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ABSTRACT 

This study was aimed at empirically determine to the effect of Horizontal Interlocking 

Directorate on Return On Asset, Price to Book Value and Tobin's Q to public companies at 

BEI. This study also reconfirm the status of Horizontal Interlocking Directorate to public 

companies at BEI. In previous research by Ahmar, 2013 has provided evidence that 47.5% of 

public companies in Indonesia are  interlock status. The average of interlock score during the 

10 years of observation is 0,41 (41%) the board of directors on public company have 

interlock status. Explicitly in accordance with an Article 26 of Ordinance No. 5 In 1999, the 

dual position is not prohibited, but these conditions are prohibited when the board of 

directors or directors holding the same office if: operates in the same market, have business 

linkages with each other in the production (upstream downstream), with a market share of 

goods or services, and result in monopolistic practices and unfair business competition. 

This study used sample of public companies in the Indonesia Stock  Exchange 2011-

2014 period. The independent variable of this research is Horizontal Interlocking 

Directorate, the dependent variable in this study is the financial performance and market 

performance. This study uses a control variable, Leverage, Firm Size and Firm Age. Test 

equipment of this research is multiple linear regression to test the normality of the data and 

also one way ANOVA test for descriptive test data. The results of this study are Horizontal 

Interlocking Directorate significant effect on Return On Assets, but had no significant effect 

on Price to Book Value and Tobin's Q, however Return On Assets significantly influence the 

control variable Leverage, Firm Size and Firm Age. The control variable Firm Size is not 

significant effect on Price to Book Value and Tobin's Q but the control variable Leverage, 

and Firm Age significant effect on Price to Book Value and Tobin's Q. This caused by the 

uneven Horizontal Interlocking Directorate data, this can be seen at the Horizontal 

Interlocking Directorate description based on years of research period 2011-2014. 
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PENDAHULUAN 

 

Setiap perusahaan melakukan 

berbagai strategi untuk mencari 

keuntungan yang lebih besar serta mampu 

membuat perusahaan menjadi pemenang 

dalam persaingan bisnis yang semakin 

ketat. Salah satu satunya dengan cara 

monopoli. Monopoli berasal dari ekonomi 

kapitalis dengan pandangan hidup 

liberalnya banyak ditentang oleh 

masayarakat. Monopoli ternyata membawa 

dampak negatif terhadap kompetisi pasar 

yang sehat. Pada pasar monopolis 

produsen-produsen lain tidak akan dapat 

bertahan. Bahkan yang lebih buruk 

produktifitas dengan sengaja diturunkan 

demi tujuan politis, yaitu mengatur harga 

agar mendapatkan hasil atau keuntungan 

yang maksimal. Maka dengan sendirinya 

akan terjadi kelangkaan akan barang 

(scarcity) dan dampaknya akan sangat 

dirasakan oleh masyarakat (konsumen). 

Para pedagang hanya mencari keuntungan 

semata tampa melihat mana yang 

dibolehkan dan mana yang terlarang. 

Dalam menciptakan persaingan usaha yang 

sehat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia telah menerbitkan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya 

disebut UU No. 5 Tahun 1999). 

Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 

diharapkan   dapat     memupuk      budaya 

bersaing yang jujur dan sehat sehingga 

dapat mendorong dan meningkatkan daya 

saing di antara pelaku usaha. 

Salah satu bentuk perilaku yang 

dapat mengakibatkan terjadinya praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 

adalah Jabatan Rangkap (Interlocking 

Directorate), Direksi dan/atau Komisaris. 

Memiliki jabatan rangkap dalam beberapa 

perusahaan juga berpotensi untuk 

terjadinya sebuah tindakan monopoli atau 

persaingan curang (Munir Fuady, 1999: 

88). Didalam keadaan tertentu seorang 

dilarang merangkap jabatan yang sama 

pada perusahaan lain dalam waktu yang 

bersamaan. Jabatan rangkap (interlocking 

directorate) tersebut merupakan salah satu 

diantara  faktor yang menghambat atau 

menghalangi masuknya pelaku usaha baru 

ke dalam pasar yang bersangkutan. 

Kondisi tersebut juga dapat berpotensi 

terjadinya penguasaan pasar yang 

menciptakan penyalahgunaan posisi 

dominan dan membuat praktik kartel 

harga, produksi atau wilayah (Rachmadi 

Usman, 2013:565). 

Salah satu fenomena yang diambil 

(http://economy.okezone.com/, diakses 19 

April 2016) dalam jabatan rangkap adalah 

Erry Firmansyah, mantan Direktur Utama 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yang saat ini 

menjabat sebagai komisaris di enam 

perusahaan sekaligus yaitu PT. Elang 

Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang 

layanan media penyiaran, teknologi 

informasi dan jasa layanan komputer 

pribadi. PT. Benakat Petroleum Energy 

Tbk. (BIPI) adalah perusahaan yang 

bergerak di bidang pembangunan, 

perdagangan, pertambangan, perindustrian 

dan jasa, BIPI saat ini merupakan 

perusahaan induk yang bergerak dalam 

bidang eksplorasi & produksi minyak dan 

gas bumi dan energi & jasa pendukung. 

PT. Delta Dunia Makmur Tbk. (DOID) 

adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa penambangan batu bara yang 

kemudian pada 2008 mengubah usahanya 

menjadi pengembang properti komersial 

dan industrial. PT. Unilever Indonesia 

Tbk. (UNVR) adalah perusahaan yang 

bergerak di bidang produksi sabun, 

deterjen, margarin, minyak sayur dan 

makanan yang terbuat dari susu, es krim, 

makanan dan minuman dari teh, produk-

produk kosmetik, dan produk rumah 

tangga, yang telah terdaftar di bursa efek 

Indonesia (BEI) sebagai salah satu 

perusahaan yang memperdagangkan 

sahamnya secara terbuka. PT. Kustodian 

Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang 

http://economy.okezone.com/
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industri pasar modal dengan fungsi sebagai 

Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan 

Efek, dan terakhir PT. Perusahaan 

Pengelola Aset (PPA) adalah perusahaan 

yang bergerak di bidang pengelolaan aset 

Negara yang berasal dari Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 

yang tidak berperkara hukum, 

restrukturisasi, revitalisasi dan investasi 

yang menangani berbagai BUMN yang 

sakit dan memiliki beberapa anak 

perusahaan dan perusahaan mitra. 

Secara eksplisit sesuai pasal 26 UU 

No. 5 tahun 1999, rangkap jabatan bukan 

sesuatu yang dilarang, namun kondisi 

tersebut dilarang bilamana direksi atau 

direktur memegang jabatan yang sama 

apabila: beroperasi pada pasar yang sama, 

memiliki keterkaitan bisnis satu sama 

lainnya dalam produksi (industri hulu 

hilir), menguasai pangsa pasar barang atau 

jasa secara bersama, dan mengakibatkan 

praktik monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat. Deteksi terhadap kondisi 

tersebut tidak mudah dilakukan bila tidak 

diketahui status interlocking pada jabatan 

dewan direksi atau direktur. Oleh 

karenanya diperlukan suatu model analisis 

yang mampu menyajikan status 

interlocking tersebut sebelum dilakukan 

investigasi lebih lanjut terkait kondisi 

rangkap jabatan yang mengandung unsur 

praktik monopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat (Ahmar, 2015). 

Suatu Jabatan Rangkap  

(Interlocking Directorate) terjadi apabila 

seseorang yang sama duduk dalam dua 

atau beberapa dewan direksi perusahaan 

atau menjadi wakil dua atau lebih 

perusahaan yang bertemu dalam dewan 

direksi satu perusahaan. Semua aspek yang 

berhubungan dengan interlocking memiliki 

implikasi penting bagi struktur dan 

efektivitas fungsi dewan perusahaan, yang 

pada akhirnya memiliki peran penting 

dalam tata kelola perusahaan dan kinerja 

perusahaan (Hermalin dan Weisbach, 2000 

dalam De, 2003). Hal tersebut meliputi 

jabatan rangkap direksi di antara 

perusahaan induk, satu anggota perusahaan 

induk dengan anak perusahaan anggota 

lain atau anak perusahaan berbagai 

perusahaan induk. Situasi tersebut 

biasanya timbul akibat keterkaitan 

keuangan dan kepemilikan bersama atas 

saham. Apabila orang tersebut duduk 

dalam dua perusahaan yang sama dengan 

jabatan yang sama, maka hubungan 

horizontal ini dapat melahirkan  

pembentukan strategi bersama di antara 

perusahaan yang berkaitan dengan harga, 

alokasi pasar, dan penetapan jumlah 

produksi. 

