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ABSTRACT 
  

This study aims to analyze the significance effect of managerial ownership, profitability, firm size, 

capital structure on firm value. The subject of this research were all mining sector manufacturing 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2012-2016. The sampling technique used 

census sample technique. The data analysis technique used in this study is multiple regression 

analysis using SPSS version 23.00. The results of this study indicate that managerial ownership, firm 

size, and capital structure have a significant effect on firm value, but profitability has no significant 

effect on firm value. 
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PENDAHULUAN 

Pada umumnya tujuan utama investor 

meletakkan kekayaannya pada suatu instrumen 

investasi adalah untuk mendapatkan return 

yang maksimal. Oleh karena itu, investor harus 

memiliki berbagai pertimbangan-
pertimbangan sebelum menginvestasikan 

dananya. Salah satunya adalah dengan 

mempertimbangkan kinerja perusahaan yang 

diukur melalui nilai perusahaan. 

Meningkatkan nilai perusahaan dapat menarik 

nilai investor (khususnya capital gain dan 

dividen) untuk menanamkan modalnya, dalam 

hal ini manajer harus memutuskan apakah laba 

yang diperoleh selama satu periode akan 

dibagikan seluruhnya atau hanya sebagian 

yang dibagikan sebagai dividen dan sisanya 

ditahan perusahaan atau biasa disebut laba 

ditahan (retained earning). 

Dividen dapat digunakan untuk 

mengurangi equity agency cost yang timbul 

dari adanya perbedaan kepentingan di dalam 

perusahaan. Perbedaan kepentingan yang 

dimaksud adalah perbedaan kepentingan 

antara manajer sebagai pengelola perusahaan 

(agent) dengan pemegang saham sebagai 

pemilik (owner) ini akan menyebabkan 

penurunan nilai perusahaan, kerugian inilah 

yang merupakan agency cost equity bagi 

perusahaan (Tendi Haruman, 2008).  

Nilai perusahaan merupakan kondisi 

yang telah dicapai oleh suatu perusahaan 

sebagai gambaran dari kepercayaan oleh 

masyarakat terhadap perusahaan setelah 

melalui proses kegiatan selama beberapa tahun 

sejak perusahaan  tersebut didirikan sampai 

saat ini (Ikin Solikin, 2015). 

Pada dasarnya dapat diukur melalui 
beberapa aspek, salah satunya adalah dengan 

harga pasar saham perusahaan, karena harga 

pasar saham perusahaan mencerminkan 

penilaian investor secara keseluruhan atas 

setiap ekuitas yang dimiliki. Harga pasar 

saham juga menunjukkan nilai perusahaan. 

Apabila harga pasar saham meningkat berarti 

nilai perusahaan juga meningkat (Agus 

Sartono, 2010:9). Nilai perusahaan yang tinggi 

menjadi keinginan para pemilik perusahaan, 

sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan 

kemakmuran pemegang saham juga tinggi.  

Naik turunnya harga saham di pasar 

modal menjadi sebuah fenomena yang menarik 

untuk dibicarakan berkaitan dengan isu naik 

turunnya nilai perusahaan itu sendiri. Saham 

BUMI memang menjadi primadona di pasar 

modal dalam negeri bersama enam perusahaan 

Bakrie lainnya atau biasa disebut Bakrie 7. 

Saham-saham ini sempat menguasai pasar 

modal sebelum krisis ekonomi, namun 

belakangan ini kinerja keuangan mereka 

melempem dan berujung pada koreksi di harga 

sahamnya. Kini, harga saham BUMI pada 

penutupan perdagangan  (28/8/2012) ditutup di 

level Rp 760 per lembar dengan volume 
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perdagangan sebesar 740.939 juta lembar 

saham. BUMI diprediksi terancam bangkrut 

gara-gara beban utang yang terlalu tinggi. 

Salah satu indikasi lain bangkrutnya 

perusahaan tambang Grup Bakrie itu adalah 

kerugian Rp 3 Triliun di semester I-2012 

(http://finance.detik.com ).  

Rata-rata imbal hasil (return) delapan 

saham milik Grup Bakrie yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia mencapai 12,53% di 

awal 2013. Dengan rasio nilai buku terhadap 

harga saham atau PBV di bawah satu, 

mengindikasikan tingkat kepercayaan investor 

terhadap saham grup ini mengalami 

penurunan. Menggunakan harga penutupan 

Selasa, PBV saham Bumi Resources berada di 

level 7,8 kali dan Visi Media sebesar 5,6 kali. 

PBV tersebut jauh di atas PBV Indeks Harga 

Saham Gabungan sebesar 3,06 kali.  

Harga saham PT Bumi Resources Tbk 

diperkirakan semakin menurun setelah 

perusahaan tambang milik keluarga Bakrie itu 

dinyatakan gagal bayar oleh lembaga 

pemeringkat Standard and Poors (S&P). 

Saham Bumi ditutup di level Rp 81 per lembar 

pada perdagangan Rabu, 3 Desember 2014, di 

BEI. Harganya turun 2 poin atau 2,47 persen 

dibandingkan sehari sebelumnya. Pada sesi 

tengah siang ini, harga kembali anjlok ke level 

Rp 79 per lembar. Menurut Lucky Bayu 

Purnomo, analis dari LBP Enterprise, saham 

BUMI sudah dihindari investor sejak dua 

tahun terakhir. Lucky mengatakan biasanya 

investor tidak mengapresiasi saham emiten 

yang sama sekali tidak tampak kinerjanya. 

Berbeda dengan Bumi, kata dia, yang terlihat 

kinerjanya namun tetap tidak direspons oleh 

pasar. Pekan ini, lembaga pemeringkat 

Standard & Poors (S&P) menurunkan 

peringkat kredit PT Bumi Resources dari 

selective default menjadi default alias gagal 

bayar karena perusahaan ini dinilai tidak 

mampu membayar kewajibannya.  

Selain PT Bumi Resources Tbk, ternyata 

perusahaan tambang lainnya yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pun mengalami 

penurunan harga saham dan nilai bukunya 

secara berturut-turut dari tahun 2010-2012. 

Fenomena yang terjadi khususnya pada 

perusahaan pertambangan mengalami 

penurunan nilai perusahaan secara berturut 

turut. Dalam kurun waktu tiga tahun, dapat 

diketahui bahwa terdapat perusahaan-

perusahaan pertambangan mengalami 

penurunan nilai perusahaan tiap tahunnya 

melalui PBV. Pergerakan PBV pada PT Aneka 

Tambang (ANTM), PT Bumi Resources 

(BUMI), PT Bayan Resources (BYAN), PT 

Citatah Industri Marmer (CTTH) dan PT 

Elnusa (ELSA) tahun 2010-2012 terlihat 

mengalami penurunan nilai buku saham dan 

harga saham secara berturut-turut. PBV ini 

merupakan rasio yang sudah secara luas 

dipakai di berbagai analisis sekuritas dunia. 

Rasio PBV ini didefinisikan sebagai 

perbandingan nilai pasar suatu saham (stock’s 

market value) terhadap nilai bukunya sendiri 

(perusahaan) sehingga kita dapat mengukur 

tingkat harga saham apakah overvalued atau 

undervalued.  

Semakin rendah nilai PBV suatu saham, 

maka saham tersebut dikategorikan 

undervalued, yang mana sangat baik untuk 

memutuskan investasi jangka panjang. Nilai 

rendah PBV ini harus disebabkan oleh 

turunnya harga saham sehingga harga saham 

berada di bawah nilai bukunya atau nilai 

sebenarnya. Namun, rendahnya nilai PBV ini 

juga dapat mengindikasikan menurunnya 

kualitas dan kinerja fundamental emiten yang 

bersangkutan. Semakin tinggi nilai PBV suatu 

saham mengindikasikan persepsi pasar yang 

berlebihan terhadap nilai perusahaan dan 

sebaliknya, jika PBV rendah maka diartikan 

sebagai good investment opportunity dalam 

jangka panjang. Selain itu PBV digunakan 

untuk mengukur kinerja harga pasar saham 

terhadap nilai bukunya. PBV juga 

menunjukkan seberapa jauh perusahaan 

mampu menciptakan nilai perusahaan relatif 

terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. 

