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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Data pada penelitian ini diambil dari laporan keuangan perusahaan property 

dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012-2015. 

Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada periode tersebut berjumlah 

sebanyak 47 perusahaan dan dari jumlah tersebut yang dijadikan sampel sebanyak 

33 perusahaan. Sampel tersebut diambil berdasarkan purposive sampling yang 

kriterianya telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berikut adalah tabel rincian 

perolehan sampel pada penelitian ini: 

                        Table 4.1 Pemilihan Sampel Penelitian 

Keterangan 
Jumlah 

perusahaan 

Perusahaan property dan real estate tahun 2012 – 2015 47 

Data tidak tersedia 6 

Tidak terdapat kepemilikan manajerial di perusahaan property 

dan real estate tahun 2012 -2015 

8 

Jumlah sampel 33 

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2016. 

4.1    Deskriptif Statistik  

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran data yang akan 

diteliti secara deskriptif (Sarwono, 2016). Statistik deskriptif yang akan dijelaskan 

dalam penelitian ini meliputi mean, median, maksimum, minimum, dan standard 

deviasi. Berikut ini hasil statistik deskriptif dari 132 data penelitian yang tediri 
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dari variabel Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, 

profitabilitas dan nilai perusahaan. 

                          Table 4.2 Uji Statistik deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 n Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Nilai Perusahaan 132 .0216 4.6438 2.472898 1.2926644 

Kepemilikan Manajerial 132 .0100 .2528 .084357 .0657631 

Kepemilikan Institusional 132 .1311 .5520 .306704 .1075677 

Dewan Komisaris 132 2 9 4.24 1.833 

ROA 132 -1.3090 .2677 .073536 .1574651 

Valid N (listwise) 132     

Sumber: Olahan Data SPSS, 2017. 

Tabel diatas menggambarkan variabel-variabel secara deskriptif statistik 

dalam penelitian ini. Minimum adalah nilai terkecil dari suatu rangkaian 

pengamatan, maksimum adalah nilai terbesar dari suatu rangkaian pengamatan, 

rata-rata (mean) adalah hasil penjumlahan nilai seluruh data dibagi dengan 

banyaknya data, sementara standar deviasi adalah akar dari jumlah kuadrat dari 

selisih nilai data dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Tabel 4.2 

menunjukkan deskriptif variabel penelitian dengan jumlah data setiap variabel 

yang valid sebanyak 132 adalah sebagai berikut: 

a. Rata-rata nilai perusahaan pada perusahaan property dan real estate yang 

dijadikan sampel dalam penilitian ini sebesar 2.4728. Standar deviasi 

sebesar 1.2926 menunjukkan bahwa data tersebar. Hal ini dibuktikan 

dengan jarak antara nilai terendah dan tertinggi terbilang tinggi, nilai 

tertinggi dari data 4.6438 adalah dan nilai terendah adalah 0.0216.  
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b. Rata-rata kepemilikan manajerial pada perusahaan property dan real estate 

yang dijadikan sampel dalam penilitian ini sebesar 0.0843. Standar deviasi 

sebesar 0.0657 menunjukkan bahwa data tersebar. Hal ini dibuktikan 

dengan jarak antara nilai terendah dan tertinggi terbilang tinggi yaitu 0.2428 

dimana nilai tertinggi adalah 0.2528 dan nilai terendah adalah 0.0100. Jarak 

yang cukup jauh terjadi karena ketetapan yang dibuat oleh perusahaan 

berbeda–beda sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan di rapat umum 

pemegang saham (RUPS).  

c. Rata-rata kepemilikan institusional pada perusahaan property dan real estate 

yang dijadikan sampel dalam penilitian ini sebesar 0.3067. Standar deviasi 

sebesar 0.1075 menunjukkan bahwa data tersebar. Hal ini dibuktikan 

dengan jarak antara nilai terendah dan tertinggi terbilang tinggi, nilai 

tertinggi dari data 0.5520 adalah dan nilai terendah adalah 0.1311.  