Horizontal interlock merupakan 

suatu jabatan rangkap seorang yang duduk 

dalam dua perusahaan dan bersaing (direct 

interlock) atau berada dalam pasar yang 

sama (dalam sektor yang sama). Maka 

horizontal interlock itu sendiri 

mempengaruhi secara negatif iklim 

persaingan usaha dalam berbagai bentuk, 

misalnya menimbulkan kontrol atas 

keputusan atau kebijakan perusahaan 

untuk melahirkan strategi bersama (dengan 

perusahaan lain yang berada dalam pasar 

yang sama). Strategi ini dapat mengatur 

jumlah produksi, tata cara pemasaran, 

penetapan harga (price fixing), alokasi, dan 

atau pembagian pasar, serta berbagai 

strategi lain yang menghambat persaingan 

usaha sehat yang diakibatkan oleh 

koordinasi horizontal. 

Kinerja perusahaan merupakan 

gambaran kondisi keuangan suatu 

perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat 

analisis keuangan, sehingga dapat 

diketahui baik buruknya keadaan keuangan 

suatu perusahaan yang mencerminkan 

prestasi kerja dalam periode tertentu. 

Kinerja perusahaan yang baik tercermin 
dalam profitabilitas perusahaan. 

Profitabilitas perusahaan dapat dilihat dari 

kemampuan yang dicapai perusahaan 

dalam suatu periode tertentu serta 

dilaporkan untuk mencerminkan 

pendapatan bersih perusahaan. Kegunaan 

dari laba yang dilaporkan tersebut 

digunakan perusahaan untuk memprediksi 

laba masa depan.  
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Sumber: Diolah 

Gambar 1 

Tingkat Rata-Rata Nilai ROA (Kinerja Keuangan pada Perusahaan Public)Tahun 

2011-2014 

 

Gambar 1 menunjukkan tingkat 

rata-rata nilai ROA (Kinerja Keuangan 

pada Perusahaan Public yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia) berdasarkan kinerja 

keuangan. Dari gambar tersebut diketahui 

bahwa penurunan yang signifikan terjadi 

pada tahun 2013. Pada tahun tersebut 

setiap perusahaan publik harus melakukan 

berbagai cara maupun strategi untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah 

Gambar 2 

Tingkat Rata-Rata Nilai Close Price pada Perusahaan Public Tahun 2011-2014 

 

Gambar 2 menunjukkan tingkat 

rata-rata nilai close price pada Perusahaan 

Public yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Dari gambar tersebut diketahui 

bahwadari tahun 2011 sampai 2013 

mengalami kenaikan secara bertahap. Pada 
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tahun 2014 mengalami penurunan yang 

signifikan yaitu 5.330 menjadi 3.410 jadi 

nilai close price mengalami penurunan 

sebanyak 1.920. Dapat ditarik kesimpulan 

bahwa tingkat rata-rata nilai close price 

yang mengalami kenaikan tertinggi pada 

tahun 2013, sedangkan penurunan tingkat 

rata-rata nilai close price yang paling 

rendah terjadi pada tahun 2014. Close 

Price merupakan harga surat berharga 

yang diperdagangkan pada akhir periode. 

Pengukuran kinerja tersebut dapat 

menggunakan alat ukur seperti ROA 

(Return On Asset). Salah satu rasio 

profitabilitas didalam analisis laporan 

keuangan yang paling sering disoroti 

karena mampu untuk menunjukkan 

keberhasilan sebuah perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan ialah ROA 

(Return On Asset). ROA (Return On Asset) 

merupakan salah satu dari rasio 

profitabilitas untuk mengukurkemampuan 

sebuah perusahaan dalam menghasilkan 

laba dengan menggunakan total aktiva 

yang ada dan setelah biaya-biaya modal 

(biaya yang digunakan untuk mendanai 

aktiva). 

Informasi pasar (dalam hal ini 

pasar keuangan) adalah informasi yang 

berasal dari pasar yang digunakan untuk 

analisis keuangan. Pasar mencerminkan 

informasi yang relevan, dengan demikian 

informasi dari pasar bisa dimanfaatkan 

oleh seorang analis keuangan. Sebagai 

contoh apabila prospek ekonomi membaik, 

harga-harga saham mempunyai 

kecendrungan untuk naik. Dengan 

demikian tanpa melakukan analisis 

prospek ekonomi secara langsung, seorang 

analis keuangan bisa memperkirakan 

prospek ekonomi hanya dengan 

menganalisis harga-harga saham. 

(Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, 

2016). 

Price to Book Value (PBV) 

merupakan salah satu rasio yang 

menghubungkan antara harga pasar saham 

terhadap nilai bukunya. Rasio tersebut 

akan menunjukkan seberapa besar sebuah 

perusahaan mampu menciptakan nilai 

perusahaan yang relative terhadap jumlah 

modal yang akan diinvestasikan. 

Perusahaan yang dapat beroprasi dengan 

baik, umumnya memiliki rasio PBV diatas 

satu, yang menunjukkan nilai pasar saham 

lebih tinggi dari nilai bukunya (Linda & 

Syam, 2005). Semakin tinggi rasio PBV, 

maka akan semakin tinggi pula perusahaan 

dinilai oleh investor yang berakibat positif 

pada return perusahaan (Pancawati & 

Chariri, 2002). 

Tobin’s Q (Q ratio) atau Q Teori 

diperkenalkan pertama kali oleh James 

Tobin pada tahun 1969. James Tobin 

adalahekonom Amerika yang berhasil 

memperoleh penghargaan di bidang 

ekonomi dengan mengajukan hipotesis 

yang meyatakanbahwa nilai pasar suatu 

perusahaan seharusnya sama dengan biaya 

penggantian aktiva perusahaan tersebut 

sehingga menciptakan keadaan ekuilibrium 

(Haosana, 2012). 

Tobin’s Q menawarkan penjelasan 

nilai dari suatu perusahaan. Tobin’s Q 

mendefinisikan nilai perusahaan sebagai 

nilai kombinasi antara aktiva berwujud dan 

aktiva tak berwujud. Nilai Tobin’s Q 

perusahaan yang rendah (antara 0 dan 1) 

mengindikasikan bahwa biayaganti aktiva 

perusahaan lebih besar daripada nilai pasar 

perusahaan. Hal ini mengindikasikan 

bahwa perusahaan pasar menilai kurang 

perusahaan tersebut. Sedangkan, jika nilai 

Tobin’s Q suatu perusahaan lebih tinggi 

(lebih dari 1), maka nilai perusahaan lebih 

besar daripada nilai aktiva perusahaan 

yang tercatat. Dalam hal ini telah 

membuktikan bahwa terdapat beberapa 

aktiva perusahaan yang tidak terukur atau 

tercatat (Haosana, 2012). 

Nilai Tobin’s Q menggambarkan 

suatu kondisi peluang investasi yang 

dimiliki perusahaan atau potensi 

pertumbuhan perusahaan. Tobin’s Q juga 

bisa dikatakan merupakan indikator untuk 

mengukur kinerja perusahaan, khususnya 

tentang nilai perusahaan, yang 

menunjukkan suatu performa manajemen 

dalam mengelola aktiva perusahaan 
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(Bambang Sudiyatno dan Elen Puspitasari, 

2010). 

 

 

 

Tabel 1 

Matriks Penelitan 

Keterangan :  S = Signifikan 

TS = Tidak Signifikan 

 

Tabel 1 merupakan hasil penelitian 

yang menunjukkan bahwa hasil penelitian 

tersebut memiliki tingkat signifikan yang 

lebih banyak untuk hasil pengukuran dari 

Interlocking Directorate terhadap kinerja 

keuangan yang diukur dengan 

menggunakan ROA (Return On Asset) dan 

kinerja pasar yang diukur dengan 

menggunakan Tobin’s Q, sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa alat ukur yang 

dapat digunakan untuk melihat pengaruh 

Interlocking Directorate terhadap kinerja 

keuangan dan kinerja pasar adalah ROA 

(Return On Asset) dan Tobin’s Q. Pada 

penelitian ini juga akan ditambahkan satu 

alat ukur untuk menentukan kinerja pasar 

perusahaan yaitu dengan menggunakan 

alat ukur PBV (Price to Book Value).   