Nilai perusahaan adalah nilai yang 

mencerminkan berapa harga yang bersedia 

dibayar oleh investor suatu perusahaan, yang 

biasanya diukur dengan PBV (Ikin dkk, 2015). 

Nilai perusahaan merupakan indikator bagi 

pasar untuk menilai perusahaan secara 

keseluruhan. Menurut Agus Sartono 

(2010:233), nilai perusahaan adalah nilai jual 

sebuah perusahaan sebagai suatu bisnis yang 

sedang beroperasi. Adanya kelebihan nilai jual 

diatas nilai likuidasi adalah nilai dari 

organisasi manajemen yang menjalankan 

perusahaan itu. Nilai perusahaan adalah 
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persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan 

perusahaan yang sering dikaitkan dengan 

harga saham. Harga saham yang tinggi 

membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan juga 

meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya 

terhadap kinerja perusahaan saat ini namun 

juga pada prospek perusahaan di masa 

mendatang. Memaksimalkan nilai perusahaan 

sangat penting artinya bagi suatu perusahaan, 

karena dengan memaksimalkan nilai 

perusahaan berarti juga memaksimalkan 

tujuan utama perusahaan. Meningkatkan nilai 

perusahaan adalah sebuah prestasi yang sesuai 

dengan keinginan para pemiliknya, karena 

dengan meningkatkan nilai perusahaan, maka 

kesejahteraan para pemilik juga akan 

meningkat. 

Kepemilikan manajerial merupakan 

salah satu dari struktur kepemilikan saham 

yang dapat mempengaruhi insentif bagi 

manajemen untuk melaksanakan kepentingan 

terbaik dari pemegang saham. Pengertian 

kepemilikan manajerial menurut Tjeleni 

(2013), sebagai berikut : 

“Kepemilikan manajerial adalah situasi 

dimana manajer memiliki saham perusahaan 

atau dengan kata lain manajer tersebut 

sekaligus sebagai pemegang saham”. 

Menurut Pitaloka (2010:30), 

Kepemilikan manajerial adalah : 

“Kepemilikan manajerial menunjukkan 

adanya peran ganda seorang manajer, yakni 

bertindak juga sebagai pemegang saham.” 

Dari kedua pendapat diatas dapat 

disimpulkan babahwa kepemilikan manajerial 

adalah jumlah kepemilikan saham oleh pemilik 

manajemen dari seluruh modal saham 

perusahaan yang dikelola (Indra, 2013). 

Kepemilikan manajerial mampu mengontrol 

dan mengurangi perilaku manipulasi laba yang 

dilakukan oleh manajer, sehingga kualitas laba 

yang dilaporkan dapat meningkat. Manajer 

yang berperan sebagai pemegang saham 

sekaligus dapat meningkatkan nilai kerjanya , 

sehingga dalam hal ini akan berdampak baik 

pada perusahaan serta memenuhi keinginan 

para pemegang saham dengan meningkatkan 

nilai perusahan (I Ketut dan Ni Putu, 2017). 

Konflik yang terjadi antara manajemen dengan 

pemilik perusahaan disebut dengan konflik 

keagenan. Mekanisme kepemilikan manajerial 

dapat meminimalisir konflik kepentingan yang 

terjadi dari hubungan keagenan antara 

pemegang saham dengan manajemen.  

Profitabilitas adalah suatu kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva, 

maupun modal sendiri (Agus Sartono, 

2010:122). Profitabilitas yang dihasilkan oleh 

perusahaan, baik profitabilitas yang besar 

ataupun kecil dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan karena apabila terjadi permintaan 

saham yang naik pada perusahaan, maka 

secara tidak langsung harga saham di pasar 

modal akan naik. 

Menurut Mamduh (2009:159) 

mengatakan bahwa profitabilitas adalah 

kemampuan perusahan menghasilkan laba 

dengan menggunakan total kekayaan yang 

dipunyai perusahan setelah disesuaikan 

dengan biaya-biaya untuk mendanai aset 

tersebut. Peningkatan laba akan memberikan 

hal positif bagi investor karena perusahaan 

tersebut menguntungkan dan diharapkan 

mampu untuk memberikan kesejahteraan 

kepada pemegang saham melalui 

pengembalian saham yang tinggi akan 

meminimalisir terjadinya konflik keagenan. 

Ukuran perusahaan dinyatakan dalam 

total aset maupun log size. Menurut Brigham 

dan Houston (2006:25) bahwa ukuran 

perusahaan adalah rata-rata total penjualan 

bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai 

beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan bersih 

lebih besar daripada biaya variable dan biaya 

tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan 

sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih 

kecil daripada biaya variable dan biaya tetap 

maka perusahaan menderita kerugian.  

Menurut Ikin dkk, (2015) ukuran perusahaan 

tercermin dari total aktiva suatu perusahaan, 

aktiva merupakan cerminan dari pendapatan 

serta aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan, 

semakin besar aktivanya maka semakin tinggi 

nilai perusahaan. 

Ukuran perusahaan merupakan suatu 

indikator yang menunjukkan kekuatan 

finansial perusahaan dan dianggap mampu 

mempengaruhi nilai perusahaan, karena 

semakin besar ukuran atau skala perusahaan 

maka akan semakin mudah pula perusahaan 

memperoleh sumber pendanaan baik yang 

bersifat internal maupun eksternal yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan (Ikin dkk, 
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2015). Jika ukuran perusahaan semakin besar, 

maka informasi yang tersedia untuk investor 

dalam pengambilan keputusan sehubungan 

dengan investasi dalam saham perusahaan 

tersebut semakin banyak. Pertumbuhan 

perusahaan yang lebih besar dibandingkan 

perusahaan kecil, akan mengalami tingkat 

pengembalian (return) saham perusahaan lebih 

besar sehingga investor akan merespon positif 

dan nilai perusahaan akan meningkat. 

Usaha peningkatan nilai perusahaan, 

selain mencari kebutuhan dana, perusahaan 

juga harus mempertimbangkan jenis sumber 

dana apakah yang akan digunakan, dana 

internal (laba ditahan) atau mencari dana 

kepada pihak luar (seperti penerbitan obligasi 

atau penerbitan saham baru (Ikin dkk, 2015). 

Untuk pemenuhan kebutuhan dana perusahaan 

dapat diperoleh melalui pasar modal, dengan 

kebijakan hutang jangka panjang yang diambil 

maka akan mengubah struktur modal dari 

perusahaan (Ikin dkk, 2015). Struktur modal 

adalah perimbangan atau perbandingan antara 

hutang jangka panjang dengan modal sendiri 

(Agnes, 2013)  

Struktur modal merupakan pendanaan 

ekuitas dan hutang dalam suatu perusahaan. 

Struktur modal juga menentukan penggunaaan 

hutang yang dilakukan oleh manajer keuangan 

untuk mendanai kegiatan perusahaan. Menurut 

Agus Sartono (2010:295) struktur modal 

adalah pertimbangan jumlah hutang jangka 

panjang yang bersifat permanen, hutang 

jangka panjang, saham preferen dan saham 

biasa. Keputusan struktur modal meliputi 

pemilihan sumber dana baik yang berasal dari 

modal sendiri maupun modal asing dalam 

bentuk hutang, kedua dana ini merupakan dana 

eksternal yang dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

Penelitian ini memilih perusahaan 

pertambangan karena kegiatan bisnisnya yang 

bersentuhan langsung dengan pemanfaatan 

sumber daya alam yang mana berdampak 

langsung pada lingkungan. Bahan tambang 

merupakan salah satu sumber daya alam yang 

melimpah, yang ada di Indonesia. Tidak dapat 

kita dipungkiri bahwa industri pertambangan 

di Indonesia merupakan salah satu primadona 

utama bagi para investor untuk berinvestasi. 