d. Rata-rata dewan komisaris pada perusahaan property dan real estate yang 

dijadikan sampel dalam penilitian ini sebesar 4.24, artinya rata-rata dewan 

komisaris dalam peraturan perusahaan sebanyak 4 orang. Standar deviasi 

sebesar 1.833 menunjukkan bahwa data tersebar. Hal ini dibuktikan dengan 

jarak antara nilai terendah dan tertinggi terbilang tinggi, nilai tertinggi dari 

data adalah 9 dan nilai terendah adalah 2.  

e. Rata-rata profitabilitas dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba 

pada perusahaan yang dijadikan sampel sebesar 0.0735 Standar deviasi 

sebesar 0.15747 menunjukkan bahwa data tersebar. Hal ini dibuktikan 

dengan jarak antara nilai terendah dan tertinggi terbilang tinggi, nilai 
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tertinggi dari data adalah 0.2677 dan nilai terendah adalah -1.31. Terdapat 

perbedaan yang cukup jauh, dengan hasil nilai terendah terdapat pada nilai   

-1.31 dan hal ini terjadi pada perusahaan BKDP tahun 2013, perusahaan 

mengalami rugi bersih sebesar Rp. 736.304.573.360.000 hal ini dikarenakan 

turunnya penjualan, naiknya beban perseroan dan rugi selisih kurs serta 

turunnya nilai aset perseroan pada periode tersebut. 

4.2 Uji Asumsi Klasik   

1. Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Uji Normalitas 

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2017 

Dilihat dari grafik normal probably plots dapat disimpulkan bahwa data 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikut arah garis diagonal itu 

menunjukkan bahwa distribusi datanya normal. 
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2. Uji Multikolinearitas 

   Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardi
zed 

Coefficie
nts 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Toleran
ce VIF 

1 (Constant) .785 .540  1.455 .148   

Kepemilikan 
Manajerial 

.980 .987 .177 2.007 .042 .893 1.120 

Kepemilikan 
Institusional 

.224 .668 .168 1.933 .045 .916 1.091 

Dewan 
Komisaris 

.250 .095 .228 2.633 .010 .925 1.082 

ROA .218 .080 .221 2.253 .024 .962 1.040 

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan 

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2017 

Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan tidak 

ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Suatu model 

dikatakan bebas dari multikolinearitas jika angka VIF disekitar angka 1 dan 

mempunyai angka torelance mendekati 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. 
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3. Uji Autokorelasi 

       Tabel 4.4 Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .602
a
 .362 .342 1.0484696 1.956 

 

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2017 

Berdasarkan output diatas diketahui DW 1.956, selanjutnya nilai ini akan 

kita bandingkan dengan nilai tabel p-value 5% jumlah sampel n = 132 dan 

jumlah variabel independent 4 (K=4) = 1.956 maka perolehan du 1.510. DW 

1.956 lebih besar dari du yakni 1.510 kurang dari (4-du), 4 – 1.510 = 2.49, jadi 

kesimpulannya tidak terdapat autokorelasi. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.2 Grafik Scatterplots Uji Heteroskedastisitas 

                Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2017. 
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Dilihat dari uji grafik scatterplots terlihat bahwa titik–titik dalam grafik 

menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah titik 0 pada 

sumbu y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model regresi. 

4.3    Uji Regresi Linear Berganda 

Tabel 4.5 Uji R Square 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .602
a
 .362 .342 1.0484696 

      Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2017. 

 

Berdasarkan hasil R
2
 adalah 0.362 hal ini berarti 36.2% variasi nilai 

perusahaan dapat dijelaskan oleh variasi ke empat variabel independen 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris dan 

profitabilitas, sedangkan sisanya 100% - 36.2% = 63.8% dijelaskan oleh sebab – 

sebab lain di luar model. Standar error of estimate (SEE) sebesar 1.0484696. 

makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam 

memprediksi variabel dependen. 
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Tabel 4.6 Uji F test 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 65.691 4 16.423 4.463 .002
a
 

Residual 467.331 127 3.680   

Total 533.022 131    

a. Predictors: (Constant), ROA, Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan 
Manajerial 

b. Dependent Variable: Nilai Perusahaan 

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2017. 