Berdasarkan uraian diatas, maka 

penulis ingin mengambil judul penelitian, 

yaitu “Pengaruh Horizontal Interlocking 

Directorate terhadap Kinerja Keuangan 

dan Kinerja Pasar pada Perusahaan 

Public yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Tahun 2011-2014.” 

No Peneliti (Tahun) 

Interlocking Directorate 

Kualitas 

Audit 

Kualitas 

Laba 

Kinerja 

Keuangan 
Kinerja Pasar 

1 

Omer, T. C., 

Shelley, M. K., 

dan Tice, F. M. 

(2013) 

- - TS(ROA) TS (Tobin’s Q) 

2 

Kiel, dan 

Nicholson, G. J. 

(2003) 

- - - S (Tobin’s Q) 

3 

Cai, Dhaliwal, 

Kim, dan Pan 

(2014) 

TS - - - 

4 

Shi, Dharwadkar, 

Harris,, Brandes, 

David, Davis, dan 

Rajgopal (2013) 

- TS S(ROA) - 

5 

Francisca Silva , 

Nicola´s Majluf, 

dan Ricardo D. 

Paredes (2005) 

- - S(ROA) S (Tobin’s Q) 

6 

Carlos Pomboa & 

Luis H. 

Gutiérrezb (2011) 

- - S(ROA) - 

7 

Kaczmarek, 

Kimino,  & Pye 

(2014) 

- - - S (Tobin’s Q) 
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RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

 

Resource-Based Theory 

Resource - Based Theory 

menjelaskan bahwa perusahaan yang 

memanfaatkan berbagai sumber daya yang 

intelektual memungkinkan perusahaan 

untuk mencapai keunggulan yang 

kompetitif serta nilai tambah bagi 

perusahaan (Barney dkk, 2011). Atas dasar 

kenggulan yang kompetitif serta nilai 

tambah perusahaan tersebut, maka investor 

juga merupakan salah satu pihak yang 

memiliki peran penting (stakeholder) yang 

akan memberikan sebuah penghargaan 

kepada perusahaan yang dimana memiliki 

nilai investasi lebih tinggi. Resource-based 

theory merupakan suatu pemikiran yang 

sedang berkembang di dalam teori 

manajemen stratejik serta keunggulan 

kompetitif perusahaan yang dimana akan 

meyakinkan bahwa perusahaan akan 

mendapatkan keunggulan apabila memiliki 

sumber daya yang unggul dan kompetitif. 

Dengan memiliki sumber daya yang 

unggul, perusahaan mampu melakukan 

strategi bisnis apa saja, yang pada  

akhirnya akan membawa perusahaan 

tersebut memiliki keunggulan yang 

kompetitif (Barney dkk, 2011). 

Hubungan resource-based theory 

dengan penelitian ini adalah jabatan 

rangkap yang dilakukan oleh dewan 

komisaris dan dewan direksi pada 

perusahaan bertujuan untuk memperoleh 

keuntungan yang lebih besar serta 

menjadikan perusahaan tersebut yang 

paling unggul atau pemenang dalam 

persaingan bisnis. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, dewan komisaris dan dewan 

direksi harus memiliki nilai intelektual 

yang tinggi dan dapat memberikan 

keunggulan yang kompetitif bagi 

perusahaan. Karena dewan komisaris dan 

dewan direksi merupakan sumber daya 

perusahaan yang dimana memiliki 

kebijakan tertinggi di dalam perusahaan.  

Dampak keunggulan yang kompetitif akan 

berpengaruh terhadap kinerja sebuah 

perusahaan, jadi semakin baik seorang 

dewan komisaris dan dewan direksi yang 

menjalankan kebijakan perusahaan maka 

akan semakin tinggi peluang perusahaan 

dalam meningkatkan kinerja perusahaan 

tersebut. Sebaliknya, apabila seorang 

dewan komisaris dan dewan direksi 

menjalankan kebijakan dengan sangat 

buruk maka akan semakin rendah juga 

peluang perusahaan dalam meningkatkan 

kinerja perusahaan tersebut. 

 

Interlocking Directorate 

Jabatan rangkap (interlocking 

directorate) adalah situasi dimana 

seseorang menduduki jabatan (anggota  

dewan) direksi dan atau komisaris pada 

dua atau lebih perusahaan atau menjadi  

wakil dari dua atau lebih perusahaan yang 

bergabung dalam dewan direksi atau 

komisaris satu perusahaan. Hal tersebut 

meliputi jabatan rangkap di antara 

perusahaan induk, satu perusahaan induk 

dengan anak perusahaan anggota lain atau 

anak perusahaan dari berbagai perusahaan 

induk. Kondisi jabatan rangkap tersebut 

akan menimbulkan hubungan yang 

sifatnya istimewa atau khusus antar 

perusahaan yang terlibat dalam rangkap 

jabatan direksi atau komisaris, yang pada 

umumnya berupa keterkaitan keuangan 

dan kepemilikan bersama atas saham. 

Jabatan Rangkap yang 

mengakibatkan persaingan usaha tidak 

sehat dapat dilakukan dengan beberapa 

cara yakni jabatan rangkap secara 

horizontal di mana seseorang duduk dalam 

dua perusahaan yang bersaing (direct 

interlock) atau berada dalam pasar 

bersangkutan yang sama. 
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Ilustrasi 

            Perusahaan A                         Perusahaan B  

     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 3 

Ilustrasi Horizontal Interlocking Directorate 
 

Sesuai dengan Ilustrasi, rangkap 

jabatan antara perusahaan A dan B terjadi 

dalam bentuk Komisaris perusahaan A 

menjadi Komisaris dan atau direksi 

perusahaan B. Hal yang serupa dapat 

terjadi dimana direksi perusahaan A 

menjadi komisaris dan atau direksi 

perusahaan B. Hubungan perusahaan A 

dan B dalam kondisi ini adalah hubungan 

horizontal atau keduanya berada dalam 

pasar bersangkutan yang sama (sesuai 

dengan Pasal 26 A dan C dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang 

Larangan Praktek Monopoli Dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat). 

Hubungan istimewa/khusus antara 

perusahaan secara horisontal yang 

memiliki Jabatan Rangkap Direksi dapat 

mempengaruhi secara negatif iklim 

persaingan usaha dalam berbagai bentuk, 

misalnya menimbulkan kontrol atas 

keputusan atau kebijakan perusahaan 

untuk melahirkan strategi bersama (dengan 

perusahaan lain yang berada dalam pasar 

bersangkutan yang sama). Strategi ini 

dapat dalam mengatur jumlah produksi, 

tata cara pemasaran, penetapan harga 

(price fixing), alokasi, dan atau pembagian 

pasar, serta berbagai strategi lain yang 

menghambat persaingan usaha sehat yang 

diakibatkan oleh koordinasi horizontal. 

 

Kinerja Perusahaan 

Kinerja perusahaan merupakan 

suatu ukuran dari kemampuan dan 

pencapaian target perusahaan untuk 

menciptakan nilai lebih bagi kelangsungan 

yang dilakukan perusahaan untuk periode 

yang akan datang. Untuk dapat mengetahui 

kinerja yang didapatkan perusahaan, maka 

harus dilakukan pngukuran terhadap 

kinerja tersebut. Sumber informasi yang 

relevan yang didapatkan para investor 

dalam menentukan kinerja suatu 

perusahaan adalah laporan keuangan 

perusahaan. Laporan keuangan akan 

dikatakan memiliki kandungan sebuah 

informasi yang baik apabila publikasi 

laporan keuangan tersebut menyebabkan 

timbulnya reaksi pasar. Reaksi dari pasar 

ini akan terlihat dengan adanya perubahan 

tingkat harga saham  yang ada di 

perusahaan tersebut (Hermawan & 

Maf’ulah, 2014). 
Pengukuran kinerja perusahaan 

dapat dilakukan dengan melihat kinerja 

 

 
Komisaris 

 

 
Komisaris 

 

 
Direksi 

 
Direksi 
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keuangan (financial performance) dan 

kinerja bukan keuangan (Horngren, 

2008;822) dalam Mursyidi (2005). Kinerja 

keuangan dapat dilihat dari hasil yang 

tertulis didalam laporan keuangan 

perusahaan, sedangkan kinerja bukan 

keuangan adalah pencapaian dari aktifitas 

perencanaan, operasional dan pengambilan 

keputusan perusahaan. Dalam penelitian 

ini kinerja perusahaan diukur 

menggunakan Return On Asset (ROA). 