Sektor pertambangan adalah sektor yang 

strategis dalam memenuhi kebutuhan energi, 

menyediakan lapangan kerja, menghasilkan 

devisa bagi pembangunan, memenuhi 

kebutuhan bahan baku industri dalam negeri, 

serta menciptakan kesempatan-kesempatan 

berusaha bagi lingkungan sekitarnya. Oleh 

sebab itu, maka sektor pertambangan menjadi 

salah satu pilar pembangunan ekonomi 

nasional. 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan tersebut, maka rumusan masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

menganalisis pengaruh kepemilikan 

manajerial, profitabilitas, ukuran perusahaan, 

dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. 

 

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI 

DAN HIPOTESIS 

Agency Theory 

Teori keagenan (agency theory) menurut 

Anthony dkk, (2011:10) yaitu hubungan antara 

principal dan agent. Principal 

memperkerjakan agent untuk melakukan tugas 

untuk kepentingan principal, termasuk 

pendelegasian otorisasi pengambilan 

keputusan dari principal kepada agent. Pada 

perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, 

pemegang saham bertindak sebagai principal, 

dan CEO (Chief Executive Officer) sebagai 

agent mereka. Pemegang saham 

memperkerjakan CEO untuk bertindak sesuai 

dengan kepentingan principal. Perspektif 

hubungan keagenan merupakan dasar yang 

digunakan untuk memahami hubungan antara 

manajer dan pemegang saham. Jensen dan 

Meckling dalam Ikin dkk, (2015) menyatakan 

bahwa hubungan keagenan adalah kontrak 

antara manajer (agent) dengan pemegang 

saham (principal).  

Masalah keagenan adalah munculnya 

konflik kepentingan antara harapan investor 

(memperoleh return maksimal) dengan 

harapan para manajer. Manajer yang 

seharusnya mengelola organisasi bisnis 

dengan baik agar kepentingan investor 

optimal, ternyata dalam faktanya sering kali 

lebih mengedepankan kepentingan dirinya 

sendiri daripada untuk meningkatkan nilai 

perusahaan. Salah satu masalah keagenan 

(agency problem) yang terjadi antara manajer 

dan pemegang saham adalah pemegang saham 
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lebih menyukai pembayaran deviden daripada 

diinvestasikan lagi. Sebaliknya, manajer 

menginginkan deviden yang dibayarkan 

diinvestasikan lagi kembali untuk menambah 

modal perusahaan (Mursalim, 2011). 

Uraian tersebut terkait dengan teori 

keagenan (agency theory), dimana antara 

manajer sebagai agent dan pemegang saham 

sebagai principal masing-masing ingin 

memaksimumkan kemakmurannya. Namun, 

manajer lebih menguasai informasi disbanding 

pemegang saham karena manajer mengelola 

perusahaan secara langsung sedangkan 

pemegang saham sulit memperoleh informasi 

secara efektif tentang operasional perusahaan 

sehingga terjadi information asymmetry.  

Hal ini memicu manajer sebagai agen 

untuk melakukan tindakan-tindakan 

oportunistik seperti; melakukan inefisiensi, 

investasi pada proyek dengan net present value 

yang negative dan sebagainya. Tindakan 

manajer dengan kepentingannya dan 

mengabaikan kepentingan para pemegang 

saham perusahaan, sehingga menimbulkan 

terjadinya agency theory dalam perusahaan 

(Mursalim, 2011). 

 

Nilai Perusahaan 

Kesejahteraan pemegang saham dapat 

meningkat apabila nilai perusahaannya tinggi. 

Kinerja perusahaan dengan prospek baik 

ataupun tidak di masa yang akan datang, dapat 

dilihat dari kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba (I Ketut dan Ni Putu, 2017).  

Laba yang tinggi akan selalu diiringi dengan 

meningkatnya harga saham (nilai perusahan). 

Investor dapat memberikan sinyal positif untuk 

menanamkan modal dalam sebuah perusahaan 

apabila nilai perusahaannya meningkat. Nilai 

perusahaan menggambarkan kemampuan 

perusahaan untuk membayar utangnya bagi 

pihak kreditur, sehingga mereka tidak merasa 

khawatir saat memberikan pinjaman kepada 

perusahaan tersebut (I Ketut dan Ni Putu, 

2017). 

Nilai perusahaan dalam penelitian ini 

adalah persepsi investor terhadap tingkat 

keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan 

dengan harga saham. Harga saham yang tinggi 

membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan 

meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya 

terhadap kinerja perusahaan saat ini namun 

juga pada prospek perusahaan di masa 

mendatang. 

Tujuan utama perusahaan adalah 

meningkatkan nilai perusahaan. Semakin 

tinggi nilai perusahaan maka menggambarkan 

semakin sejahtera pula para pemiliknya (Ikin, 

2015). Dengan nilai perusahaan yang tinggi 

dapat meningktakan kemakmuran bagi 

pemegang saham, sehingga para pemegang 

saham tertarik untuk menginvestasikan 

modalnya pada perusahaan tersebut di sisi lain 

nilai perusahaaan merupakan persepsi dari 

para investor yang sering dikaitkan dengan 

harga saham (Ikin 2015). 

Nilai perusahaan dapat memberikan 

kemakmuran pemegang saham secara 

maksimum apabila harga saham perusahaan 

meningkat. Semakin tinggi harga saham, 

semakin makmur pula para pemegang saham. 

Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat 

pasar percaya tidak hanya pada kinerja 

perusahaan saat ini namun juga pada prospek 

perusahaan dimasa depan. Menurut Agnes 

(2013), nilai perusahaan merupakan kondisi 

yang telah dicapai oleh suatu perusahaan 

sebagai gambaran dari kepercayaan 

masyarakat terhadap perusahaan setelah 

melalui suatu proses kegiatan selama beberapa 

tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut 

didirikan hingga saat ini. 

Price to Book Value (PBV)  adalah rasio 

yang menunjukkan apakah harga saham yang 

diperdagangkan overvalued (diatas) atau 

undervalued (di bawah) nilai buku saham 

tersebut (I Ketut dan Ni Putu, 2017). PBV 

menggambarkan seberapa besar pasar 

menghargai nilai buku saham suatu 

perusahaan. Makin tinggi rasio ini, berarti 

pasar percaya akan prospek perusahaan 

tersebut. PBV juga menunjukkan seberapa 

jauh suatu perusahaan mampu menciptakan 

nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah 

modal yang diinvestasikan.  

 

Kepemilikan Manajerial 

Ketika dalam proses memaksimalkan 

nilai perusahaan akan muncul konflik 

kepentingan antara manajer dan pemegang 

saham yang sering disebut agency problem. 

Tidak jarang pihak manajemen yaitu manajer 

perusahaan mempunyai tujuan dan 

kepentingan lain yang bertentangan dengan 
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tujuan utama perusahaan dan sering 

mengabaikan kepentingan pemegang saham 

(Eno, 2014). Kepentingan manajer yang 

bertentangan dengan tujuan perusahaan dapat 

membahayakan kelangsungan perusahaan dan 

menurunkan nilai perusahaan. Konflik antara 

manajer dan pemegang saham dapat 

diminimumkan dengan suatu mekanisme 

pengawasan yang dapat mensejajarkan 

kepentingan-kepentingan tersebut sehingga 

timbul biaya keagenan (Eno, 2014). 

Mekanisme kepemilikan manjerial 

dapat meminimalisir konflik kepentingan yang 

terjadi dari hubungan keagenan antara 

pemegang saham dengan manajemen (I Ketut 

dan Ni Putu, 2017). Kepemilikan manajerial 

mampu mengontrol dan mengurangi perilaku 

manipulasi laba yang dilakukan oleh manajer, 

sehingga kualitas laba yang dilaporkan dapat 

meningkat. Manajer yang berperan sebagai 

pemegang saham sekaligus dapat 

meningkatkan nilai perusahaan, sehingga 

sebagai pemegang saham nilai kekayannya 

juga akan meningkat (I Gusti Ngurah dan I 

Ketut Mustanda, 2016). 