Dari uji ANOVA atau F test didapat nilai F hitung sebesar 4.463 lebih besar 

dari F tabel sebesar 4.11 dan probabilitas 0.002 lebih kecil dari 0.05 maka model 

regresi dapat digunakan untuk memprediksi nilai perusahaan atau dapat dikatakan 

bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris dan 

profitabilitas bersama–sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

     Tabel 4.7 Uji T test 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .785 .540  1.455 .148 

Kepemilikan 
Manajerial 

.980 .987 .177 2.007 .042 

Kepemilikan 
Institusional 

.224 .668 .168 1.933 .045 

Dewan 
Komisaris 

.250 .095 .228 2.633 .010 

ROA .218 .080 .221 2.253 .024 

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan 

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2017. 
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Dari keempat variabel independen yang dimasukkan kedalam model regresi: 

Y = 0.785 + 0.980X1 + 0.224X2 + 0.250X3 + 0.218X4+ ε. 

Keterangan: 

Y  = Nilai Perusahaan. 

X1 = Kepemilikan Manajerial. 

X2 = Kepemilikan Institusional. 

X3 = Dewan Komisaris. 

X4 = Profitabilitas (ROA). 

ε    = residual term. 

Dari hasil persamaan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah 

sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta sebesar 0.785. Hasil ini dapat diartikan bahwa jika besarnya 

nilai seluruh variabel independen adalah 0, maka besarnya nilai perusahaan 

akan sebesar 0.785. 

2. Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan manajerial adalah sebesar 

0,980. Hasil ini dapat diartikan bahwa jika variabel kepemilikan manajerial 

bertambah satu satuan, maka nilai perusahaan akan mengalami kenaikan 

sebesar 0,980 dengan asumsi semua variabel independen konstan. 

3. Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan institusional sebesar 0,224. 

Hasil ini dapat diartikan bahwa jika variabel kepemilikan institusional 

bertambah satu satuan, maka nilai perusahaan akan mengalami kenaikan 

satu satuan sebesar 0,224 satuan dengan asumsi semua variabel independen 

lain konstan. 

4. Nilai koefisien regresi variabel dewan komisaris sebesar 0.250. Hasil ini 

apat diartikan bahwa jika nilai variabel dewan komisaris naik satu satuan 
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maka nilai perusahaan akan mengalami kenaikan sebesar 0,250 dengan 

asumsi semua variabel independen lain konstan. 

5. Nilai koefisien regresi variabel ROA sebesar 0.218. Hasil ini apat diartikan 

bahwa jika nilai variabel ROA naik satu satuan maka nilai perusahaan akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,218 dengan asumsi semua variabel 

independen lain konstan. 

4.3.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil kepemilikan manajerial menunjukkan nilai t hitung sebesar 2.007 

dengan tingkat probabilitas 0,042. Nilai t tabel dengan df =131 dan α = 5% 

diperoleh nilai sebesar 1.657. Dengan demikian dapat disimpulkan t hitung > t 

tabel H1 diterima, serta bedasarkan nilai p-value uji t memperoleh hasil 0.042 

lebih kecil dari nilai α = 0.05 yang menyatakan hasilnya signifikan dan juga 

menyatakan H1 diterima. 

Hasil koefisien untuk kepemilikan manajerial bernilai positif dengan nilai 

2.007, hal ini menandakan semakin besar kepemilikan manajerial maka akan 

semakin besar nilai perusahaan. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

diterima. 

Hasil penelitian ini konsisten terhadap teori keagenan (agency theory) yang 

dikemukakan oleh Jensen and Meckling (1976) yang menyatakan bahwa dengan 

adanya peningkatan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen atau 

kepemilikan manajerial, akan mengakibatkan para manajer merasakan secara 

langsung manfaat dari keputusan yang diambil, dan juga apabila ada kerugian 
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yang timbul akibat adanya keputusan yang salah, maka manajer dapat merasakan 

akibatnya.  

4.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil kepemilikan institusional menunjukkan nilai t hitung sebesar 1.993 

dengan tingkat probabilitas 0,045. Nilai t tabel dengan df =131 dan α = 5% 

diperoleh nilai sebesar 1.657. Dengan demikian dapat disimpulkan t hitung > t 

tabel H2 diterima, serta bedasarkan nilai p-value uji t memperoleh hasil 0.045 

lebih besar dari nilai α = 0.05 yang menyatakan hasilnya signifikan dan juga 

menyatakan H2 diterima. 