 

Kinerja Pasar 

Kinerja pasar merupakan kinerja 

perusahaan yang diukur dari tingkat 

pengembalian investasi (return) jangka 

panjang perusahaan atau return 

saham.Sebuah tingkat pengembalian yang 

diharapkan dapat dilihat dari harga pasar 

untuk ditentukan dan disesuaikan dengan 

tingkat pengembalian yang diinginkan 

untuk para investor. Tingkat pengembalian 

yang diharapkan oleh investor sama 

dengan tingkat pengembalian yang 

diharapkan perusahaan, oleh karena itu 

mereka mau membayar harga pasar yang 

sekarang berlaku untuk sekuritas tersebut 

(Meiza Agmarina, 2011). Dalam penelitian 

ini, kinerja pasar akan diukur dengan 

menggunakan Price to Book Value (PBV) 

dan Tobin’s Q. 
Untuk memperjelas bagaimana 

pengaruh Horizontal Interlocking 

Directorate terhadap kinerja (keuangan 

dan pasar) perusahaan maka berikut akan 

digambarkan kerangka pemikiran sebagai 

berikut : 

 

 H1 
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Variabel Independen 

Horizontal Interlocking 

Directorate 

Variabel Kontrol 

 Firm Size 

 Firm Age 

 Leverage  

Kinerja Keuangan  

 

ROA 

Variabel Independen 

Horizontal Interlocking 

Directorate 

Variabel Kontrol 

 Firm Size 

 Firm Age 

 Leverage  

Kinerja Pasar 

 

PBV 



 

10 
 

 

 

 H3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 

Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan perumusan masalah dan 

landasan teori yang dikemukakan maka 

hipotesis yang dapat dirumuskan adalah 

sebagai berikut : 

H1 : Ada pengaruh Horizontal 

Interlocking Directorate 

terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan (ROA). 

 

H2 : Ada pengaruh Horizontal 

Interlocking Directorate 

terhadap Kinerja Pasar 

Perusahaan (PBV). 

H3 : Ada pengaruh Horizontal 

Interlocking Directorate 

terhadap Kinerja Pasar 

Perusahaan (Tobin’s Q). 

METODE PENELITIAN 

Kualifikasi Sampel 

Populasi penelitian ini adalah 

perusahaan publik yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perusahaan 

publik yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), data laporan keuangan 

terdapat di IDX dan data komisaris dan 

direksi beserta direkturnya terdapat dalam 

ICMD. Metode pengambilan sampel 

dilakukan secara purposive sampling. 

Kelengkapan informasi nama merupakan 

hal penting yang harus diidentifikasi pada 

penelitian ini.  

 

 

Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data kuantitatif yang 

bersumber dari data sekunder dengan 

mengambil data di perusahaan publik di 

Bursa Efek Indonesia. Pengumpulan data 

sekunder ini berupa data dewan komisaris, 

direksi dan komite audit pada tahun 2011-

2014. Data dewan komisaris, direksi dan 

komite audit ditabulasi melalui informasi 

dari ICMD dan IDX.  

Metode pengumpulan data 

dilakukan  melalui dokumentasi. Dokumen 

yang digunakan adalah dokumen yang 

dipublikasikan oleh idx.co.id dalam bentuk 

Ringkasan Kinerja Perusahaan dan 

Laporan Tahunan yang dipublikasi dan di 

download pada masing-masing web di 

perusahaan. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara mentabulasi nama-nama 

dewan direksi. Nama-nama Dewan Direksi 

secara keseluruhan diidentifikasi dan 

ditabulasi menjadi database untuk 

dicocokkan kesamaan nama. Kesamaan 

nama merupakan dasar penentuan status 

interlocking. Pengecekan nama dilakukan 

dengan cara sebagai berikut:  

Variabel Independen 

Horizontal Interlocking 

Directorate 

Variabel Kontrol 

 Firm Size 

 Firm Age 

 Leverage  

KinerjaPasar 

 

Tobin’s Q 
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1. Tabulasi awal didasarkan pada 

Ringkasan Laporan Keuangan yang 

dipublikasikan oleh idx.co.id 

2. Jika ada nama yang tidak konsisten 

dikarenakan disajikan dengan cara 

disingkat karena nama lebih dari 

dua kata maka dilakukan 

pencocokan dengan laporan 

tahunan perusahaan (annual 

report). Konfirmasi dilakukan 

berulang untuk memastikan 

database nama melalui bantuan  

teknik Microsoft Excel untuk 

menentukan satu nama konsisten 

untuk satu orang tertentu. 

Diperlukan ketelitian untuk 

melakukan ini. 

3. Kepastian konsistensi nama 

dikonfirmasi ulang untuk 

memastikan akurasi data nama 

dewan komisaris dan dewan 

direksi. 

 

Variabel Penelitian 

Penentuan variabel penelitian baik 

variabel dependen maupun variabel 

independen berdasarkan landasan teori dan 

hipotesis yang melandasi penelitian ini 

akan diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Variabel terikat/dependen (Y1) adalah 

kinerja keuangan (ROA) perusahaan. 

2. Variabel terikat/dependen (Y2) adalah 

kinerja pasar (PBV) perusahaan. 

3. Variabel terikat/dependen (Y3) adalah 

kinerja pasar (Tobin’s Q) perusahaan. 

4. Variabel bebas/independen (X1) 

adalah Horizontal Interlocking 

Directorate. 

5. Variabel kontrol adalah Firm Size. 

6. Variabel kontrol adalah Firm Age. 

7. Variabel kontrol adalah Leverage. 

 

Definisi Operasional Variabel 

ROA (Return On Asset) 

Dapat disimpulkan bahwa ROA 

dalam penelitian ini merupakan alat untuk 

mengukur perbandingan antara laba bersih 

setelah dikurangi pajak (Earning After 

Taxes / EAT) dan beban bunga yang telah 

dihasilkan dari kegiatan perusahaan 

dengan total aktiva (Assets) yang dimiliki 

perusahaan untuk melakukan aktivitas 

perusahaan dan dinyatakan dalam 

presentase. Atau ROA (Return On Asset) 

mencerminkan seberapa besar return yang 

dihasilkan atas setiap rupiah yang 

ditanamkan dalam bentuk aset (Murhadi, 

2013). Rumus untuk menentukan ROA : 
             

Laba sebelum pajak 

ROA =    x100% 

     Total asset 

 

Price to Book Value (PBV) 

Dapat disimpulkan bahwa PBV 

dalam penelitian ini merupakan alat untuk 

mengukur rasio antara harga pasar saham 

terhadap nilai bukunya. Semakin tingginya 

perusahaan yang dinilai oleh para investor 

dikarenakan semakin tinggi pula rasio 

PBV yang berakibat positif pada return 

perusahaan. Rumus untuk menentukan 

PBV : 

   

              Harga Pasar Saham  

(Current Price) 

  PBV = 

  Harga Buku Saham (Book Value) 

Tobin’s Q 

Pengukuran kinerja pasar 

dilakukan dengan menggunakan Tobin’s 
Q. Tobin’s Q merupakan perbandingan 

yang dilakukan untuk melihat tingkat nilai 

pasar perusahaan terhadap nilai buku total 

aktiva. Metode Tobin’s Q dikembangkan 

oleh Chung dan Pruitt (1994) dalam Ulupu 

(2015). Tobin’s Q digunakan untuk 

melihat dan mengukur seberapa besar 

kinerja perusahaan di pasar modal. Alasan 

penggunaan metode Tobin’s Q yaitu dalam 

komponen perhitungannya akan 

memasukkan nilai dari harga penutupan 

saham di akhir periode buku, jumlah 

saham yang beredar dan total aktiva dari 

perusahaan. 

Rumus Tobin’s Q yang telah 

disesuaikan dengan kondisi transaksi 
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keuangan perusahaan-perusahaan yang 

berada di Indonesia merupakan 

penyesuaian yang dilakukan oleh Klapper 

dan Love dalam Khomsiyah, dkk (2005). 

Rumus tersebut adalah: 

Dimana: 

ME = Harga penutupan akhir tahun 

buku x banyaknya saham biasa 

yang beredar. 

Debt = (Utang Lancar – Aktiva Lancar) 

+ Nilai Sediaan + Utang Jangka 

Panjang 

TA = Nilai buku total aktiva 

perusahaan. 