Adanya kepemilikan manajerial dalam 

perusahaan merupakan satu cara yang tepat, 

karena dengan seperti ini para manajer 

diberikan kesempatan untuk memiliki saham 

dalam perusahaan yang dikelolanya, dan 

mempunyai kepentingan yang sama pula 

dengan para pemegang saham lainnya (Ikin, 

2015). Dengan adanya kepemilikan manajerial 

diharapkan para manajer akan termotivasi 

untuk meningkatkan kinerjanya sehingga 

nantinya dapat meingkatkan nilai perusahaan 

yang otomatis akan meningkatkan 

kesejahteraan pemilik saham dari perusahaan 

tersebut (Ikin, 2015). 

Manajer mempunyai kecenderungan 

untuk menggunakan hutang yang tinggi bukan 

atas dasar maksimalisasi nilai perusahaan 

melainkan untuk kepentingan oportunistik 

mereka (Ikbal dkk, 2011). Investasi dengan 

risiko tinggi menyebabkan peningkatan pada 

biaya keagenan, peningkatan biaya keagenan 

tesebut berpengaruh pada penurunan nilai 

perusahaan. Kepemilikan manajerial adalah 

persentase kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam 

pengambilan keputusan perusahaan (direktur 

dan komisaris). Kepemilikan manajerial 

mensejajarkan kepentingan antara manajemen 

dan pemegang saham, sehingga segala hasil 

atas keputusan manajer akan dirasakan oleh 

pihak manajer secara langsung. Dengan kata 

lain, manajer ikut memiliki perusahaan dan 

tidak akan mengambil keputusan yang 

oportunistik dalam kebijakan hutang dengan 

meningkatkan jumlah hutang. Manajer akan 

berusaha untuk mengurangi biaya keagenan 

dan akan meningkatkan nilai perusahaan. 

 

Profitabilitas 

Profitabilitas yang dihasilkan oleh 

sebuah perusahaan, baik profitabilitas yang 

besar ataupun kecil dapat mempengaruhi nilai 

perusahan (I Ketut dan Ni Putu, 2017). 

Profitabilitas merupakan tingkat keuntungan 

bersih yang dapat dicapai perusahaan pada saat 

menjalankan operasinya. Peningkatan laba 

akan memberikan sinyal positif kepada 

investor bahwa perusahaan tersebut 

menguntungkan dan diharapkan mampu untuk 

memberikan kesejahteraan kepada pemegang 

saham melalui pengembalian saham yang 

tinggi (I Ketut dan Ni Putu, 2017). 

Profitabilitas merupakan kemampuan 

suatu perusahaan untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu. Rasio profitabilitas 

adalah kemampuan perusahaan memperoleh 

laba dalam hubungannya dengan penjualan, 

total aktiva maupun modal sendiri (Agus 

Sartono, 2010:122). Profitabilitas merupakan 

informasi yang relevan untuk memprediksi 

kinerja perusahaan dimasa yang akan datang. 

Tujuan utama melaporkan laba adalah untuk 

membantu investor dan kreditur dalam 

memprediksi arus kas yang akan datang (Eno, 

2014). 

Kualitas laba dapat diindikasikan 

sebagai kemampuan informasi laba 

memberikan respon kepada pasar. Dengan kata 

lain, laba yang diperoleh memiliki kekuatan 

respon (power of response). Rendahnya 

kualitas laba dapat membuat kesalahan dalam 

pembuatan keputusan para pemakainya seperti 

investor dan kreditor sehingga nilai perusahaan 

akan berkurang (Eno, 2014). 

Dalam penelitian ini rasio profitabilitas 

diukur dengan return on total asset (ROA). 

ROA merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. 



 

7 
 

Rasio ini dapat dihitung dengan perbandingan 

antara laba bersih degan total aset. Rasio yang 

tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset, 

yang berarti efisiensi manajemen. Dengan 

demikian semakin tinggi rasio ini semakin baik 

posisi perusahaan yang berarti semakin besar 

kemampuan perusahaan untuk menutup 

investasi yang digunakan (Eno, 2014). 

Hal ini dapat memungkinkan perusahaan 

untuk membiayai investasi dari dana yang 

berasal dari sumber internal yang tersedia 

dalam laba ditahan. Perushaan yang tingkat 

pengembalian investasinya tinggi, relatif 

menggunkaan hutang yang kecil, karena 

perusahaan mampu menggunakan persediaan 

dana yang cukup melalui laba ditahan. Adapun 

rumus untuk mengukur profitabilitas adalah: 

  

Ukuran Perusahaan 

Secara umum, ukuran dapat diartikan 

sebagai suatu perbandingan besar atau 

kecilnya suatu objek. Jika pengertian ini 

dihubungkan dengan perusahaan atau 

organisasi, maka ukuran perusahaan dapat 

diartikan sebagai suatu perbandingan besar 

atau kecilnya usaha dari suatu perusahaan atau 

organisasi (Agnes, 2013). Ukuran perusahaan 

merupakan peningkatan dari kenyataan bahwa 

perusahaan besar akan memiliki kapitalisasi 

pasar yang besar, nilai buku yang besar dan 

laba yang tinggi. Sedangkan pada perusahaan 

kecil akan memiliki kapitalisasi pasar yang 

kecil, nilai buku yang kecil dan laba yang 

rendah (Ayu Sri dan Ary Wijaya, 2013). 

Ukuran perusahaan menunjukkan 

aktifitas perusahaan yang dimiliki oleh 

perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan 

berarti semakin besar aktiva yang bisa 

dijadikan jaminan untuk memperoleh hutang 

sehingga hutang akan meningkat (Robinhot 

dkk, 2013). Sebuah perusahaan yang besar dan 

mampu mempertahankan keberadaannya 

dengan baik akan memiliki akses yang mudah 

di dalam pasar modal bila dibandingkan 

dengan perusahaan yang kecil. Karena 

aksebilitas yang mudah terhadap pasar modal 

berarti memiliki fleksibilitas yang besar dan 

kemampuan untuk mengumpulkan dana dalam 

waktu singkat, dengan demikian perusahaan 

besar biasanya mampu membayarkan rasio 

dividen yang lebih tinggi dibandingkan 

perusahaan kecil dan menaikkan nilai 

perusahaan sehingga banyak investor yang 

tertarik untuk berinvestasi (Robinhot dkk, 

2013).  

Menurut Robinhot dkk, (2011), ukuran 

perusahaan mempunyai pengaruh yang 

berbeda terhadap nilai perusahaan suatu 

perusahaan. Dalam hal ukuran perusahaan 

dilihat dari total assets yang dimiliki oleh 

perusahaan, yang dapat dipergunakan untuk 

kegiatan operasi perusahaan. Jika perusahaan 

memiliki total asset yang besar, pihak 

manajemen lebih leluasa dalam 

mempergunakan aset yang ada di perusahaan 

tersebut (Agnes, 2013). Kebebasan yang 

dimiliki manajemen ini sebanding dengan 

kekhawatiran yang dilakukan oleh pemilik atas 

asetnya. Jumlah asset yang besar akan 

menurunkan nilai perusahaan jika dinilai dari 

sisi pemilik perusahaan (Agnes, 2013). 

 

Struktur Modal 

Struktur modal merupakan suatu ukuran 

keuangan antara utang jangka pendek, utang 

jangka panjang, dan modal sendiri dalam 

melakukan kegiatan perusahaan. Menurut 

Halim (2007:78), struktur modal adalah 

perimbangan jumlah hutang jangka pendek 

yang bersifat tetap, hutang jangka panjang, 

saham preferen dan saham biasa. Dalam teori 

struktur modal dinyatakan mengenai apakah 

perubahan struktur modal berpengaruh atau 

tidak terhadap nilai perusahaan, dengan asumsi 

keputusan investasi dan kebijakan dividen 

tidak berubah. Apabila ada pengaruh berarti 

struktur modal yang terbaik, tetapi jika tidak 

ada pengaruhnya, berarti tidak ada struktur 

modal yang terbaik.  

