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Analisa Pengaruh Rasio Risk Based – Banking Rating Terhadap
Harga Saham Pada Bank BUMN Yang Terdaftar Di LQ – 45 

(Periode 2015 – 2017) 

ABSTRAK

Nurul Patimah 
Yustinus Rawi Dandono 

Dosen STIE Bhakti Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel LDR, BOPO, 
ROA, dan CAR terhadap Harga Saham pada bank BUMN. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Keuangan Publikasi Tahunan dari 
website resmi bank BUMN periode 2015 – 2017 per triwulan. Untuk mengetahui 
data yang diolah layak atau tidak, penulis melakukan uji asumsi klasik yang 
meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji 
heteroskedastisitas. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear 
berganda dan uji hipotesis menggunakan uji T untuk menguji pengaruh secara 
parsial dengan tingkat signifikansi 5% dan uji F untuk menguji pengaruh secara 
simultan variabel independen terhadap variabel dependen. 
 Hasil penelitian secara parsial menunjukan bahwa variabel CAR 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Variabel LDR 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham, variabel BOPO tidak 
berpengaruh dan tidak signifikan terhadap harga saham serta variabel ROA tidak 
berpengaruh dan tidak signifikan terhadap harga saham. Sementara itu, Hasil dari 
uji simultan menunjukan bahwa keempat variabel berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap harga saham. Kemampuan prediksi dari keempat variabel 
independen terhadap harga saham adalah sebesar 77,4% dilihat dari nilai adjusted
R2, sedangkan sisanya 22,6% dipengaruhi oleh faktor – faktor lain di luar model. 
 

Kata Kunci : CAR, LDR, BOPO, ROA, dan Harga Saham 

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah 

Pada perusahaan perbankan penilaian kinerja atau tingkat kesehatan bank 
dilakukan oleh Bank Indonesia selaku pengawas dan pembina bank umum agar 
bank yang ada terjaga kualitasnya dan berjalan sesuai dengan peraturan yang telah 
ditetapkan, sehingga masyarakat mempercayai bank untuk menghimpun dana dan 
bank tidak dilikuidasi. Standar yang digunakan untuk melakukan penilaian tingkat 
kesehatan suatu bank telah diatur dalam PBI No. 13/1/PBI/2011. Bank Indonesia 
telah menetapkan sistem penilaian tingkat kesehatan bank berbasis risiko 
menggantikan CAMELS yang dulunya diatur dalam PBI No. 6/10/PBI/2004, 
pedoman perhitungan selengkapnya diatur dalam Surat Edaran (SE) Bank 
Indoensia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang tingkat peniliaian 
Bank Umum untuk melakukan penilaian sendiri (self assessment) tingkat 
kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk Based – Banking 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Rating/ RBBR) baik secara individual maupun secara konsolidasi. RBBR terdiri 
dari empat faktor yang terdiri dari rasio untuk mengukur kesehatan bank yaitu 
capital meliputi capital adequacy ratio, risk profile meliputi loan to deposit ratio, 
good corporate governance meliputi Biaya Operasional terhadap Pendapatan 
Operasional, dan earning meliputi return on asset. 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1) Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham pada Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BTN 
periode 2015 – 2017? 

2) Apakah Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh signifikan terhadap harga 
saham pada Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BTN periode 2015 
– 2017? 

3) Apakah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada Bank BNI, Bank BRI, 
Bank Mandiri dan Bank BTN periode 2015 – 2017? 

4) Apakah Return on Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap harga saham 
pada Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BTN periode 2015 – 
2017? 

5) Apakah terdapat pengaruh secara bersama – sama (simultan) Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Biaya Operasional 
terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Return on Asset (ROA) 
terhadap harga saham pada Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank 
BTN periode 2015 – 2017? 

LANDASAN TEORI 
Berdasarkan Undang – Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasar modal 
adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan 
efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta 
lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Efek adalah surat berharga, yaitu 
surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti 
utang, unit penyertaan investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap 
derivatif dari efek. 
 Efek yang diterbitkan dan diperdagangkan di pasar modal Indonesia adalah 
saham (stocks), saham preferen (preferred stocks), obligasi (bond), obligasi 
konversi (convertible bond), right (right), dan waran (warrant). Di Indonesia 
tempat bertemunya penawaran efek berada di Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek 
adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana 
untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak – pihak lain dengan 
tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. 
 Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah tempat bertemunya 
atau terjadinya transaksi jual – beli surat berharga antara individu atau badan 
usaha yang kelebihan dana dengan badan usaha yang kekurangan dana melalui 
badan atau lembaga pasar modal, yang pada akhirnya dana yang ditanamkan 
tersebut digunakan untuk modal dalam pertumbuhan suatu badan usaha. 