 

Horizontal Interlocking Directorate 

Horizontal Interlocking 

Directorate merupakan jabatan rangkap 

yang mengakibatkan persaingan usaha 

tidak sehat dapat dilakukan dengan 

beberapa cara yakni jabatan rangkap 

secara horizontal di mana seseorang duduk 

dalam dua perusahaan yang bersaing 

(direct interlock) atau berada dalam pasar 

bersangkutan yang sama. Maka dapat 

dikatakan bahwa Horizontal Interlocking 

Directorate yakni dimana dewan komisaris 

dan / atau dewan direksi menjabat di dua 

atau lebih diperusahaan yang sama. 

Horizontal Interlocking Directorate 

ditentukan dengan mengitung rasio jumlah 

dewan komisaris dan dewan direksi yang 

berstatus Horizontal Interlocking 

Directorate dalam satu emiten 

(perusahaan) dibagi dengan seluruh jumlah 

dewan komisaris dan dewan direksi dalam 

satu emiten (perusahaan). 

 

Variabel Kontrol 

Variabel kontrol atau variabel 

moderator adalah variabel yang 

mempunyai pengaruh ketergantungan yang 

kuat dengan hubungan variabel terikat 

(dependent variable) dan variabel bebas 

(independent variable). Atau dapat 

diartikan bahwa variabel kontrol 

merupakan pengendali dari variabel 

independen agar hubungan yang terjadi 

pada variabel dependen tersebut murni 

dipengaruhi oleh variabel independen 

bukan dari faktor - faktor lain. Oleh karena 

itu dalam pengukuran kinerja keuangan 

dan kinerja pasar dilengkapi dengan 

variabel kontrol sebagai berikut: 

 

Firm Age 

Firm age merupakan proksi untuk 

menilai reputasi suatu perusahaan yang 

dimana reputasi yang lebih baik 

dimungkinkan dimiliki oleh perusahaan 

yang telah lama berdiri dari pada 

perusahaan yang baru saja berdiri, karena 

seiring berjalannya waktu yang lebih lama 

maka perusahaan telah menghadapi 

berbagai kondisi yang selalu berkembang 

disetiap dekadenya (Hidayati, L. : 2001). 

Adanya stabilitas dalam perusahaan dapat 

ditunjukkan terhadap perusahaan yang 

dapat melalui berbagai kondisi tersebut. 

Firm Age dapat ditentukan selisih dari 

tahun penelitian sekarang dengan tahun 

berdirinya perusahaan. 

 

Firm Size 

Firm size merupakan skala yang 

menentukan besar atau kecilnya 

perusahaan. Tolok ukur yang 

menunjukkan besar kecilnya perusahaan 

antara lain total penjualan, rata-rata tingkat 

penjualan, dan total aktiva (Pradipta, D. 

H., & Purwaningsih, A. : 2012).Ukuran 

perusahaan pada dasarnya terbagi tiga 

kategori yaitu perusahaan besar (large 

firm), perusahaan menengah (medium 

size), dan perusahaan kecil (small firm), 

dan pada total asset perusahaan juga 

berdasarkan kepadaukuran perusahaan 

(Pradipta, D. H., & Purwaningsih, A. : 

2012). Dalam penelitian ini, ukuran 

perusahaan di lihat dari log of total assets: 

 

SIZE = Log of Total Assets 

 

Leverage 

Leverage merupakan salah satu 

variable yang berpengaruh terhadap 

Tobin’s Q =ME+DEBT /TA 
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kinerja keuangan perusahaan. Leverage 

menunjukkan penggunan biaya tetap 

operasi perusahaan sehubungan melakukan 

kegiatan operasi. Leverage merupakan 

rasio antara hutang dan ekuitas atas asset. 

Oleh karena itu, leverage untuk mengukur 

sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai 

dengan utang. Artinya seberapa besar 

beban utang yang ditanggung perusahaan 

dibandingkan dengan aktivanya (Kasmir: 

2012).Pengukuran terhadap leverage 

adalah : 

 

            Total Liabilities 

Debt Ratio =                  x 100% 

                Total Assets 

 

Teknik Analisis 

Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi berganda. Analisis regresi 

berganda menjelaskan pengaruh antara 

variabel terikat dengan beberapa variabel 

bebas. Berikut persamaan regresinya : 

ROA = α + β1HID +β2LEV +β3FZ  

+β4FA+ e 

PBV  = α + β1HID +β2LEV +β3FZ 

+β4FA + e 

Tobin’s Q = α + β1HID +β2LEV +β3FZ 

+β4FA + e 

Keterangan : 

HID =Horizontal Interlocking 

  Directorate 

LEV = Leverage 

FZ = Firm Size 

FA = Firm Age 

α = Konstanta 

β1-4 = Koefisien regresi 

e = Variabel penganggu  

Penelitian ini menggunakan metode 

analisis yang akan menghasilkan nilai 

kemungkinan yang valid jika terpenuhinya 

asumsi klasik regresi oleh model statistik 

yang teruji terlebih dahulu melalui: 

 

Uji Normalitas 

Pengujian ini bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi 

variabel terikat dan variabel bebas 

mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah yang 

memiliki nilai residual normal atau 

mendekati normal. Salah satu cara untuk 

mendeteksi normalitas secara statistik 

adalah dengan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov (K-S). Pengujian ini 

dapat dilakukan dengan melihat 

probabilitas dari Kolmogorov-Smirnov (K-

S) z statistik. Jika probabilitas z statistik 

lebih besar dari 0,05 maka nilai residual 

terdistribusi secara normal, sedangkan jika 

probabilitas z statistik lebih kecil dari 0,05 

maka nilai residual dalam suatu model 

regresi tidak terdistribusi secara normal. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Uji Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk 

memberikan gambaran mengenai variabel 

– variabel dependen penelitian ini, yaitu 

Return On Asset, Price To Book Value dan 

Tobin’s Q. Serta variabel kontrol yang 

meliputi Leverage, Firm Size, dan Firm 

Age. Tabel 2 dan 3 berikut adalah hasil uji 

deskriptif: 
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Tabel 2 

Hasil Analisis Deskriptif Variabel Dependen 

Variabel Dependen N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

ROA 116 7.18560 8.113553 -8.590 40.240 

PBV 105 1.18895 .879716 -1.110 3.740 

Tobin’s Q 112 .76047 .946348 .002 7.694 

Sumber : Data diolah 

 

Berdasarkan pada tabel 2, jumlah 

sampel ROA, PBV, dan Tobin’s Q 

berbeda. Hal ini disebabkan karena adanya 

pengurangan data dengan casewise 

diagnostic yang merupakan data outlier.  

Jumlah sampel awal sebanyak 127 

perusahaan dengan dilakukan pengurangan 

data setiap variabel dependen yaitu ROA 

dilakukan pengurangan data sebanyak 11 

data, PBV sebanyak 22 data, dan  Tobin’s 
Q sebanyak 15 data.  

Nilai Return On Assets terendah 

adalah -8,59% yang terdapat pada 

perusahaan ICTSI Jasa Prima Tbk. 

Sedangkan nilai Return On Assets tertinggi 

dengan nilai 40,24% terdapat pada 

perusahaan Steady Safe Tbk. Dari hasil 

tersebut menunjukkan bahwa nilai Return 

On Assets terendah disebabkan pada 

periode tertentu perusahaan public 

mengalami kerugian dimana beban yang 

dimiliki perusahaan lebih besar 

dibandingkan dengan pendapatan yang 

dihasilkan. Sedangkan nilai Return On 

Assets tertinggi disebabkan laba setelah 

pajak pada periode tertentu mengalami 

kenaikan atau pendapatan yang dihasilkan 

lebih besar dibandingkan dengan beban 

yang dimiliki perusahaan. 

Nilai terendah Price to Book Value 

adalah -1,11%, yaitu terdapat pada 

perusahaan PT. Rimo International Lestari 

Tbk. Sedangkan nilai Price to Book Value 

tertinggi dengan nilai 3,74% terdapat pada 

perusahaan Baramulti Suksessarana Tbk. 

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa 

nilai Price to Book Value terendah 

disebabkan pada periode tersebut 

perusahaan public memiliki kemampuan 

meningkatkan kinerja pasar yang kurang 

baik yang disebabkan menurunnya nilai 

perusahaan yang dilihat dari harga pasar 

saham. Sedangkan nilai Price to Book 

Value tertinggi disebabkan kemampuan 

perusahaan dalam meningkatkan kinerja 

perusahaan sangat baik. Kinerja saham 

yang baik dilihat dari harga saham yang 

digunakan sebagai acuan nilai perusahaan. 

