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Abstrak 

Tahun 1997 Indonesia dilanda krisis yang menyebabkan kegiatan perekonomian 

mengalami penurunan diberbagai industri baik manufaktur mau pun finansial. Seiring 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan era teknologi yang semakin pesat di Indonesia 

memunculkan wacana agar perekonomian membaik dengan cara memperbaiki nilai 

perusahaan dan meningkatkan kemakmuran pemilik atau pemegang saham. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan 

kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Syariah tahun 

2014-2016. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah purposive sampling. 

Sehingga dari populasi 300 perusahaan menjadi 50 perusahaan. Dan teknik analisis 

menggunakan regresi linear berganda dengan alat bantu SPSS. 

Kata Kunci: Nilai perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional,     

Kepemilikan Asing. 

Abstract 

In 1997 Indonesia was hit by a crisis which caused economic activity to decline in 

various industries, both manufacturing and financial. Along with the development of science 

and the increasingly rapid technological era in Indonesia, there is a discourse to improve the 

economy by improving the value of the company and increasing the prosperity of the owner 

or shareholders. This study aims to examine the effect of managerial ownership, institutional 

ownership, and foreign ownership on the value of companies listed on the Sharia Stock 

Exchange in 2014-2016. The method used in sample selection is purposive sampling. So that 

from a population of 300 companies to 50 companies. And analysis techniques using multiple 

linear regression with SPSS tools. 

Keywords: company value, managerial ownership, institutional ownership, foreign 

ownership. 
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PENDAHULUAN 

Tahun 1997 Indonesia dilanda krisis yang menyebabkan kegiatan perekonomian 

mengalami penurunan diberbagai industri baik manufaktur mau pun finansial. Hal ini 

memyebabkan akibat yang sangat fatal yang berkaitan dengan implementasi dan praktik 

bisnis yang ada di Indonesia. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan era 

teknologi yang semakin pesat di Indonesia memunculkan wacana agar perekonomian 

membaik dengan cara memperbaiki nilai perusahaan dan meningkatkan kemakmuran pemilik 

atau pemegang saham. 

Semakin tinggi nilai perusahaan menggambarkan semakin sejahtera pula pemiliknya. 

Nilai perusahaan akan tercermin dari harga pasar sahamnya (Fama, 1978). Jensen (2001) 

menjelaskan bahwa untuk memaksimumkan nilai perusahaan tidak hanya nilai ekuitas saja 

yang harus diperhatikan, Penyatuan kepentingan pemegang saham dan manajemen yang 

notabene merupakan pihak pihak yang mempunyai kepentingan terhadap tujuan perusahaan 

seringkali menimbulkan masalah-masalah (agency problem). Agency problem dapat 

dipengaruhi oleh struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial kepemilikan institusional, 

kepemilikan asing dan konsentrasi kepemilikan publik). Struktur kepemilikan oleh beberapa 

peneliti dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya 

berpengaruh pada nilai perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu maksimalisasi 

nilai perusahaan. Hal ini disebabkan oleh karena adanya kontrol yang mereka miliki.    

Kepemilikan manajerial dimana manajer terlibat dalam kepemilikan saham atau 

dengan kata lain manajer juga sebagai pemegang saham. Pemberian kesempatan manajer 

untuk terlibat dalam kepemilikan saham bertujuan untuk menyetarakan kepentingan manajer 

dengan kepentingan pemegang saham. Keterlibatan tersebut akan mendorong manajer untuk 

bertindak secara hati-hati karena manajer akan turut menanggung konsekuensi atas keputusan 

yang diambilnya. Selain itu, manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam 

mengelola perusahaan. Kepemilikan manajerial ini akan diukur dengan proporsi saham yang 

dimiliki oleh manajer, komisaris dan direksi perusahaan pada akhir tahun yang kemudian 

dinyatakan dalam presentase (Choi dan Hasan, 2005). 

Kepemilikan institusional menurut OJK merupakan kepemilikan saham oleh lembaga 

keuangan non bank dimana lembaga tersebut mengelola dana orang lain. Kepemilikan 

institusional dapat mendorong pengawasan yang lebih efektif dikarenakan intitusi yang 

terdapat dalam suatu perusahaan yang memiliki kemampuan dalam mengevaluasi nilai 

perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan dengan adanya kepemilikan institusional dapat mendorong 

peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen dikarenakan 

kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk 

mendukung atau memperburuk kinerja manajemen.  Seperti yang diungkapkan oleh Jensen 

and Meckling (1976) bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam 

meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi diantara pemegang saham dengan manajer. 

Keberadaaan investor institusional dianggap mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja 

manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen 

selaku pengelola perusahaan. 