Hasil koefisien untuk kepemilikan institusional bernilai positif dengan nilai 

1.993, hal ini menandakan semakin besar kepemilikan institusional maka akan 

semakin besar nilai perusahaan. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

diterima. 

Penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Han dan Suk (2012) 

menyatakan dengan kepemilikan institusional yang tinggi maka bentuk 

pengawasan atas manajemen akan optimal mengakibatkan kinerja perusahaan 

meningkat, hal ini mangakibatkan nilai perusahaan juga meningkat. Teori agensi 

mengatur hubungan antara agent dan principal, dimana agent diberikan 

kepercayaan oleh shareholder (principal) untuk menjalankan bisnis, dalam 

menjalankan bisnis perusahaan institusi diberikan hak memiliki saham perusahaan 

kurang dari seratus persen guna meningkatkan pengawasan institusi terhadap 

perusahaan.  
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4.3.3 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil dewan komisaris menunjukkan nilai t hitung sebesar 2.633 dengan 

tingkat probabilitas 0.010. Nilai t tabel dengan df =131 dan α = 5% diperoleh nilai 

sebesar 1.657. Dengan demikian dapat disimpulkan t hitung > t tabel H3 diterima, 

serta bedasarkan nilai p-value uji t memperoleh hasil 0.010 lebih besar dari nilai α 

= 0.05 yang menyatakan hasilnya signifikan dan juga menyatakan H3 diterima.  

Hasil koefisien untuk dewan komisaris bernilai positif dengan nilai 2.633, 

hal ini menandakan semakin besar dewan komisaris maka akan semakin besar 

nilai perusahaan. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan diterima. 

Penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Malik (2013) menyarankan 

bahwa masuknya dewan komisaris meningkatkan pengawasan dalam mengawasi 

manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan 

teori agensi, yang menyatakan tugas utama dari dewan komisaris adalah 

melakukan fungsi pengawasan terhadap manajemen untuk memastikan bahwa 

mereka melakukan segala aktivitas dengan kemampuan terbaiknya bagi 

kepentingan peseroan, serta meninggalkan keputusan yang tidak menguntungkan 

(Forum for Coporate Governance in Indonesia, 2012). Semakin banyak anggota 

dewan komisaris maka tingkat integritas pengawasan yang dihasilkan akan 

semakin tinggi, dengan begitu maka semakin mewakili kepentingan stakeholders 

dan dampaknya akan meningkatkan nilai perusahaan. 
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4.3.4 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan 

Hasil ROA menunjukkan nilai t hitung sebesar 2.253 dengan tingkat 

probabilitas 0,024. Nilai t tabel dengan df =131 dan α = 5% diperoleh nilai 

sebesar 1.657. Dengan demikian dapat disimpulkan t hitung > t tabel H4 diterima, 

serta bedasarkan nilai p-value uji t memperoleh hasil 0.024 lebih besar dari nilai α 

= 0.05 yang menyatakan hasilnya signifikan dan juga menyatakan H4 diterima.  

Hasil koefisien untuk ROA bernilai positif dengan nilai 2.253, hal ini 

menandakan semakin besar dewan komisaris maka akan semakin besar nilai 

perusahaan. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan diterima. 

Penelitian ini mendukung teori sinyal yang menyatakan bahwa sinyal yang 

diberikan dapat dilakukan dengan pengungkapan informasi akuntansi. 

Pengungkapan informasi akuntansi disini dapat dilihat dari profit yang dihasilkan 

oleh perusahaan. Semakin tinggi profit perusahaan akan semakin bagus prospek 

perusahaan kedepannya sehingga akan menambah nilai perusahaan. 

Bertambahnya nilai perusahaan akan menyebabkan investor tertarik untuk 

berinvestasi atau menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Dengan 

banyaknya investor yang membeli saham perusahaan maka akan menaikkan harga 

saham perusahaan tersebut sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan 

(Hermuningsih, 2013). 
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   Tabel 4.8 Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Hasil 

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan 
Diterima 

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan 
Diterima 

H3: Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan Diterima 

H4: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan Diterima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