Nilai Tobin’s Q terendah dapat 

diketahui dengan nilai 0,002 , yaitu 

terdapat pada perusahaan Sumber Energi 

Andalan Tbk. Sedangkan nilai Tobin’s Q 

tertinggi dengan nilai 7,694 terdapat pada 

perusahaan Steady Safe Tbk. Dari hasil 

tersebut menunjukkan nilai Tobin’s Q 

terendah disebabkan pada periode tertentu 

perusahaan public memiliki kemampuan 

meningkatkan kinerja pasar yang kurang 

baik yang disebabkan oleh harga pasar 

saham yang lebih kecil dari pada nilai 

buku yang dimiliki oleh perusahaan. 

Sedangkan nilai Tobin’s Q tertinggi 

disebabkan kemampuan perusahaan dalam 

meningkatkan kinerja pasar perusahaan 

sangat baik. Kinerja saham yang baik 

dilihat dari harga saham yang digunakan 

lebih besar dari nilai buku sebagai acuan 

kinerja pasar dalam suatu perusahaan.  
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Tabel 3 

Hasil Analisis Deskriptif Variabel Kontrol 

Variabel Kontrol N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Leverage 127 .6691199 1.34393504 .00024 11.84432 

Firm Size 127 14.23092 1.774494 8.533 17.864 

Firm Age 127 12.98425 8.526322 1.000 34.000 

Sumber : Data diolah 

 

Berdasarkan tabel 3, nilai Leverage 

terendah adalah 0,00024%, yaitu terdapat 

pada perusahaan Sumber Energi Andalan 

Tbk. Sedangkan nilai Leverage tertinggi 

dengan nilai 11,84% terdapat pada 

perusahaan PT. Rimo International Lestari 

Tbk. Dari hasil tersebut menunjukkan 

bahwa nilai Leverage terendah disebabkan 

nilai total hutang perusahaan lebih kecil 

dari total aset yang di miliki perusahaan, 

sebaliknya nilai Leverage tertinggi 

disebabkan nilai total aset yang dimiliki 

perusahaan lebih besar dari total hutang. 

Nilai Firm Size terendah terdapat 

adalah 8,533, yaitu terdapat pada 

perusahaan PT. Rimo International Lestari 

Tbk. Sedangkan nilai Firm Size tertinggi 

dengan nilai 17,864 terdapat pada 

perusahaan Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. 

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa 

nilai Firm Size terendah disebabkan 

perusahaan tersebut memiliki nilai total 

asset paling kecil. Sedangkan nilai Firm 

Size tertinggi disebabkan perusahaan 

tersebut memiliki nilai total asset paling 

besar. 

Nilai Firm Age terendah adalah 1, 

yaitu terdapat pada perusahaan Krakatau 

Steel (Persero) Tbk., dan Midi Utama 

Indonesia Tbk. pada tahun 2011 serta 

perusahaan PT. Acset Indonusa Tbk., PT. 

Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk., dan 

PT Nusa Raya Cipta Tbk. pada tahun 

2014.  Nilai Firm Age tertinggi dengan 

nilai 34 terdapat pada perusahaan Centex 

Tbk. Dari hasil tersebut menunjukkan 

bahwa nilai Firm Age terendah dapat 

dikatakan perusahaan tersebut belum 

memiliki pengalaman yang cukup dari 

manajemen sebelumnya dalam 

mengungkapkan informasi mengenai 

kinerja perusahaan. Sedangkan nilai Firm 

Age tertinggi dapat dikatakan perusahaan 

tersebut memiliki pengalaman yang lebih 

dan dapat lebih baik dalam pengungkapan 

informasi kinerja suatu perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

Tabel 4 

Hasil Uji Normalitas Residual Variabel Dependen 

 

Unstandardize

d Residual 

(ROA) 

Unstandardize

d Residual 

(PBV) 

Unstandardized 

Residual 

(Tobin’s Q) 

N 116 105 112 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean .0000000 .0000000 .0000000 

Std. 

Deviation 
7.22454870 

.74045848 .18508383 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .068 .123 .181 

Positive .068 .123 .181 

Negative -.056 -.074 -.081 

Kolmogorov-Smirnov Z .068 .123 .181 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c.d

 
 

.000
c
 

 

.000
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

          Sumber : Data diolah SPSS 

 

Tabel 4 merupakan hasil uji 

normalitas residual menggunakan uji 

statistik non-parametrik Kolmogorov-

Smirnov. Tabel di atas menunjukkan 

besarnya nilai tes statistik ROA dalam 

melakukan pengujian sebanyak enam kali 

sehingga dapat memperoleh hasil sebesar 

0,068 dan signifikansi pada 0,200 yang 

mana signifikansi >0,05, hal ini berarti 

data ROA terdistribusi normal. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pengujian ini 

menunjukkan residual  dapat 

mempengaruhi variabel independen. Hasil 

tes statistik juga menunjukkan hasil PBV 

dalam melakukan pengujian sebanyak 

sebelas kali sehingga dapat memperoleh 

hasil sebesar 0,123 dengan signifikansi 

sebesar 0,000 dan Tobin’s Q dengan hasil 

tes statistik sebesar 0,181 dengan 

signifikansi pada 0,000 dalam melakukan 

pengujian sebanyak delapan kali, yang 

mana signifikansi >0,05. Hal ini berarti 

data PBV dan Tobin’s Q tidak terdistribusi 

normal. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pengujian ini menunjukkan residual 

tidak dapat mempengaruhi variabel 

independen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

Tabel 5 

Rangkuman Hasil Uji Hipotesis 

Variabel 

Dependen 
Variabel Independen 

Variabel 

Kontrol 
t Hitung Signifikansi Keterangan 

ROA 

Horizontal Interlocking 

Directorate 
 -1.452 0.149 Tidak Signifikan 

 

Leverage 3.159 0.002 Signifikan 

Firm Size -2.019 0.046 Signifikan 

Firm Age 2.488 0.014 Signifikan 

PBV 

Horizontal Interlocking 

Directorate 
 -2.324 0.022 Signifikan 

 

Leverage -4.248 0.000 Signifikan 

Firm Size 0.571 0.569 Tidak Signifikan 

Firm Age -2.480 0.015 Signifikan 

Tobin’s Q 

Horizontal Interlocking 

Directorate 
 -1.106 0.271 Tidak Signifikan 

 

Leverage 49.557 0.000 Signifikan 

Firm Size 0.935 0.352 Tidak Signifikan 

Firm Age -3.470 0.001 Signifikan 

 

Hasil Analisis Dan Pembahasan 

Pengaruh Horizontal Interlocking 

Directorate Terhadap Kinerja 

Keuangan (ROA) 

Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat 

bahwa hasil uji regresi Horizontal 

Interlocking Directorate ternyata tidak 

signifikan yaitu lebih dari 0,05. Namun 

hasil uji regresi Leverage, Firm Size dan 

Firm Age berpengaruh signifikan terhadap 

Return On Assets (ROA) dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,002 pada Leverage, 

0,046 pada Firm Size, dan 0,014 pada 

Firm Age. Dengan demikian variabel 

Horizontal Interlocking Directorate tidak 

lolos pada tingkat signifikansi α=5% 
sehingga tidak sesuai dengan hipotesis 

yang sudah dikembangkan yang 

menandakan H0 tidak dapat ditolak. 

Namun variabel kontrol Leverage, Firm 

Size dan Firm Age  merupakan faktor lain 

yang dapat mempengaruhi Return On 

Assets (ROA). Dari hasil tersebut dapat 

diketahui bahwa Horizontal Interlocking 

Directorate tidak dapat mempengaruhi 

Return On Assets. Sedangkan variabel 

kontrol Leverage, Firm Size dan Firm Age 

dapat mempengaruhi Return On Assets.  

Hasil ini sesuai dengan hasil dari 

penelitian yang dilakukan oleh Omer dkk 

(2013) dimana hasil dari penelitian 

sebelumnya menyebutkan bahwa status 

interlocking berkolerasi negatif dan tidak 

signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Para pemegang saham dan 

pengelola perusahaan yang menunjukkan 

bahwa status interlocking yang buruk 

dapat mempengaruhi kinerja perusahaan 

karena struktur jabatan rangkap akan 

mengurangi kemampuan dewan komisaris 

ataupun dewan direksi untuk mengambil 

kebijakan sesuai dengan fungsi utamanya 

(Omer dkk, 2013).  