Berdasarkan atas Undang-undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 yang 

dimaksud dengan kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha 

asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik 

Indonesia. Perusahaan multinasional atau dengan kepemilikan asing utamanya melihat 
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keuntungan legitimasi berasal dari para stakeholder-nya, dimana secara tipikal berdasarkan 

atas home market (pasar tempat beroperasi) yang dapat memberikan eksistensi yang tinggi 

dalam jangka panjang (Suchman, 1995 dalam Barkemeyer 2007).Globalisasi finansial 

tentunya juga membuat partisipasi asing terhadap industri perbankan semakin meningkat. 

Contohnya dapat berupa meningkatnya kehadiran manajer-manajer asing dalam perusahaan 

perbankan domestik, meningkatnya konsumen asing yang membutuhkan pelayanan dari 

perbankan domestik, atau meningkatnya utang-utang asing akibat adanya aliran modal asing 

yang masuk (Soedarmono,2011) 

Pasar modal syariah masih menjadi obyek yang menarik dalam penelitian ini, karena 

perusahaan-perusahan yang terdaftar sesusai dengan kentuan yang telah ditetapkan dan 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian 

empiris berkaitan dengan struktur kepemilikan pada pasar modal syariah. 

 

KAJIAN TEORI 

Pasar Modal Syariah 

Perkembangan pasar modal yang sangat pesat tidak bisa dihindari, hal ini 

dimanfaatkan berbagai pihak, baik ahli ekonomi konvensional maupun ahli ekonomi syariah. 

Pasar modal syariah bertujuan untuk mengurangi praktik bisnis yang bersifat riba, maisir, 

gharar berdasarkan dengan ketentuan syariah islam. Pada tahun 2016 pasar modal syariah 

membentuk lembaga Daftar Efek Syariah yang menjadi salah satu pertimbangan bagi 

investor dan investor bersedia membayar premi untuk aset yang lebih likuid, sehingga 

berdampak pada keamanan pengembalian dan biaya modal bagi perusahaan.  

Teori Keagenan 

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa teori keagenan merupakan teori 

yang menjelaskan hubungan antar pemilik sumber daya ekonomis (principal) dengan manajer 

(agent). Dengan teori ini perusahaan memberi hak atau kewenangan terhadap manajer untuk 

mengurus peggunaan dan pengendalaian sumber daya untuk meningkatkan laba perusahaan. 

Pemilik sumber daya (principal) berperan sebagai controling terhadap kinerja manajer 

(agent). 

Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan adalah sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi 

akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham (Brigham dan Gapenski,1996 

dalam Handayani 2009). Semakin tinggi harga saham suatu perusahaan berarti semakin tinggi 

pula nilai suatu perusahaan sehingga menjadi harapan bagi para pemegang saham yang 

menanamkan modalnya dalam suatu perusahaan. Peningkatan dan pengoptimalan nilai 

perusahaan seringkali menjadi tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan. Optimalisasi 

nilai perusahaan dapat dicapai melalui fungsi manajemen keuangan, di mana satu keputusan 

keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan lainnya dan pada akhirnya 

akan berdampak pada nilai perusahaan (Fama dan French,1998 dalam Wahyudi dan Pawestri, 

2006 ). 

 

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan 

Kepemilikan manajerial mensejajarkan kepentingan antara manajemen dengan 

pemegang saham. Dengan adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan diharapkan 

mampu membuat manajemen bekerja lebih giat dan bertindak hati-hati terhadap keputusan 
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yang akan diambilnya. Adanya proporsi kepemilikan saham oleh manajer akan 

menggandakan posisi sebagai manajer dan juga sebagai pemegang saham. 

Berdasarkan penelitian Melia dan Christiawan (2015) mendapatkan hasil bahwa 

dewan komisaris, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial dengan variabel kontrol 

ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen yaitu ROA. Secara individual, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ROA. Maka dari itu penulis mengambil hipotesis yaitu: 

H1 Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan  

 

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan 

Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham oleh  institusi 

atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan 

institusi lain (Tarjo, 2008). Secara teoritis bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional 

maka semakin kuat kontrol terhadap perusahaan, kinerja/nilai perusahaan akan naik apabila 

pemilik perusahaan biasa mengendalikan perilaku manajemen agar bertindak sesuai dengan 

tujuan perusahaan (Darwis, 2009). Kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan 

pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen terutama dalam pengambilan 

keputusan. 

