
38 
 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

4.1 ANALISIS DESKRIPTIF 

Analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan 

gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel yang diambil. Data 

pada penelitian ini diambil dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sebanyak 

300 data dari laporan tahunan yang dipublikasikan di Pasar Modal Syariah pada 

48 perusahaan. Hasil dari analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel IV.1 

Analisis Deskriptif 

Variabel Minimum Maximum Mean 
Standard 

Deviation 

Kepemilikan manajerial ,00 ,81 ,0631 ,15513 

Kepemilikan institusional ,00 ,97 ,6810 ,18085 

Kepemilikan asing ,00 1,00 ,2847 ,45286 

Konsentrasi kepemilikan 

public 
,00 ,67 ,2557 ,12440 

Nilai perusahaan ,01 6,67 ,9988 1,10621 

Sumber : Data sekunder, diolah (2018) 

Berdasarkan hasil diatas menunjukan bahwa Kepemilikan manajerial 

menunjukan bahwa  nilai tertinggi sebesar 0,81  atau 81% dan terendah sebesar 

0,00 atau 0% dengan rata-rata sebesar 0,0631 atau 6,31% kepemilikan saham oleh 

manajerial. Dengan rata-rata tersebut menunjukkan setidaknya ada manajer yang 

juga menjadi pemilik perusahaan. Keberadaan kepemilikan saham oleh manajerial 
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diharapkan dapat menghasilkan kinierja perusahaan yang lebih baik dan kuat 

karena mereka juga bertindak sebagai investor perusahaan tersebut. 

Kepemilikan institusional menunjukan bahwa nilai tertinggi sebesar 0,97 

atau 97% dan terendah sebesar 0,00 atau 0 % dengan rata-rata kepemilikan saham 

oleh institusional sebesar 0,6810 atau 068,10 %. Keberadaan kepemilikan saham 

perusahaan oleh institusional dapat menjadi salah satu bagian monitoring yang 

efektif dan penekan dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajemen.  

Kepemilikan asing dipenelitian ini menggunakan variabel dummy yang 

menunjukkan ada tidaknya kepemilikan asing dioerusahaan sampel dengan angka 

1 menunjukkan ada kepemilikan asing dan 0 menunjukkan tidak adanya 

kepemikan asing serta rata-rata sebesar 0,2847 atau 28,47%. Nilai rata-rata 

tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar sampel perusahaan telah memiliki 

pemodal asing baik sebagai individu, badan hukum, ataupun pemerintah yang 

menjadi bagian dari kepemilikan saham perusahaan.  

Konsentrasi kepemilikan publik menunjukan bahwa nilai tertinggi sebesar 

0,67 atau 67 % sedangkan terendahnya sebesar 0,00 atau 0 % serta rata-rata 

sebesar 0,2557 atau 2557%. Persentase tersebut merupakan akumulasi 

kepemilikan saham perusahaan oleh publik atau masyarakat dengan kepemilikan 

kurang dari 5%. Dengan keberadaan kepemilikan publik tersebut dapat menjadi 

bagian dari monitoring akan kebijakan manajemen perusahaan. 
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Hasil analisis deskriptif terakhir yaitu nilai perusahaan menunjukan bahwa 

nilai maksimumnya sebesar 6,67 dan minimunnya sebesar 0,1 dengan rata-rata 

sebesar 0,9988 serta standar deviasinya sebesar 1,10621. 

4.2 UJI ASUMSI KLASIK 

Tahap pengujian selanjutnya adalah uji asumsi klasik, dengan hasil 

sebagai berikut : 

4.2.1 Uji Normalitas  

 Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui data mendekati 

atau mengikuti distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan 

melihat besaran Kolmogorov-Smirnov dengan alat bantu SPSS 20. Hasil pengujian 

uji normalitas sebagai berikut : 

Tabel IV.2 

Hasil Uji Normalitas Nilai Perusahaan Tobin’s Q 

Kolmogorov-Smirnov Z  1,111 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,169 

Sumber : Data sekunder, diolah (2018) 

 Berdasarkan hasil uji normalitas diatas menunjukan bahwa  nilai 

kolmogorov smirnov Z sebesar 1,111 dan nilai probabilitasnya (sig) sebesar 0,169. 

Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari α = 5%, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data-data penelitian yang digunakan dalam analisis regresi berdistribusi 

normal.  
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4.2.2 Uji Autokorelasi 

 Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel 

pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu pada periode 

sebelumnya. Uji ini muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lain. (Ghozali, 2011). Hasil uji Autokorelasi dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel IV.3 

Hasil Uji Autokorelasi  

Variabel Durbin-

Watson 

n K dL dU Keputusan 

Tobin’s Q 2,064 144 4 1,6710 1,7851 Tidak ada autokorelasi 

Sumber : Data sekunder, diolah (2018) 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai DW adalah sebesar 

2,064. Nilai DU pada tabel Durbin Watson di dapat 1,7851. Nilai 4 – Du = 

2,2149. Sehingga terjadi kategori DU < DW < (4-Du) atau 1,7851< 2,064 < 

2,2149. Dengan demikian demikian model yang diajukan dalam penelitian tidak 

terjadi Autokorelasi. 

 

4.2.3 Uji Multikolinearitas 

 Pengujian terhadap asumsi klasik multikolonieritas bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam 

model regresi. Uji multikolonieritas hanya dapat dilakukan jika terdapat lebih dari 
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satu variabel independen dalam model regresi. cara umum yang digunakan oleh 

peneliti untuk mendeteksi ada tidaknya problem multikolonieritas pada model 

regresi adalah dengan melihat nilai Tolerance dan VIF (Variance Inflation 

Factor). Nilai yang direkomendasikan untuk menunjukan tidak adanya problem 

multikolonieritas adalah nilai Tolerance harus > 0.1 dan nilai VIF < 10. 

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel IV.4 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keputusan 

Kepemilikan manajerial .376 2.659 Tidak terjadi multikolinearitas 

Kepemilikan institusional .287 3.487 Tidak terjadi multikolinearitas 

Kepemilikan asing .960 1.042 Tidak terjadi multikolinearitas 

Konsentrasi Kepemilikan 

public 

.560 1.785 
Tidak terjadi multikolinearitas 

Sumber : Data sekunder, diolah (2018) 

 Hasil nilai VIF yang diperoleh dalam tabel menunjukkan variabel bebas 

dalam model regresi tidak saling berkolerasi. Diperoleh nilai VIF untuk masing-

masing variabel bebas kurang dari 10 dan nilai tolerance berada di atas 0,10. Hal 

ini menunjukkan tidak adanya kolerasi antara sesama variabel bebas dalam model 

regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas di antara sesama 

variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.   

4.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain (heteroskedastistas). Jika varians dari pengamatan residual satu ke 
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pengamatan lain tetap maka disebut homoskedasitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedasitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas (Ghozali, 

2011). Cara yang dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas adalah dengan uji glejser yaitu meregresikan variabel 

independen dengan nilai absolute unstandardized residual. Hasil uji 

heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel IV.5 

Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.532 .561  2.733 .007 

Kepemilikan Manajerial -.507 .549 -.126 -.924 .357 

Kepemilikan Intitusional -.830 .719 -.181 -1.153 .251 

Kepemilikan Asing -.123 .144 -.074 -.859 .392 

Konsentrasi 
Kepemilikan publik 

-.844 .619 -.153 -1.363 .175 

a. Dependent Variable: abs_res 

 

Berdasarkan hasil output spss diatas menunjukkan bahwa nilai sig > 0,05, hal 

ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, 

sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi peningkatan nilai 

perusahaan, berdasarkan masukan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, kepemilikan asing dan konsentrasi kepemilikan public. 
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4.3 PENGUJIAN HIPOTESIS 

 Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi 

linear berganda. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen serta hubungannya apakah 

positif ataupun negatif.  

