, uji F, uji T dan uji koefisien

determinasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari uji validitas, keseluruhan item pertanyaan dinyatakan valid, dan pada uji reliabilitas semua

variabel dinyatakan reliabel, dari uji asumsi klasik dari uji normalitas dinyatakan normal, pada uji

multikoliniearitas bahwa tidak terjadi problem multikoliniearitas pada model regresi

tersebut, pada uji otokorelasi bahwa model regresi pada penelitian ini bebas dari masalah

otokorelasi, dan pada uji heterokedastisitas  bahwa model regresi pada penelitian ini bebas

dari gejala heterokedastisitas, sehingga untuk selanjutnya dapat dilakukan uji hipotesis, uji T,

uji F, dan koefisien determinasi.

3.1 Uji Hipotesis 

a. Analisis Deskripsi Statistik

Deskripsi statitik dilakukan untuk memberikan gambaran data yang 

digunakan secara final memiliki nilai berapa. Sehingga data ini akan 
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menunjukkan angka yang digunakan dari sisi minimun, maksimum, nilai rata-

rata (mean), dan standar deviasi. 

Tabel 1  Hasil Deskrispsi Statistik 

Variabel Minimal Maksimal Rata-rata Std. Deviasi 

Nilai Perusahaan 0,07 32,02 1,3858 3,25763 

Kepemilikan Manajerial 0,00 12,46 1,4401 2,75682 

Kepemilikan Institusional 31,37 97,29 75,8238 16,86064 

Kepemilikan Publik 0,08 56,98 21,4406 14,71698 

   Sumber: Data IDX 2016-2018 

Berdasarkan hasil statistik diskripsi yang dihasilkan diatas adalah pada 

nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan tobin q menunjukkan nilai 

minimal 0,07; nilai maksimal 32,02; nilai rata-rata 1,3858 dan standar deviasi 

3,257763. 

Variabel berikut kepemilkan manajerial menjelaskan saham yang 

dimilki oleh pihak manajemen. Data observasi yang digunakan menunjukkan 

nilai  minimal 0,00; nilai maksimal 12,46; nilai rata-rata 1,4401 dan standar 

deviasi 2,75682. 

Variabel kepemilikan institusional merupakan saham yang dimiliki oleh 

pihak institusi atau pihak instansi baik dalam maupun luar negeri. Data 

observasi yang digunakan menunjukkan nilai  minimal 31,37; nilai maksimal 

97,29; nilai rata-rata 75,8238 dan standar deviasi 16,86064. 

Variabel kepemilikan publik yaitu saham yang di tawarkan kepada 

masyarakat melalui bursa efek Indonesia untuk mendapatkan dana diluar dari 

investor. Data observasi kepemilikan publik yang digunakan menunjukkan 

nilai  minimal 0,08; nilai maksimal 56,98; nilai rata-rata 21,4406 dan standar 

deviasi 14,71698. 
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b. Uji F

Uji F digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen secara simultan. Pada penelitian ini, hasil yang diperoleh

adalah:

Hasil Analisis Goodness of Fit

Uji Nilai 

F 9,034 

Sig. 0,000 

R 0,487 

R Square 0,238 

Sumber: Data IDX 2016-2018 

Nilai uji F yang dihasilkan dapat dilihat dari nilai F hitung dan F sig. Akan 

tetapi nilai yang digunakan penelitian ini adalah F sig. 0,000 ternyata lebih 

kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dapat dinyatakan secara simultan 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan public 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahan. 

c. Uji KoefisienDeterminasi (R2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar

kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai

yang dihasilkan pada penelitian ini berdasarkan Tabel 4.6 adalah:

Hasil nilai koefisien determinan (R2) adalah 0,238 (23,8) dapat diartikan

bahwa model kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan

kepemilikan public mampu menggambarkan variabel nilai perusahaan

sebesar 23,8% dan 76,2% dipengaruhi oleh variabel independen lainnya

d. Uji t

Uji t untuk mengukur pengaruh signifikan antara variabel independen

terhadap variabel dependen secara parsial, sebagai berikut:
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1) Kepemilikan Manajerial (X1)

Hasil uji t pada kepemilikan manajerial didapat t sig. 0,000. 

Hasil ini menunjukkan t sig. < 0,05 maka Ho ditolak dapat 

dinyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

2) Kepemilikan Institusional (X2)

Hasil uji t pada kepemilikan institusional didapat t sig. 0,587. 

Hasil ini menunjukkan t sig. > 0,05 maka Ho diterima dapat 

dinyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nilaiperusahaan. 

3) Kepemilikan Publik (X3)

Hasil uji t pada kepemilikan publik didapat t sig. 0,043. Hasil ini 

menunjukkan t sig. < 0,05 maka Ho ditolak dapat dinyatakan 

kepemilikan publik berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

4. PENUTUP

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel kepemilikan manajerial memiliki

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya peningkatan

jumlah kepemilikan manajerial akan mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap nilai

perusahaan. Sedangkan, variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang

positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya tinggi rendahnya jumlah

kepemilikan institusional tidak akan mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap nilai

perusahaan. Dan variabel kepemilikan publik memiliki pengaruh yang positif dan

signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya peningkatan jumlah kepemilikan publik

akan mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap nilai perusahaan. Hal ini sesuai dengan

hasil uji regresi linear berganda dan uji parsial (uji t).
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4.1    Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penulisan 

skripsi ini. Beberapa keterbatasan tersebut antara lain:  

1) Variabel Independent yang diteliti hanya terbatas pada Kepemilikan

Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Publik. Sehingga

hanya mampu menggambarkan variable nilai perusahaan sebesar 23,8%.

4.2 Saran 

Adanya berbagai temuan, serta keterbatasan  yang ada pada penelitian ini, 

maka saran yang diberikan oleh peneliti untuk penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Bagi Penelitian Mendatang

a. Peneliti yang akan datang disarankan mrngembangkan variabel

penelitian dan mengkombinasi dengan variabel lainnya.

b. Penelitian yang akan datang disarankan untuk meneliti diperusahaan

lain atau perusahaan sama.

2) Bagi Perusahaan Perbankan

a. Sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang

dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan di sektor perbankan.

b. Dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan, perusahaan sektor

perbankan hendaknya meningkatkan dan mengoptimalisasi kompisis

kepemilikan saham perusahaan perbankan. Semakin optimal tingkat

kepemilikan saham perusahaan maka akan mampu meningkatkan nilai

perusahaan di sektor perbankan
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