Perusahaan dengan struktur modal yang 

tidak baik dan hutang yang sangat besar akan 

memberikan beban berat kepada perusahaan 

sehingga perlu diusahakan suatu 

keseimbangan yang optimal dalam 

menggunakan kedua sumber tersebut sehingga 

dapat memaksimalkan nilai perusahaan 

(Robinhot dkk, 2013). Semakin tingginya 

modal suatu perusahaan yang berasal dari 

modal sendiri, baik investor maupun pemilik 

mengindikasikan rendahnya hutang yang 

dimiliki, sehingga cenderung akan 

memberikan insentif yang lebih besar kepada 

pemiliknya, yang akhirnya dapat mendorong 

tingginya pembayaran hasil investasi, dimana 
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pada ujungnya akan meningkatkan nilai 

perusahaan dari naiknya harga saham 

(Robinhot dkk, 2013). 

Pada penelitian ini menggunakan rumus 

Debt Equity Ratio (DER), dimana hal ini dapat 

memberikan gambaran mengenai struktur 

modal yang dimiliki oleh perusahaan sehingga 

dapat diketahui tingkat risiko tak terbayarkan 

suatu hutang. DER juga menunjukkan tingkat 

hutang perusahaan, perusahaan dengan hutang 

yang besar mempunyai biaya hutang yang 

besar pula, sehingga dapat menjadi beban bagi 

perusahaan yang dapat menurnkan tingkat 

kepercayaan investor. 

 

Pengaruh Kepemilikan Manajerial 

terhadap Nilai Perusahaan 

Persentase saham pada perusahaan milik 

manajemen perusahaan disebut sebagai 

kepemilikan manajerial. Manajer yang 

berperan sebagai pemegang saham sekaligus 

maka dapat meningkatkan nilai perusahaan, 

sehingga nilai kekayaan sebagai pemegang 

saham juga akan meningkat (Yustisia, 2014). 

Kepemilikan manajerial dapat 

mengurangi agency cost yang ditimbulkan 

karena adanya agency conflict yaitu perbedaan 

kepentingan antara pemilik perusahaan dengan 

pengelola perusahaan, dengan adanya 

kepemilikan manajerial diharapkan dapat 

memberikan kesejajaran antara pemilik 

perusahaan dengan pengelola perusahaan, 

sehingga semakin besar proporsi kepemilikan 

saham pada perusahaan maka manajemen akan 

cenderung lebih giat dalah hal peningkatan 

kesejahteraan pemegang shaam yang tak lain 

adalah dirinya sendiri (Ikin dkk, 2015). Oleh 

karena itu, manajer akan lebih termotivasi 

untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang 

saham dimana hal ini juga akan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan 

 

Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai 

Perusahaan 

Profitabilitas dapat digunakan untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba atas modal sahamnya. 

Dalam penelitian ini profitabilitas diukur 

dengan return on total asset (ROA). ROA 

merupakan ukuran kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dengan semua 

investasi yang dimiliki oleh perusahaan. Laba 

yang cukup tinggi dan stabil dapat 

memberikan hal positif bagi investor kepada 

perusahaan. Investor akan menganggap 

perusahaan yang mengalami peningkatan 

keuntungan baik untuk prospek di masa 

mendatang, sehingga dapat meningkatkan 

permintaan saham dan memakmurkan para 

pemegang saham perusahaan dan mengurangi 

konflik yang terjadi di pihak manajemen dan 

agen yang secara tidak langsung akan 

menaikkan nilai perusahaan melalui 

peningkatan harga sahamnya. 

H2: Profitabilitas berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan 

 

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap 

Nilai Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat digunakan 

untuk menilai suatu perusahaan yang diukur 

berdasarkan kepemilikan aset yang dimiliki 

perusahaan. Aset tersebut akan digunakan 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki total 

aset yang lebih banyak akan memudahkan 

pihak manajemen dalam menggunakan aktiva 

tersebut, sehingga perusahaan juga akan lebih 

mudah dalam menjalankan maupun 

mengembangkan perusahaan dibandingkan 

dengan perusahaan yang berukuran kecil. 

Menurut Ikin Solikin (2015), ukuran 

perusahaan yang besar menunjukkan 

perusahaan mengalami perkembangan 

sehingga investor akan merespon positif dan 

nilai perusahaan akan meningkat. Investor 

akan merespon positif terhadap perusahaan 

yang memiliki ukuran besar, karena dianggap 

lebih mampu untuk dapat bersaing dengan 

kompetitior lainnya. Selain itu, perusahaan 

akan dapat menghasilkan laba yang tinggi 

melalui aset yang dimilikinya karena dengan 

adanya aset tersebut pihak manajemen akan 

lebih berusaha untuk memaksimalkan aset 

yang dimilikinya dibandingkan dengan 

melakukan hutang, ukuran perusahaan dapat 

dijadikan dasar bahwa perusahaan tersebut 

memiliki kinerja yang baik.  

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan 
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Pengaruh Struktur Modal terhadap Nilai 

Perusahaan 
Struktur modal dalam perusahaan 

berkaitan erat dengan investasi sehingga dalam 

hal ini akan menyangkut sumber dana yang 

digunakan untuk membiayai proyek investasi 

tersebut. Sumber dana dapat berasal dari 

penerbitan saham, dana pinjaman bank dan 

laba ditahan. Penerbitan saham dan pinjaman 

dari bank sering disebut dengan sumber dana 

yang berasal dari luar perusahaan) sedangkan 

dana yang bersumber dari laba ditahan disebut 

sebagai dana yang berasal dari dalam 

perusahaan. 

Struktur modal diukur dengan 

menggunakan rasio struktur modal yang 

disebut dengan leverage rasio. Perhitungan 

leverage ratio adalah long term debt to equity 

ratio. long term debt to equity ratio (DER) 

menunjukkan persentase modal sendiri yang 

dijadikan jaminan utang jangka panjang yang 

dihitung dengan membandingkan antara utang 

jangka panjang dengan modal sendiri.  

H4: Struktur modal berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan 

 

Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan hasil dari penjelasan 

hubungan antar variabel yang telah 

dikemukakan, maka dapat dibuat sebuah 

kerangka pemikiran mengenai pengaruh 

kepemilikan manajerial, profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan struktur terhadap nilai 

perusahaan. Kerangka pemikiran dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

METODE PENELITIAN 

Klasifikasi Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. 

Sampel yang digunakan adalah perusahaan 

pertambangan yang menerbitkan annual 

report dari tahun 2012-2016. Penggunaan 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia sebagai sampel 

dikarenakan perusahaan tersebut merupakan 

salah satu kriteria perusahaan. 

Pengambilan sampel ini menggunakan 

metode sensus yaitu adalah teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila 

jumlah populasi relatif kecil, kurang lebih 30 

perusahaan, atau penelitian yang ingin 

membuat generalisasi dengan kesalahan yang 

sangat kecil. 

 

Data Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian 

kuantitatif yang menggunakan jenis data 

sekunder berupa laporan keuangan auditan 

dimana data dapat diperoleh melalui situs 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode 

pengumpulan data menggunakan metode 

dokumenter. Metode documenter merupakan 

metode pengumpulan data dengan cara peneliti 

melihat dan mempelajari secara langsung 

dokumen-dokumen yang menjadi objek pada 

penelitian kali ini yaitu laporan keuangan 

auditan perusahaan sektor pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode tahun 2012-2016. 