4.3.1 Pengujian Hipotesis Untuk Nilai Perusahaan 

 Berikut adalah hasil pengujian variabel independen terhadap nilai 

perusahaan yang dapat dilihat pada tabel IV.6 dibawah ini : 

Tabel IV.6 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda  

Coefficients
a
 

             Variabel Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) -4.198 .953  -4.404 .000 

Kepemilikan Manajerial 3.571 .934 .476 3.825 .000 

Kepemilikan Intitusional 4.006 1.223 .467 3.275 .001 

Kepemilikan Asing .670 .244 .213 2.739 .007 

Konsentrasi Kepemilikan 

publik 

4.081 1.052 .396 3.878 .000 

 

Sumber : Data sekunder, diolah (2018) 

 

Berdasarkan table diatas perhitungan regresi linear berganda menggunakan 

program SPSS 21.0 didapat hasil sebagai berikut: 

Y = -4,198+ 3,571X1 + 4,006X2 + 0,670X3 + 4,081X4 + e 
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4.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berikut 

adalah hasil pengujian yang telah dilakukan : 

Tabel IV.7 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Variabel R Square Adjusted R Square 

Tobin’s Q (TQ) 0,190 0,167 

Sumber : Data sekunder, diolah (2018) 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa besar kontribusi kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan konsentrasi 

kepemilikan public secara simultan terhadap nilai perusahaan ditunjukkan oleh 

nilai Adjusted R Square sebesar 0,167. Artinya 16,7% nilai perusahaan 

dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan 

asing dan konsentrasi kepemilikan public, sisanya sebesar 83,3% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. 

 

4.4 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur 

kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

kepemilikan asing, dan konsentrasi kepemilikan public terhadap nilai perusahaan 

pada pasar saham syariah tahun 2014-2016. Berikut adalah pembahasan terkait 

hasil dalam penelitin ini : 
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4.4.1 Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan 

 Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan 

oleh manajemen khususnya yang dimiliki oleh pihak direksi ataupun komisaris 

perusahaan. Dengan adanya kepemilikan oleh pihak manajemen perusahaan, 

maka pihak manajemen akan ikut serta aktif dalam pengambilan keputusan 

sehingga manfaat ataupun kerugian atas keputusan yang telah diambil baik benar 

ataupun salah akan diterima oleh manajemen. Manajemen perusahaan akan 

mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan yaitu dengan 

mengungkapkan informasi seluas-luasnya untuk meningkatkan citra perusahaan. 

Dengan demikian, manajemen tidak akan bertindak secara sepihak yang akan 

merugikan perusahaan 

 Hasil penelitian pada tabel IV.6 menunjukkan bahwa kepemilikan 

manajerial memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan (tobin’s Q) 

dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,000. Hal ini berarti persentase 

kepemilikan saham oleh manajerial membuat manjer ikut serta dalam 

pengambilan keputusan dengan berhati-hati agar perusahaan tidak mengalami 

kerugian tinggi, bahwa mereka mempunyai kuasa untuk memonitor dan 

membatasi perilaku oportunistik oleh manajer, sehingga akan menarik minat 

investor eksternal untuk menanamkan sahamnya karena semakin tinggi harga 

saham suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi nilai perusahaan tersebut. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yuniarti (2014) dan 
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Hermiyetti dan Katlanis (2016) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja dan nilai perusahaan. 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 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. 

4.4.2 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan 

 Keberadaan kepemilikan saham perusahaan oleh investor institusional 

dianggap mampu menjadi bagian dalam monitoring perusahaan yang efektif untuk 

setiap keputusan yang diambil oleh manajemen. Hal ini dikarenakan investor 

institusional akan terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah 

percaya terhadap tindakan manipulasi laba perusahaan yang dilakukan oleh 

manajemen. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar atau lebih 

dari 5 % mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen 

perusahaan karena semakin besar kepemilikan saham oleh institusional maka 

semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Investor institusi juga 

mempunyai peranan dalam menyediakan mekanisme yang dapat dipercaya 

terhadap penyajian informasi kepada investor yang dapat diketahui dari informasi 

yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. 
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 Hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel IV.6 menyimpulkan 

bahwa kepemilikan institusional  berpengaruh dan arahnya positif terhadap nilai 

perusahaan (tobin’s Q) dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,001. 

Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh institusional  akan 

mempengaruhi nilai perusahaan serta semakin tinggi kepemilikan saham oleh 

institusional memudahkan memonitoring hasil dari manajemen agar tidak 

kesalahan informasi yang tidak diinginkan. Kepemilikan institusional dapat 

menarik minat investor untuk menanamkan modal diperusahaan tersebut dan 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Pirzada, Mustapha, dan Wickramasinghe (2015), 

Suhartanti dan Asyik (2015), dan Hermiyetti dan Katlanis (2016) menyimpulkan 

bahwa kepemilikan  institusional menunjukkan pengaruh yang  signifikan 

terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Penelitian Darwis (2009) menyatakan 

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, 

menunjukkan bahwa fungsi kontrol dari pemilik sangat menentukan dalam 

meningkatkan kinerja perusahaan. Sejalan dengan Gurbuz, Aslı dan Özlem(2010) 

dan Nugrahanti dan Novia (2012)menemukan kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan. 