Hasil pada variabel kontrol 

Leverage menujukkan hasil yang 

berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

Hasil tersebut konsisten pada penelitian 

Cai dkk yang dimana pada penelitian 

tersebut menyatakan bahwa Leverage 

berpengaruh positif terhadap Return On 

Asset. Leverage adalah penggunaan dana 

untuk meningkatkan laba. Leverage juga 

dapat menimbulkan peningkatan laba 

maupun kegagalan rugi yang material. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Cai 

dkk menjelaskan bahwa apabila 
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perusahaan memiliki hutang dalam jumlah 

yang besar maka akan menghambat 

inisiatif dan fleksibel manajemen untuk 

mengejar kesempatan dalam mendapatkan 

keuntungan.  

Berdasarkan Uji statistic (Uji-t) 

tingkat signifikansi dari Leverage dibawah 

0.05 yaitu sebesar 0.002 yang berarti 

bahwa Leverage memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Return On Assets 

(ROA). Hal ini disebabkan karena 

perusahaan public lebih bergantung pada 

dana pinjaman atau hutang dalam 

memenuhi sumber dananya. Sebagian 

besar perusahaan public yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia lebih banyak 

menggunakan sumber dana yang diperoleh 

dari dana pinjaman daripada sumber dana 

yang didalam perusahaan itu sendiri. 

Sehingga dengan melihat seberapa besar 

dan kecilnya jumlah hutang yang dimiliki 

oleh perusahaan akan sangat berpengaruh 

terhadap besar kecilnya Return On Assets 

yang di peroleh perusahaan. 

Pada variabel kontrol Firm Size 

(ukuran perusahaan) juga menunjukkan 

bahwa Firm Size berpengaruh signifikan 

terhadap ROA. Ukuran perusahaan (Firm 

Size) itu sendiri dapat meningkatkan dan 

menentukan tingkat kemudahan 

perusahaan dalam memperoleh dana dari 

pasar modal dan menentukan kekuatan 

tawar menawar dalam kontrak keuangan, 

maka hal tersebut sangat berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Firm Size merupakan skala atau ukuran 

yang akan menentukan seberapa besar atau 

kecilnya sebuah perusahaan, dan tolok 

ukur tersebut dapat dilihat dari seberapa 

besar jumlah total aktiva yang ada pada 

perusahaan tersebut. Sesuai dengan hasil 

uji hipotesis yang di hasilkan maka Firm 

Size berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan (ROA). 

Terakhir pada variabel kontrol 

Firm Age (umur perusahaan) memperoleh 

hasil yang berpengaruh signifikan terhadap 

Return On Assets. Hasil tersebut konsisten 

pada penelitian Shi dkk (2013) yang 

menyatakan bahwa umur perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap Return 

On Assets. Umur perusahaan merupakan 

salah satu faktor penting karena 

perusahaan yang telah lama berpoperasi 

kemungkinan mereka mampu 

menyediakan publisitas informasi yang 

lebih lengkap dan lebih detail 

dibandingkan perusahaan yang baru 

beroperasi sehingga akan mempengaruhi 

kinerja perusahaan. 

 

Pengaruh Horizontal Interlocking 

Directorate Terhadap Kinerja Pasar 

(PBV) 

Tabel 5 menunjukkan hasil uji 

regresi Horizontal Interlocking 

Directorate ternyata signifikan dengan 

nilai signifikansi 0,022 yang berarti 

dibawah 0,05. Sama dengan hasil uji 

regresi variabel kontrol Leverage dan Firm 

Age juga ikut berpengaruh signifikan 

terhadap Price to Book Value (PBV) 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 

untuk Leverage,dan 0,015 untuk Firm Age. 

Sedangkan untuk variabel kontrol Firm 

Size hasil output yang dihasilkan tidak 

signifikan. Dengan demikian variabel Firm 

Size (variabel kontrol) tidak lolos pada 

tingkat signifikansi α=5% sehingga tidak 
sesuai dengan hipotesis yang sudah 

dikembangkan yang menandakan H0 tidak 

dapat ditolak. Namun variabel Horizontal 

Interlocking Directorate, serta variabel 

kontrol Leverage dan Firm Age merupakan 

faktor lain yang dapat mempengaruhi 

Price Book Value (PBV). Dari hasil 

tersebut dapat diketahui bahwa Horizontal 

Interlocking Directorate (variabel 

independen), Leverage dan Firm Age 

(variabel kontrol) dapat mempengaruhi 

Price to Book Value. Sedangkan variabel 

kontrol Firm Size tidak dapat 

mempengaruhi Price to Book Value.  

Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian Kiel, dan Nicholson 

(2003). Kiel, dan Nicholson (2003) 

berpendapat bahwa Interlocking 

Directorate berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pasar 

perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa 
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perusahaan akan mendapatkan kinerja 

pasar yang baik salah satunya dengan 

ditandai laba yang berkualitas. Jika 

seorang dewan direksi dan dewan 

komisaris menjabat jabatan rangkap 

dengan memiliki nilai intelektual yang 

tinggi, maka akan diindikasikan dapat 

membantu fungsinya dan  mampu 

mengorganisasi sesuai dengan tugas dan 

fungsi yang semestinya menjadi tanggung 

jawabnya sehingga dapat memberikan 

kenggulan yang kompetitif bagi 

perusahaan. 

Hasil signifikan juga terdapat pada 

hasil variabel kontrol Leverage. Hasil 

signifikannya variabel kontrol terhadap 

kinerja pasar (Price to Book Value) diduga 

data variabel kontrol yang merata. 

Leverage perusahaan pada penelitian ini 

diukur dengan membandingkan total 

hutang dengan modal sendiri, dan hasil 

pengujian yang dilakukan menunjukkan 

nilai signifikan kurang dari 0.05 yaitu 

sebesar 0.000. Leverage mempunyai 

pengaruh signifikan, dengan demikian 

tinggi rendahnya rasio Leverage (DER) 

akan mempengaruhi kinerja pasar 

perusahaan. Secara teoritis dijelaskan 

bahwa semakin besar rasio DER yang 

didapatkan, maka Book Value yang 

dihasilkan perusahaan akan semakin 

rendah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi 

presentase DER maka menunjukkan 

bahwa jumlah hutang yang dimiliki oleh 

perusahaan lebih besar dari pada modal. 

Namun pada penelitian ini menunjukkan 

hasil yang berlawanan yaitu meningkatnya 

nilai Price to Book Value yang dihasilkan 

akan meningkat seiring naiknya rasio 

DER. Hal ini dikarenakan rasio DER pada 

penelitian ini mengalami peningkatan yang 

wajar (tidak terlalu tinggi) yaitu dengan 

nilai DER yang tidak lebih dari satu. 

Namun pada variabel kontrol Firm 

Size menunjukkan bahwa hasil Firm Size 

tidak berpengaruh terhadap Price to Book 

Value. Ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh yang berbeda terhadap kinerja 

perusahaan khususnya pada kinerja pasar 

perusahaan, hal itu disebabkan oleh total 

asset yang dimiliki perusahaan yang dapat 

digunakan untuk kegiatan operasi 

perusahaan. Jika perusahaan memiliki total 

asset yang besar, pihak manajemen lebih 

leluasa dalam menggunakan aset yang ada 

dalam perusahaan namun, jika perusahaan 

memiliki total asset yang lebih kecil, maka 

pihak manajemen tidak akan bisa leluasa 

untuk menggunakan asset yang ada dalam 

perusahaan. 

Hasil signifikan juga terjadi pada 

variabel kontrol Firm Age. Hasil tersebut 

menyatakan bahwa Firm Age berpengaruh 

signifikan terhadap Price to Book Value. 

Dari hasil hipotesis yang telah didapatkan, 

bahwa umur perusahaan  berpengaruh 

terhadap kinerja pasar perusahaan karena 

perusahaan yang telah lama berpoperasi 

tentu memiliki kinerja pasar yang lebih 

baik dari pada perusahaan yang baru saja 

berdiri. Pada perusahaan yang lama 

berdiri, nilai laba yang dilaporkan bersifat 

positif sehingga sesuai atau menambah 

makna dari rasio Price to Book Value . 