 

Definisi Operasional Variabel 

Nilai Perusahaan (Y) 

Nilai perusahaan merupakan indikator 

bagi pasar menilai perusahaan secara 

keseluruhan, menurut Suad (dalam Sarjono, 

2014) menyatakan bahwa nilai perusahaan 

merupakan harga yang bersedia dibayar oleh 

calon pembeli apabila perusahaan tersebut 

dijual. Indikator dari nilai perusahaan adalah 

harga saham. Nilai perusahaan dapat diukur 

dengan menggunakan rumus PBV (Price Book 

Value) sebagai berikut (Brigham dan Ehrhardt, 

2005): 

 

 

 

Kepemilikan Manajerial (X1) 

Kepemilikan manajerial adalah 

kepemilikan saham perusahaan oleh manajer 

𝑃𝐵𝑉 =
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒
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atau dengan kata lain manajer tersebut 

sekaligus sebagai pemegang saham. Rumus 

kepemilikan manajeria diukur berdasarkan 

persentase kepemilikan saham berdasarkan 

penelitian  Sartono (2010:487) adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

Profitabilitas (X2) 

Rasio profitabilitas menghitung 

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan 

keuntungan. Dalam penelitian ini digunakan 

proxy return on total asset (ROA) untuk 

mengukur profitabilitas perusahaan. Rasio 

ROA adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur seberapa efektif perusahaan 

memanfaatkan modal untuk menciptakan 

laba. Return on total asset (ROA) juga sering 

disebut sebagai return on investment (ROI). 

Semakin tinggi nilai ROA maka pemenfaatan 

aktiva lebih efisien dan menciptakan laba yang 

lebih besar. Menurut Mamduh dan Halim 

(2009:159) rumus untuk menghitung return on 

total asset (ROA) sebagai berikut: 

 

 

 

Ukuran Perusahaan (X3) 

Ukuran perusahaan merupakan besarnya 

suatu perusahaan yang diukur dengan jumlah 

aset perusahaan yang dilogaritmakan. 

Kemampuan perusahaan dalam mengelola 

suatu perusahaan dapat dilihat dari jumlah 

asetnya. Umumnya, perusahaan besar 

memiliki jumlah aset yang lebih banyak 

daripada perusahaan kecil. Digunakannya 

jumlah aset sebagai pengukuran karena jumlah 

aset dari tahun ke tahun lebih stabil. Menurut 

(Sujoko dan Soebiantoro, 2007:45) ukuran 

perusahaan diukur dengan: 

 

 

Struktur Modal (X4) 

Perhitungan struktur modal 

menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) 

adalah rasio yang digunakan untuk 

menunjukkan seberapa besar perusahaan 

memakai pendanaan yang diperoleh melalui 

hutang jika dibandingkan dengan pendanaan 

yang diperoleh melalui modal sendiri 

(Brigham dan Houston, 2006). Rasio ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

Alat Analisis Data 

Untuk menguji hubungan antara 

kepemilikan manajerial, profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan struktur modal terhadap nilai 

perusahaan digunakan model analisis regresi 

berganda.  Alasan dipilihnya model regresi 

berganda karena untuk menguji pengaruh 

beberapa variabel independen terhadap variabel 

dependen. Untuk mengetahui hubungan tersebut, 

maka berikut ini adalah persamaan regresinya: 

Y = α+β1X1 +β2X2 +β3X3+ β4X4 + e 

 

Keterangan: 

 
Y  = nilai perusahaan  

α  = konstanta  

X1  = kepemilikan manajerial  

X2  = profitabilitas  

X3  = ukuran perusahaan 

X4 = struktur modal  

e  = standard error 

 

Hail Penelitian dan Pembahasan 

Uji Deskriptif 

Tujuan dari uji statistik deskriptif adalah untuk 

mendeskripsikan suatu data yang yang akan 

diteliti. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain kepemilikan 

manajerial, profitabilitas, ukuran perusahaan, 

dan struktur modal  Gambaran masing-masing 

variabel akan disajikan pada Tabel 1 berikut 

ini:

KM =
Jumlah saham manajerial

Jumlah saham yang beredar
 

 

ROA =
Laba bersih 

Total Aset
 

Size  = Ln total asset 

DER =
Total hutang

Ekuitas pemegang saham
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Tabel 1 

Hasil Analisis Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KM 81 ,00003 ,92597 ,2583401 ,26982636 

PROF 81 -,64387 ,57701 ,0174472 ,13108375 

SIZE 81 ,00319 31,47742 25,2231172 6,34492107 

DER 81 -2,16846 4,86694 ,7951432 ,88900944 

PBV 81 -,04570 2,06348 1,0402289 ,40395175 

Valid N 

(listwise) 
81     

Sumber: Hasil  olah data SPSS

 

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui 

bahwa sampel (N) dalam penelitian ini 

berjumlah 81 perusahaan. 

 

1. Nilai Perusahaan 
Nilai minimum PBV sebesar -0,04570 

sedangkan untuk nilai maksimum PBV sebesar 

2,06348. Nilai minimum PBV dimiliki oleh 

perusahaan  Bumi Resource Tbk (BUMI) pada 

tahun 2016, hal tersebut berarti bahwa 

perusahaan BUMI merupakan perusahaan 

yang memiliki nilai PBV paling rendah dan 

kurang dari satu dimana total ekuitas yang 

dimiliki perusahaan lebih kecil dibandingkan 

jumlah sama beredar yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut, sehingga nilai perusahaan 

tersebut menurun dan tidak baik untuk 

investasi. 

Nilai maksimum dari PBV dimiliki oleh 

perusahaan PT. Atlas Resources Tbk (ARII) 

pada tahun 2016, hal ini berarti bahwa 

perusahaan ARII merupakan perusahaan yang 

memiliki PBV paling tinggi dan lebih dari satu 

sehingga perusahaan tersebut memiliki total 

ekuitas yang lebih tinggi daripada jumlah 

saham yang beredar yang dimiliki perusahaan 

tersebut, sehingga nilai  perusahaan tersebut 

meningkat dan baik untuk investasi. Nilai 

mean pada variabel nilai perusahaan sebesar 

1,0402289 dimana nilai ini lebih besar dari 

nilai standar deviasi yaitu sebesar 0,40395175 

yang artinya data homogen dan memiliki 

variasi data yang rendah. 

 

2. Kepemilikan Manajerial 
Nilai minimum variabel  kepemilikan 

manajerial yang didapatkan dari 81 perusahaan 

adalah sebesar 0,00003 yang dimiliki oleh 

perusahaan PT. J Resources Asia Pasifik 

(Pelita Sejahtera Abadi) Tbk (PTBA) pada 

tahun 2013. Pada tahun 2013 saham yang 

dimilik oleh perusahaan PTBA jauh dibawah 

perusahan tambang lain. Nilai minimum 

kepemilikan manajerial yang dihitung dari 

jumlah saham manajer senilai 60.000 dabagi 

dengan jumlah saham yang beredar yang 

bernilai 2.304.131.850. 

Nilai maksimum variabel KM adalah 

sebesar  0,92597 yang dimiliki oleh 

perusahaan Perdana Karya Perkasa Tbk 

(PSAB) pada tahun 2016, dimana pada tahun 

2016 perusahaan PSAB memiliki jumlah 

saham manajerial sebesar 4.900.250.586 dan 

jumlah saham yang beredar sebesar 

756.000.000. Nilai mean pada variabel 

likuiditas sebesar 0,2583401 dimana nilai ini 

lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu 

sebesar 0,26982636 yang artinya data 

homogen dan memiliki variasi data yang 

rendah. 

 

3. Profitabilitas 
Nilai minimum pada variabel 

profitabilitas dari 81 perusahaan adalah 

sebesar -0,64387 yang dimiliki oleh 

perusahaan Bumi Resources Tbk (BUMI) pada 

tahun 2015. Nilai maksimum dari profitabilitas 

adalah sebesar 0,57701 yang dimiliki oleh 

perusahaan Garuda Tujuh Buana Tbk (GTBO) 

pada tahun 2012. Nilai mean pada variabel 

likuiditas sebesar 0,0174472 dimana nilai ini 

lebih kecil dari nilai standar deviasi yaitu 

sebesar 0,13108375 yang artinya data tidak 

homogen dan memiliki variasi data yang 

tinggi. 
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4. Ukuran Perusahaan 
Nilai minimum pada variabel ukuran 

perusahaan dari 81 perusahaan adalah sebesar 

4.190.956 yang dimiliki oleh perusahaan Pt. 