4.4.3 Pengaruh kepemilikan asing terhadap nilai perusahaan 

 Kepemilikan asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing 

(luar negeri) baik secara individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan 

yang ada di Indonesia. Perusahaan dengan kepemilikan saham asing akan 

terdorong untuk melaporkan atau mengungkapkan informasinya seperti kemajuan 
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teknologi ataupun strategi terbaru secara sukarela dan lebih luas sehingga dapat 

digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan.  

 Hasil pada tabel IV.6 menunjukkan bahwa kepemilikan asing 

berpengaruh dan arahnya positif terhadap nilai perusahaan (tobin’s Q). Hasil ini 

menunjukan dengan adanya kepemilikan asing perusahaan dapat bertukar 

informasi tidak hanya itu perusahaan dapat memanfaatkan perkembangan 

teknologi terbaru tujuannya agar meningkatkan nilai perusahaan. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan  penelitian yang telah dilakuakan oleh Hermiyetti dan Katlanis 

(2016) serta Djuitaningsih dan Ristiawati (2011) menyimpulkan kepemilikan 

asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan 

serta Gurbuz dan Aybars (2010) menyimpulkan bahwa kepemilikan asing 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan di Turki hingga tingkat tertentu, di 

luar itu kepemilikan tambahan oleh orang asing tidak menambah profitabilitas 

perusahaan. 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. Sama halnya dengan Wiranata dan Nugrahanti 

(2012) menemukan hubungan positif antara kepemilikan asing terhadap kinerja 

perusahaan. 
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4.4.4 Pengaruh Konsentrasi kepemilikan publik terhadap kinerja dan nilai 

perusahaan 

 Untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu dengan meningkatkan nilai 

perusahaannya maka diperlukan pendanaan yang dapat diperoleh baik melalui 

pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Salah satu pendanaan eksternal 

untuk perusahaan dapat diperoleh melalui masyarakat dengan penjualan saham 

perusahaan. Penyertaan saham oleh masyarakat dapat mencerminkan adanya 

harapan dari masyarakat bahwa pihak manajemen perusahaan akan mengelola 

saham tersebut dengan baik yang dibuktikan dengan tingkat laba dan nilai 

perusahaan yang baik karena semakin besar persentase saham yang ditawarkan 

kepada publik, maka semakin besar pula informasi internal yang harus 

diungkapkan kepada publik sehingga dapat mengurangi intensitas terjadinya 

manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. 

 Hasil penelitian ini pada tabel IV.6 menunjukkan bahwa kepemilikan 

publik berpengaruh dan arahnya positif terhadap nilai perusahaan (tobin’s Q). Hal 

ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan akan meningkkat dikarenakan 

konsentrasi kepemilikan public ikut andil dalam pendanaan perusahaan karena 

perusahaan perlu dana tambahan dari ekternal maupun internal guna 

meningkatkan nilai perusahaan agar nilai saham yang dikonsumsi oleh public 

semakin baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Arbi (2010) dan Yuniarti (2014) pun menyimpulkan bahwa kepemilikan publik 

memberikan pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun hasil untuk 

kinerja perusahaan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti 
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(2014) dan Eforis (2017) menyimpulkan bahwa kepemilikan publik memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Sementara Purba (2004) 

menemukan terdapat pengaruh positif antara proporsi kepemilikan publik dengan 

kinerja perusahaan. Kautsar dan Fadjar (2011) menemukan Struktur kepemilikan 

yang di proksikan sebagai kepemilikan non-goverment (kepemilikan publik) 

mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan, yang mendukung temuan 

Meggison, D’Souza dan Nash (2001) juga menunjukkan bahwa privatisasi BUMN 

telah mampu membangun praktek GCG yang lebih baik yang pada akhirnya 

mampu membuat kinerja lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