Sehingga laba yang dilaporkan cenderung 

stabil sehinga dalam  dalam kondisi 

tersebut rasio PBV lebih memiliki 

kandungan informasi sebagai dasar 

pembuatan strategi investasi, maka hasil 

hipotesis yang didapatkan umur 

perusahaan berpengaruh terhadap Price to 

Book Value. 

 

Pengaruh Horizontal Interlocking 

Directorate Terhadap Kinerja Pasar 

(Tobin’s Q) 

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa 

hasil uji regresi Horizontal Interlocking 

Directorate, dan Firm Size (variabel 

kontrol) ternyata tidak signifikan. Namun 

hasil uji regresi Leverage, dan Firm Age 

berpengaruh signifikan terhadap Tobin’s 
Q. Dengan demikian variabel Horizontal 

Interlocking Directorate, dan Firm Size 

(variabel kontrol) tidak lolos pada tingkat 

signifikansi α=5% sehingga tidak sesuai 
dengan hipotesis yang sudah 

dikembangkan yang menandakan H0 tidak 

dapat ditolak. Namun variabel kontrol 

Leverage, dan Firm Age merupakan faktor 
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lain yang dapat mempengaruhi Tobin’s Q. 

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa 

Horizontal Interlocking Directorate, dan 

Firm Size (variabel kontrol) tidak dapat 

mempengaruhi Tobin’s Q. Sedangkan 

variabel kontrol Leverage, dan Firm Age 

dapat mempengaruhi Tobin’s Q. Hasil Uji 

Horizontal Interlocking Directorate 

terhadap kinerja pasar (Tobin’s Q) 

memberikan hasil yang tidak signifikan.  

Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian Omer dkk (2013) dan 

tidak konsisten pada teori Resource Based 

Value. Penelitian Omer dkk menyatakan 

bahwa Interlocking Direcotrate tidak 

berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap kinerja pasar perusahaan, 

sehingga pada hasil pengujian penelitian 

nilai signifikansi yang didapatkan lebih 

dari 0.05. Kinerja pasar yang dimaksudkan 

pada penelitian Omer dkk merupakan 

analisis yang dilakukan untuk mengukur 

tingkat pengembalian jangka panjang 

(lebih dari satu tahun) dan return saham. 

Penelitian Omer dkk menggunakan 

pendekatan Tobin’s Q karena pendekatan 

tersebut merupakan formula standar untuk 

menghitung kinerja pasar sebuah 

perusahaan yang dilihat dari tingkat harga 

penutupan akhir tahun buku dan 

banyaknya saham yang beredar. 

Hasil uji variabel kontrol Leverage 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pasar (Tobin’s Q). Hasil uji ini konsisten 

pada penelitian Kaczmarek dkk (2014) 

yang dimana variabel kontrol Leverage 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pasar Tobin’s Q. Hasil lain yang 

mendukung hasil yang signifikan tersebut 

adalah jumlah data Leverage dan data 

Tobin’s Q yang merata. Sehingga dengan 

melihat seberapa besar dan kecilnya 

jumlah hutang yang dimiliki oleh 

perusahaan akan sangat berpengaruh 

terhadap besar kecilnya nilai Tobin’s Q 

yang di peroleh perusahaan. 

Namun pada hasil uji variabel 

kontrol Firm Size ternyata tidak 

berpengaruh terhadap kinerja pasar 

(Tobin’s Q). Hasil ini dilihat dari tidak 

signifikannya Firm Size terhadap Tobin’s 
Q yakni nilai signifikan lebih dari 0.05. 

Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa 

semakin besar ukuran perusahaan, belum 

tentu detail-detail informasi yang akan 

disajikan oleh perusahaan baik. Sehingga 

hal tersebut tidak berpengaruh terhadap 

kinerja pasar perusahaan di ukur dengan 

Tobin’s Q.  

Hasil uji variabel kontrol yang 

terakhir adalah Firm Age berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pasar (Tobin’s 
Q). Hasil ini sesuai dengan penelitian Kiel 

dan Nicholson (2003) yang memiliki hasil 

uji variabel kontrol Firm Age berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja 

pasar. Kiel dan Nicholson 

(2003)berpendapat bahwa semakin lama 

perusahaan berdiri, maka pengalaman dan 

kinerja perusahaan tersebut tidak akan 

perlu diragukan lagi, baik itu dilihat dari 

kinerja pasar ataupun kinerja keuangan. 

 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, 

DAN SARAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis pengaruh Horizontal 

Interlocking Directorate terhadap Return 

On Asset, Price to Book Value dan Tobin’s 
Q pada perusahaan public di Indonesia. 

Objek penelitian yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah perusahaan public 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2011-2014. Sampel yang 

digunakan sebanyak 1.991 perusahaan, 

namun setelah dilakukan penyaringan 

sesuai kriteria sampel yang telah 

ditentukan, maka sampel akhir sebanyak 

160 sampel perusahaan yang memiliki 

status Horizontal Interlocking Directorate, 

dimana tahun 2011 sebanyak 37 sampel 

perusahaan, tahun 2012 sebanyak 30 

perusahaan, tahun 2013 sebanyak 44 

perusahaan dan tahun 2014 sebanyak 49 

perusahaan. Dengan satu variabel 

independen Horizontal Interlocking 

Directorate dan dua variabel dependen 

Kinerja Keuangan (ROA), Kinerja Pasar 

(PBV &Tobin’s Q) ditambah dengan 
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variabel kontrol Leverage, Firm Size dan 

Firm Age. 

Dari hasil yang diperoleh dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh Horizontal 

Interlocking Directorate terhadap kinerja 

keuangan (ROA) dan kinerja pasar 

(Tobin’s Q) tidak sesuai dengan hipotesis 

yang sudah dikembangkan tetapi terdapat 

satu hasil yang diperoleh yang sesuai 

dengan hipotesis yang dikembangkan 

adalah pengaruh Horizontal Interlocking 

Directorate terhadap kinerja pasar dengan 

alat ukur PBV (Price to Book Value) . 

Karena hasil uji regresi menunjukkan 

bahwa Horizontal Interlocking Directorate 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan (ROA) dan kinerja pasar 

(Tobin’s Q) perusahaan tetapi ada salah 

satu hasil uji regresi menunjukkan bahwa 

Horizontal Interlocking Directorate 

berpengaruh terhadap kinerja pasar 

perusahaan yang diukur dengan PBV 

(Price to Book Value) . Namun pada hasil 

uji variabel kontrol menunjukkan bahwa 

Leverage, Firm Size dan Firm Age 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

(ROA) dan salah satu variabel kontrol 

Firm Size tidak berpengaruh terhadap 

kinerja pasar (PBV dan Tobin’s Q) serta 

variabel kontrol lainnya (Leverage dan 

Firm Age) berpengaruh terhadap kinerja 

pasar (PBV dan Tobin’s Q). 

 Tidak signifikannya hasil 

pengujian ini disebabkan ada beberapa 

data Horizontal Interlocking Directorate 

yang tidak merata, hal ini dilakukan 

dengan melihat deskripsi Horizontal 

Interlocking Directorate berdasarkan 

tahun periode penelitian 2011-2014. Hasil 

penelitian ini juga berbeda dari hasil 

penelitian sebelumnya dikarenakan hasil 

signifikan hanya terjadi pada variabel 

kontrol namun variabel yang 

dihipotesiskan tidak mengalami hasil yang 

signifikan sehingga peneliti menyimpulkan 

bahwa hasl penelitian ini merupakan 

temuan terbaru dalam hasil hipotesis. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang 

dapat mempengaruhi hasil penelitian. 

adapun keterbatasan ialah sebagai berikut : 

1. Terdapat perusahaan yang belum 

memenuhi kriteria purposive sampling 

yang mengakibatkan dilakukannya 

eliminasi data yang cukup banyak. 

2. Penelitian ini hanya berfokus pada 

perusahaan yang berstatus Horizontal 

Interlocking Directorate. 

3. Data penelitian yang digunakan ada 

beberapa yang tidak terdistribusi 

normal, walapun sudah dilakukan 

pengurangan data. 

Melihat keterbatasan yang dikemukakan di 

atas, maka peneliti memberikan saran 

untuk peneliti selanjutnya, antara lain : 

1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan 

untuk melakukan penelitian dengan 

rentang tahun penelitian yang lebih 

baru. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat menambahkan atau memperluas 

variabel independen dan variabel 

dependen dalam penelitian berikutnya. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

memperbaiki data agar dapat 

terdistribusi normal. 
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