Sigmagold Inti Perkasa Tbk (TMPI) pada 

tahun 2012. Nilai maksimum dari ukuran 

perusahaan adalah sebesar 

46.824.040.979.110 yang dimiliki oleh 

perusahaan Bumi Resources Tbk (BUMI) pada 

tahun 2015. Nilai mean pada variabel ukuran 

perusahaan sebesar 4.308.940.692.203 dimana 

nilai ini lebih besar dari nilai standar deviasi 

yaitu sebesar 6.344.921 yang artinya data 

homogen dan memiliki variasi data yang 

rendah. 

 

5. Struktur Modal 
Nilai minimum pada variabel struktur 

modal dari 81 perusahaan adalah sebesar -

2,16% yang dimiliki oleh perusahaan Bumi 

Resources Tbk (BUMI) pada tahun 2015 

dikarenakan pada tahun tersebut perusahaan 

BUMI tidak sanggup membayar hutang yang 

lebih besar daripada modalnya sendiri . Nilai 

maksimum dari nilai struktur modal adalah 

sebesar 4,86% yang dimiliki oleh perusahaan 

PT. Atlas Resources Tbk (ARII) pada tahun 

2016. Nilai mean pada variabel struktur modal 

sebesar 0,7951432 dimana nilai ini lebih kecil 

dari nilai standar deviasi yaitu sebesar 

0,88900944 yang artinya data tidak homogen 

dan memiliki variasi data yang tinggi. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah data berdistribusi normal 

atau tidak. Penelitian ini menggunakan analisis 

statistik yaitu dengan menggunakan uji non 

parametrik Kolmogrov Sminorv (K-S). Data 

dikatakan telah terdistribusi normal apabila 

nilai signifikansi ≥ 0,05. Hasil uji normalitas 

menunjukkan bahwa besarnya nilai 

Kolmogrov-Smirnov sebesar 0,169 yang 

artinya data telah berdistribusi normal karena 

nilai 0,169 > 0,05. 

 

Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi yang 

terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau 

sempurna diantara variabel-variabel 

independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak memilii korelasi diantara 

variabel independen. Jika nilai tolerance 

mendekati angka 1 dan nilai VIF dibawah 10, 

maka tidak terjadi masalah multikolonieritas. 

Sedangkan, jika nilai tolerance mendekati 1 

dan nilai VIF diatas 10, maka terjadi masalah 

multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas 

menunjukkan bahwa hasil tolerance masing-

masing variabel lebih dari 0,10. Nilai VIF juga 

menunjukkan hal yang sama yaitu semua 

variabel memiliki VIF kurang dari 10. Hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat multikolinearitas dalam model regresi 

yang menunjukkan bahwa tidak ada korelasi 

antar variabel independen. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Kondisi 

yang terjadi ketika variance bersifat tetap 

maka disebut Homoskedastisitas, namun 

apabila yang terjadi sebaliknya maka disebut 

Heteroskedastisitas.  

Model regresi yang baik ialah 

homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Uji glejser dilakukan 

untuk mengetahui terjadi tidaknya 

heteroskedastisitas dengan melihat nilai 

signifikansi tiap variabel. Nilai signifikansi 

yang lebih besar dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Hasil yang didapat dari uji 

heteroskedastisitas yaitu nilai signifikansi 

variabel kepemilikan manajerial, profitabilitas, 

ukuran perusahaan, dan struktur modal bernilai 

di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel-variabel tersebut tidak terjadi 

heteroskedastisitas atau terjadi 

homokedastisitas. 

 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk 

menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pada periode t-1. 

Pada penelitian ini menggunakan uji Durbin-

Watson, dimana kriteria pengukuran ini adalah 

apabila d lebih kecil dari dL atau lebih besar 

dari (4-dL) maka terdapat autokorelasi, bila d 

terletak diantara dU  dan (4-dU), maka tidak 
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terdapat autokorelasi dan bila d terletak 

diantara dU dan dL, maka tidak menghasilkan 

kesimpulan yang pasti. 

Hasil Durbin-Watson penelitian ini 

sebesar 1,788. Nilai Durbin lower untuk 

penelitian ini adalah sebesar 1,5372 dan 

Durbin upper untuk penelitian ini sebesar 

1,7483 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,000 jumlah sampel 81 dan variabel yang 

digunkan sebanyak 4 variabel (k=4). Nilai 

Durbin-Watson berada diantara durbin upper 

(dU) dan (4-dU) yang artinya penelitian ini 

tidak terjadi autokorelasi. 

 

Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui 

ketergantungan variabel dependen dengan satu 

atau lebih variabel independen. Analisis 

regresi juga digunakan untuk menentukan arah 

dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Bentuk persamaan regresi 

linear berganda pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Y  = 1,235+ 0,645KM + 0,529ROA -

0,021SIZE + 0,202DER + e 

 

Persamaan hasil regresi linear berganda diatas 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta sebesar 1,235 

menunjukkan bahwa apabila variabel 

kepemilikan manajerial (X1), 

profitabilitas (X2), ukuran perusahaan 

(X3), struktur modal (X4) bernilai nol, 

maka nilai perusahaan akan naik sebesar 

1,235. 

2. Koefisien regresi (β1) untuk variabel 

kepemilikan manajerial (X1) sebesar 

0,645. Artinya kepemilikan manajerial 

mengalami kenaikan satu satuan, maka 

nilai perusahaan (Y) akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,645 satuan, dengan 

asumsi variabel indepen lain nilainya 

tetap. 

3. Koefisien regresi (β2) untuk variabel 

profitabilitas (X2) sebesar 0,529. Artinya 

profitabilitas mengalami kenaikan satu 

satuan, maka nilai perusahaan (Y) akan 

mengalami  kenaikan sebesar 0,523 

satuan, dengan asumsi variabel 

independen lainnya tetap. 

4. Koefisien regresi (β3) untuk variabel 

ukuran perusahaan (X3) sebesar -0,021. 

Artinya ukuran perusahaan mengalami 

kenaikan satu satuan, maka nilai 

perusahaan (Y) akan mengalami 

penurunan sebesar 0,021 satuan, dengan 

asumsi variabel independen lain nilainya 

tetap. 

5. Koefisien regresi (β4) untuk variabel 

struktur modal (X4) sebesar 0,202. 

Artinya struktur modal mengalami 

kenaikan satu satuan, maka nilai 

perusahaan (Y) akan mengalami  kenaikan 

sebesar 0,202 satuan, dengan asumsi 

variabel independen lainnya tetap. 

6. e = Nilai error term 

 

Uji Hipotesis 

Uji F 

Uji model (uji statistik F) dilakukan 

untuk mengetahui apakah model persamaan di 

dalam penelitian merupakan model yang fit 

atau tidak fit. Nilai signifikansi F hitung < 

0,05, dapat disimpulkanbahwa model regresi 

fit, apabila nilai signifikansi F hitung ≥ 0,05 

dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak 

fit. 

Pada Penelitian diperoleh nilai F sebesar 

7,778 dan nilai signifikansi sebesar 0.000. Uji 

F dalam penelitian ini menunjukkan nilai 

signifikansi sebesar 7,778 dan tingkat 

signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf 

signifikansi yaitu 0,05 (0,000 < 0,05) hal ini 

menyatakan bahwa H0 ditolak, yang artinya 

model regresi linear berganda fit dan layak 

digunakan untuk pengujian selanjutnya. 

 

Koefisisen Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi dilakukan untuk 

mengetahui seberapa jauh kemampuan model 

dalam menjealaskan variasi dari variabel 

dependen dimana nilainya antara nol sampai 

dengan satu. Semakin mendekati satu artinya 

variabel-variabel indepeden semakin dapat 

memberikan semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Besarnya nilai Adjusted R Square 

sebesar 0,171 atau setara dengan 17,1%. Hal 

ini menyatakan bahwa 17,1% kebijakan 

hutang dapat dijelaskan oleh variabel dari 

kepemilikan manajerial, profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan struktur modal. Sedangkan, 

sisanya sebesar 82,9% (100% -17,1%) 
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dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel 

bebas yang diteliti. 