ANALISA PENGARUH RASIO RISK BASED, (NURUL PATIMAH, Y. RAWI DANDONO) 
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Biaya Operasional terhadap 
Pendapatan Operasional 

(X3) 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

kepada pihak ketiga, dan tidak termasuk kredit yang diberikan kepada pihak lain. 
Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 
jumlah  kredit pihak ketiga

total dana pihak ketiga
X  100%

Good Corporate Governance (GCG) 
Untuk mengetahui tingkat rasio BOPO pada suatu bank dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus  : 

 
Beban Operasional

Pendapatan Operasional
 X  100% 

  
  
Rentabilitas (Earnings) 
Return on Asset  diperoleh dengan cara membandingkan laba bersih setelah 
pajak terhadap total aset. Semakin tinggi hasil ROA suatu bank artinya 
semakin rendah bank menggunakan dalam menghasilkan laba. Rasio Return
on Asset dirumuskan sebagai berikut : 
 

Laba bersih setelah pajak
Total Aset

X 100% 
  
  

Kerangka Pemikiran 
Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan kerangka pemikiran sebagai berikut : 

GAMBAR 1. 
Kerangka Pemikiran 

 
 
 
 
 
 
 

Loan to Deposit Ratio 

(X2) 

Return on Asset 
(X4) 

Capital Adequacy Ratio 

(X1) 

Harga saham (Y) 

ANALISA PENGARUH RASIO RISK BASED, (NURUL PATIMAH, Y. RAWI DANDONO) 
4-15



5 
 
 

Hipotesis 
1) H01 : Tidak adanya pengaruh signifikan Capital Adequacy Ratio (CAR) 

terhadap harga saham. 
Ha1 : Adanya pengaruh signifikan Capital Adequacy Ratio (CAR) 
terhadap harga saham. 

2) H02 : Tidak adanya pengaruh signifikan Loan to Deposit Ratio (LDR) 
terhadap harga saham. 
Ha2 : Adanya pengaruh signifikan Loan to Deposit Ratio (LDR) 
terhadap harga saham. 

3) H03 : Tidak adanya pengaruh signifikan Biaya Operasional terhadap 
Pendapatan Operasional(BOPO) terhadap harga saham. 
Ha3 : Adanya pengaruh signifikan Biaya Operasional terhadap 
Pendapatan Operasional(BOPO)  terhadap harga saham. 

4) H04 : Tidak adanya pengaruh signifikan Return on Asset (ROA) 
terhadap harga saham. 
Ha4 : Adanya pengaruh signifikan Return on Asset (ROA) terhadap 
harga saham. 

5) H05 : Tidak adanya pengaruh signifikan Capital Adequacy Ratio 
(CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Biaya Operasional terhadap 
Pendapatan Operasional (BOPO), dan Return on Asset (ROA) secara 
bersama – sama (simultan) terhadap harga saham. 

6) Ha5 : Adanya pengaruh signifikan Capital Adequacy Ratio (CAR), 
Loan to Deposit Ratio (LDR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan 
Operasional (BOPO), dan Return on Asset (ROA) secara bersama – sama 
(simultan) terhadap harga saham. 
 

METODE PENELITIAN 
Jenis dan Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni data yang diperoleh 
peneliti secara tidak langsung. Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan 
keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Indeks LQ – 45 selama tiga 
periode yaitu 2015 – 2017. Data dalam penelitian ini diperoleh dari situs web 
resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id. 
Horizon Waktu 
 Penelitian ini menggunakan metode electronic research dan library
research guna mendapatkan tambahan informasi lainnya melalui akses internet ke 
website www.idx.co.id danlink lainnya yang relevan. 
Unit Analisis Data 
 Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan 
yang terdaftar dalam Indeks LQ – 45 periode 2015 – 2017. 
Variabel dan Pengukuran 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel bebas (variabel independent
atau variabel X) dan variabel terikat (variabel dependent atau variabel Y). Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai X1, 
Loan to Deposit Ratio (LDR) sebagai X2, Biaya Operasional terhadap Pendapatan 
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(X4) diperoleh nilai t – hitung sebesar 1,501 sedangkan t(4:43) – table 
sebesar 2,0167. Nilai t – hitung lebih kecil dari nilai t(4:43) – table (1,501 < 
2,0167). Artinya tidak terdapat pengaruh pada variabel ROA (X4) terhadap 
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Hasil Uji F (Uji Simultan) 
 Uji bertujuan untuk melihat tingkat signifikansi suatu variabel bebas secara 
simultan (bersama – sama) terhadap variabel terikat yaitu harga saham. Dengan 
tingkat signifikansi α = 0,05 atau 5%, df1 = 4, dan df2 = (n – k – 1) = 43 maka 
diperoleh f-table sebesar 2,59. Hasil penelitian untuk uji F dalam penelitian ini 
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