 

Penelitian Sukirni (2012) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian Yulianti (2014) juga menemukan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil ini sejalan 

dengan hasil penelitian Rustan, Darwis Said, Yohannis Rura  (2014) bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan saham perusahaan 

oleh investor institusional seperti perusahan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan 

kepemilikan oleh instansi. Selain kepemilikan saham oleh manajemen, pemegang saham dari 

pihak luar yaitu kepemilikan saham oleh investor institusional juga diperlukan dalam suatu 

perusahaan. Kepemilikan saham oleh pihak institusional akan meningkatkan pengawasan 

yang lebih optimal terhadap manajer. Maka dapat dirumuskan hipotesis : 

H2 Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

 

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Nilai Perusahaan 

United Nations Conference Trade and Development (UNCTAD), sebuah organisasi di 

bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah merilis laporan terbaru terkait 

investasi dunia yang dirangkum dalam World Investment Report 2015. Hasil laporannya data 

penanaman modal asing (PMA) di tiap-tiap negara berkembang di dunia tahun 2014 tersebut 

menunjukkan bahwa Asia bagian Timur (terdiri dari Asia Timur dan Asia Tenggara) 

merupakan salah satu wilayah tujuan investasi asing terbesar di dunia (Gumelar, 2015). 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan Penanaman Modal Asing (PMA) 

periode kuartal II tahun 2015 meningkat sebesar 18,2 persen dari nilai realisasi investasi 

sebelumnya Rp78 triliun menjadi Rp92,2 triliun. 

 Hal ini didukung dengan penelitiannya menemukan terdapat pengaruh positif 

signifikan antara kepemilikan asing dan pengungkapan corporate social responsibility 

terhadap kinerja keuangan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wei, Xie dan 

Zhang (2005) kepemilikan asing memiliki pengaruh signifkan positif terhadap nilai 

perusahaan. Hasil ini mengindikasikan bahwa investor asing dapat memonitor kerja 

manajemen dengan baik dan keberadaannya dapat meningkatkan nilai perusahaan secara 

konsisten. Dengan semakin banyaknya pihak asing yang menanamkan sahamnya 

diperusahaan maka akan meningkatkan kinerja dari perusahaan yang diinvestasikan 

sahamnya, hal ini terjadi karena pihak asing yang menanamkan modal sahamnya memiliki 
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sistem manajemen, teknologi dan inovasi, keahlian dan pemasaran yang cukup baik yang bisa 

membawa pengaruh positif bagi kinerja perusahaan. Hasil ini sejalan  dengan temuan dari 

Sabi (1996), Micco, Ugo dan Yanez (2005), Choi dan Hasan (2005), Lin dan Zhang (2009), 

Uddin dan Suzuki (2011) yang menemukan pengaruh positif signifikan pada pengaruh 

kepemilikan bank asing terhadap kinerja perbankan. Berdasarkan uraian diatas dapat 

disimpulkan kepemilikan asing yang besar dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, Hal ini 

disebabkan investor asing dapat memonitor tindakan manajemen agar sejalan dengan 

kepentingan pemegang saham 

H3 Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

 

Kerangka Konsep Penelitian 

STRUKTUR KEPEMILIKAN 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

     

 

Gambar 1 

Kerangka Konsep Penelitian 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 300 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Syariah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive 

sampling. Purposive sampling merupakan metode pengambilan sampel dengan kriteria 

tertentu. Kriteria sample penilitian ini adalah: Memiliki data kepemilikan manajerial, 

institusional, dan asing selama tahun pengamatan yaitu 2014-2016 sehingga sampel dalam 

penelitian ini 50 perusahaan. 

Jenis, Sumber, dan Metode Pengambilan Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari data 

laporan keuangan perusahaan sampel. Laporan keuangan tersebut berupa laporan keuangan 

tahunan. Data diambil dari pasar modal syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi. 

 

Definisi Operasional Variabel 

  Berikut adalah variabel dependen dan sindependen serta proxy yang digunakan dalam 

penelitian ini: 
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NILAI 
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NO Variabel Proxy Pengukuran 

1 Kepemilikan Manajerial KM 
KM =  

Jumlah saham dimiliki manajer

Jumlah saham beredar
 

2 Kepemilikan Institusional KI 
KI =  

Jumlah saham dimiliki institusional

Jumlah saham beredar
 

3 Kepemilikan Asing KA Kepemilikan Asing diukur dengan ada 

tidaknya saham yang dimiliki oleh Asing. 

Jika ada kepemilikan asing diberi nilai 1 

dan jika tidak ada kepemilikan asing diberi 

nilai 0. 

 

4 Nilai Perusahaan Tobin’s Q (equity market value + debt) / (equity book 

value + debt) 

 

Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat tahap yaitu uji asumsi klasik (uji 

normalitas, uji outokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas), analisis regresi 

linier berganda, pengujian hipotesis, dan pengujian koefisien determinan (𝑅2 atau R Square). 

Persamaan garis regresi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

TQ= β0 + β1KM+ β2KI + β3KA + β4KP + e…..Nilai Perusahaan 
Dimana: 

β0  = Konstanta 

β1…4 = koefisien regresi 

e = error Term (Tingkat Kesalahan) 
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