 

Uji Statistik t 

Uji statistik t pada dasarnya bertujuan 

untuk menunjukkan seberapa jauh setiap 

variabel independen secara individual dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen. 

Berpengaruh tidaknya variabel independen 

terhadap variabel dependen dapat dilihat dari 

nilai signifikansinya. Apabila nilai signifikansi 

kurang dari 0,05 maka artinya H0 ditolak 

sehingga terdapat pengaruh. 

Hasil pengujian stastistik t menunjukkan 

bahwa kepemilikan manajerial, ukuran 

perusahaan, dan struktur modal memiliki nilai 

sig. sebesar 0,001, 0,021, dan 0,000 yang lebih 

kecil dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan 

bahwa variabel kepemilikan manajerial, 

ukuran perusahaan, dan struktur modal 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Sedangkan, hasil pengujian stastistik t 

menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki 

nilai sig. sebesar 0,111 yang lebih besar dari 

0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa 

variabel profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

 

Pembahasan 

Pengaruh Kepemilikan Manajerial 

terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh 

kepemilikan manajerial, menunjukkan bahwa 

variabel kepemilikan manajerial memiliki 

pengaruh terhadap nilai perusahaan, sehingga 

hipotesis satu diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa Kepemilikan manajerial mampu 

mengontrol dan mengurangi perilaku 

manipulasi laba yang dilakukan oleh manajer, 

sehingga kualitas laba yang dilaporkan dapat 

meningkat. Manajer yang berperan sebagai 

pemegang saham sekaligus dapat 

meningkatkan nilai perusahaan, sehingga 

sebagai pemegang saham nilai kekayannya 

juga akan meningkat. Adanya kepemilikan 

manajerial dalam perusahaan merupakan satu 

cara yang tepat, karena dengan seperti ini para 

manajer diberikan kesempatan untuk memiliki 

saham dalam perusahaan yang dikelolanya, 

dan mempunyai kepentingan yang sama pula 

dengan para pemegang saham lainnya. Dengan 

adanya kepemilikan manjerial diharapkan para 

manajer akan termotivasi untuk meningkatkan 

kinerjanya sehingga nantinya dapat 

meingkatkan nilai perusahaan yang otomatis 

akan meningkatkan kesejahteraan pemilik 

saham dari perusahaan tersebut. 

Kepemilikan manajerial dapat 

mengurangi agency cost yang ditimbulkan 

karena adanya agency conflict yaitu perbedaan 

kepentingan antara pemilik perusahaan dengan 

pengelola perusahaan, dengan adanya 

kepemilikan manajerial diharapkan dapat 

memberikan kesejajaran antara pemilik 

perusahaan dengan pengelola perusahaan, 

sehingga semakin besar proporsi kepemilikan 

saham pada perusahaan maka manajemen akan 

cenderung lebih giat dalah hal peningkatan 

kesejahteraan pemegang saham yang tak lain 

adalah dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan 

bahwa mekanisme kepemilikan manjerial 

dapat meminimalisir konflik kepentingan yang 

terjadi dari hubungan keagenan antara 

pemegang saham dengan manajemen. 

 

Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai 

Perusahaan 

Profitabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dengan 

penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. 

Profitabilitas merupakan salah satu indikator 

penting yang harus dipenuhi perusahaan agar 

mampu menjaga konsistensinya dalam 

membayarkan dividen kepada investor adalah 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

profit atau laba usaha yang maksimal dan 

stabil. Penelitian ini menggunakan return on 

asset (ROA) dalam mengukur tingkat 

profitabilitas perusahaan. 

Nilai ROA yang rendah menunjukkan 

bahwa sumber daya (total aset) yang dimiliki 

perusahaan tidak mampu dimanfaatkan dengan 

baik, sehingga bisa menyebabkan kerugian 

pada perusahaan tersebut. Terlebih jika 

perusahaan yang aset totalnya naik namun laba 

bersih turun, hal ini bisa mengindikasikan 

bahwa aset yang besar bukan menjadi tolak 

ukur bahwa suatu perusahaan mampu 

memaksimalkan kinerjanya dengan baik, hal 

itu dapat menyebabkan kerugian pada 

perusahaan tersebut. 
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Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap 

Nilai Perusahaan 

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh 

ukuran perusahaan, menunjukkan bahwa 

variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh 

terhadap nilai perusahaan, sehingga hipotesis 

tiga diterima. Keterkaitan antara ukuran 

perusahaan dengan nilai perusahaan dapat 

dilihat dari investor atau calon investor yang 

lebih tidak memperhatikan kemampuan 

perusahaan dalam mengelola suatu perusahaan 

yang dapat dilihat dari jumlah aset perusahaan. 

Hal ini membuktikan bahwa semakin besar 

ukuran perusahaan maka semakin tinggi nilai 

perusahaan dan sebaliknya semakin kecil 

ukuran perusahaan akan menurunkan nilai 

perusahaan. 

Hal ini menunjukkan aktifitas 

perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan. 

Semakin besar ukuran perusahaan berarti 

semakin besar aktiva yang bisa dijadikan 

jaminan untuk memperoleh hutang sehingga 

hutang akan meningkat. Teori agency 

beranggapan bahwa perusahaan yang memiliki 

ukuran besar pihak manajemen dituntut untuk 

melakukan kinerja yang baik karena akan 

diperhatikan pihak agent  melalui hasil 

pelaporan keuangan perusahaan. Karena pihak 

manajemen lebih leluasa dalam mengolah 

laporan keuangannya dan rawan untuk terjadi 

rekayasa pelaporan keuangan perusahaan oleh 

karena itu apabila pihak manajemen transparan 

dalam pelaporan keuangan maka kecurigaan 

tidak akan terjadi oleh pihak agent dan  konflik 

keagenan pada perusahaan bisa teratasi. 

 

Pengaruh Struktur Modal terhadap Nilai 

Perusahaan 

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh 

struktur modal, menunjukkan bahwa variabel 

struktur modal memiliki pengaruh terhadap 

nilai perusahaan, sehingga hipotesis empat 

diterima. Teori agency menyatakan adanya 

perbedaan informasi (asymmetric information) 

antara manajer dan pemegang saham. Hal ini 

dikarenakan pihak manajemen mempunyai 

informasi yang lebih banyak daripada 

pemegang saham. Oleh karena itu, untuk 

mengatasi perbedaan ini pemegang saham 

harus melakukan tindakan monitoring 

terhadap para manajer. Karena tindakan 

monitoring akan mengurangi sikap kecurigaan 

terhadap manajer dengan pengawasan 

terhadap informasi dan kinerja perusahaan. 

Dengan demikian akan timbul rasa 

kepercayaan dari pemegang saham kepada 

manajer sehinggan konflik keagenan tidak 

terjadi. 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN 

SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji statistik dan 

pembahasan yang telah dilakukan, dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kepemilikan manajerial berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

2. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

3. Ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

4. Struktur modal berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

 

Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan dan 

kelemahan yang kemungkinan akan 

menimbulkan ketidakakuratan dalam 

penelitian ini. Keterbatasan tersebut antara lain 

sebagai berikut: 

1. Peneliti menemukan beberapa perusahaan 

yang tidak melaporkan laporan 

keuangannya. 

2. Penelitian ini hanya terbatas pada empat 

variabel independen, yaitu kepemilikan 

manajerial, profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan struktur modal. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dari 

keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat 

diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

melengkapi dan menemukan fenomena 

lain pada sampel perusahaan 

pertambangan. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

menambahkan variabel independen lain 

atau rasio keuangan yang berbeda yang 

belum digunakan dalam penelitian ini 

yang mungkin dapat berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 
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