TABEL 6 
Hasil Uji F (Uji Simultan) 

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 4,256 4 1,064 41,271 ,000b

Residual 1,109 43 ,026   
Total 5,365 47    

a. Dependent Variable: HARGA SAHAM 
b. Predictors: (Constant), ROA, CAR, LDR, BOPO 
Sumber : Hasil Olah Data SPSS 23.0 (2018) 

 
 Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa hasil uji F menunjukkan bahwa 
nilai F – hitung sebesar 41,271 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai F – hitung 
lebih besar dari F(4:43) – table yaitu 41,271 > 2,59 dengan nilai signifikansi lebih 
kecil dari 0,05 hal tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas berpengaruh 
secara simultan (bersama – sama) terhadap variabel terikat sehingga hipotesis 
yang diajukan yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio 
(LDR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Return
on Asset (ROA) secara simultan (bersama – sama) berpengaruh signifikan 
terhadap harga saham pada BUMN diterima (H5 diterima).  
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PENUTUP
Kesimpulan
 Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik 
simpulan sebagai berikut : 
1) Hasil uji parsial menunjukan bahwa variabel Capital Adequacy Ratio (X1) 

yang bernilai 2,986 berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham 
(Y) pada Bank BUMN periode 2015 – 2017 per triwulan. 

2) Hasil uji parsial menunjukan bahwa variabel Loan to Deposit Ratio (X2) yang 
bernilai –2,733 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham (Y) 
pada Bank BUMN periode 2015 – 2017 per triwulan. 

3) Hasil uji parsial menunjukan bahwa variabel Biaya Operasional terhadap 
Pendapatan Operasional(X3) yang bernilai –0,632 tidak berpengaruh dan tidak 
signifikan terhadap harga saham (Y) pada Bank BUMN periode 2015 – 2017 
per triwulan. 

4) Hasil uji parsial menunjukan bahwa variabel Return on Asset (X4) yang 
bernilai 1,501 tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap harga saham 
(Y) pada Bank BUMN periode 2015 – 2017 per triwulan. 

5) Berdasarkan hasil uji F atau uji secara simultan diperoleh nilai F – hitung 
sebesar 41,271 dan nilai adjusted R square sebesar 0,774 atau sama dengan 
77,4%. Pengaruh keempat variabel bebas tersebut cukup besar terhadap 
perubahan harga saham yakni 77,4% sedangkan sisanya 22,6% dipengaruhi 
oleh faktor – faktor lain di luar model seperti inflasi, tingkat suku bunga BI, 
dan kurs Rupiah terhadap Dollar. 

Keterbatasan Penelitian 
 Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1) Penelitian ini hanya menggunakan faktor internal untuk mengetahui faktor – 

faktor yang memengaruhi harga saham pada bank BUMN yang terdaftar pada 
Indeks LQ – 45. 

2) Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel bebas yaitu Capital 
Adequacy Ratio (X1), Loan to Deposit Ratio (X2), Biaya Operasional terhadap 
Pendapatan Operasional (X3), dan Return on Asset (X4) sedangkan masih 
banyak variabel lainnya yang dapat digunakan sebagai objek penelitian, 
seperti NPM, NIM, ROE, dan masih banyak lagi. 

3) Keterbatasan akan pengetahuan mengenai model regresi yang diketahui oleh 
peneliti. Penelitian ini hanya menggunakan model regresi yang berbentuk 
regresi linear, sedangkan masih banyak model regresi lainnya, seperti 
binomial, polynomial, autoregressive model, dan model – model regresi 
lainnya yang akan mendapatkan hasil yang berbeda dan lebih baik lagi dalam 
penelitian sejenis. 

4)  Keterbatasan periode penelitian yakni tiga periode (3 tahun), yaitu dari tahun 
2015 – 2017 dengan menggunakan data laporan keuangan triwulan 
perusahaan perbankan yang bersangkutan dalam penelitian ini, sehingga hasil 
ini belum dapat mengeneralisasi hasil penelitian. 

Rekomendasi
Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan pada penelitian 
ini, rekomendasi yang dapat diberikan yaitu : 
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1) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan 
variabel – variabel yang lain di luar variabel ini agar memperoleh hasil 
yang lebih bervariatif yang dapat  menggambarkan hal – hal apa saja yang 
dapat memengaruhi harga saham dan dapat memperpanjang periode 
pengamatan serta disarankan untuk memperluas cakupan penelitian 
tentang kemampuan  manajemen bank dalam memperoleh keuntungan 
secara keseluruhan dengan menggunakan rasio – rasio lain.  

2) Bagi pihak manajemen bank diharapkan selalu menjaga tingkat kesehatan 
bank terutama modal, karena dengan menjaga modal yang dimiliki akan 
meningkatkan harga saham bank BUMN tersebut yang dapat 
menghasilkan keuntungan dari setiap lembar saham yang terjual. Hal ini 
dapat dilihat dari nilai variabel CAR yang diharapkan perusahaan mampu 
menyediakan dana untuk ekspansi usaha serta menampung kemungkinan 
risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. 

3) Bagi masyarakat, penulis menyarankan agar selalu memerhatikan banyak 
hal sebelum memutuskan untuk menyimpan atau melakukan pinjaman 
pada suatu bank. Harga saham yang tinggi tidak menjamin bahwa bank 
tersebut merupakan bank terbaik, maupun sebaliknya, maka dari itu faktor 
lain juga harus diperhatikan, seperti tingkat kredit macet, perbandingan 
biaya operasional terhadap pendapatan operasional, tingkat pengembalian 
aset, dan rasio kecukupan modal pada bank selama satu periode sebagai 
bahan pertimbangan agar masyarakat dapat membuat keputusan yang 
tepat. 
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ABSTRAK 

Kepemimpinan (leadership) dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin 
(leader), dalam mengarahkan, mendorong, dan mengatur semua unsur-unsur didalam 
suatu organisasi untuk mewujudkan suatu tujuan yang akan dicapai, sehingga 
menghasilkan kinerja pegawai yang maksimal. Untuk meraih tujuan tersebut harus di 
upayakan bagaimana cara seorang pemimpin dapat memberikan dorongan semangat 
kerja kepada karyawan, agar sasaran maupun tujuan yang di rencanakan secara bersama 
dapat mencapai target. Selain itu, pemimpin dapat memberikan promosi jabatan bagi 
karyawan yang berprestasi agar, terciptanya kepuasan kerja karyawan. Dengan 
memberikan kompensasi, karyawan akan memiliki kepuasan kerja maupun semangat 
kerja yang tinggi untuk mencapai suatu target. Kepuasan kerja adalah keadaan 
emosional karyawan di mana terjadi atau pun tidak terjadi titik temu antara nilai balas 
jasa kerja karyawan dari perusahaan/organisasi dengan tingkat nilai balas jasa yang 
memang diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan oleh 
penulis dengan menggunakan metode analisa regresi berganda dan menggunakan 
koefisien determinasi uji F dan uji T untuk melakukan pengujian hipotesis. Data yang 
dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada 50 responden. Dari ketiga 
variabel independen yang diuji secara individual, tipe kepemimpinan yang paling 
dominan dalam mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah tipe pemimpin Otoriter 
(X2). 

Kata kunci : Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kepuasan kerja karyawan 
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Untuk meraih tujuan tersebut harus di upayakan bagaimana cara seorang 
pemimpin dapat memberikan dorongan semangat kerja kepada karyawan, agar sasaran 
maupun tujuan yang di rencanakan secara bersama dapat mencapai target. Selain itu, 
pemimpin dapat memberikan promosi jabatan bagi karyawan yang berprestasi agar, 
terciptanya kepuasan kerja karyawan. 

Selain memberikan promosi jabatan, seorang pemimipin harus memikirkan 
kesenangan terhadap karyawannya dengan memberikan gaji/upah yang sesuai, 
kemudian memberikan tunjangan setiap tahun, dan memberikan cuti. Dengan 
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memberikan kompensasi tersebut karyawan akan memiliki kepuasan kerja maupun 
semangat kerja yang tinggi untuk mencapai suatu target. 

Dengan demikian, untuk menjadi pemimpin (leader) harus memiliki ambisi, 
tanggung jawab, mempunyai semangat yang tinggi untuk memberikan motivasi 
terhadap karyawan, kecerdasan, kedewasaan, keluasan hubungan sosial, dan berani 
dalam mengambil keputusan. Agar yang direncanakan oleh perusahaan tersebut dapat 
terealisasikan. 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang  masalah tersebut diatas maka dapat diperoleh suatu dasar 
bagi peneliti untuk dapat lebih memfokuskan kegiatan penelitian kearah rumusan yang 
lebih jelas. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah gaya 
kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan?” 
 

LANDASAN TEORI 
Dalam ulasan yang ditulis oleh Hasibuan Melayu (2002:10) menyatakan bahwa  
“manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah ilmu dan seni yang mengatur 
hubungan antara tenaga kerja dengan tujuan supaya dalam menjalankan tuga dan 
kewajibannya berlangsung secara efektif dan efisien dalam rangka wewujudkan tujuan 
yang sudah ditetapkan oleh perusahaan”. Sementara Gary Dessler (2004:2) berpendapat 
bahwa  “Manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah proses untuk 
memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada semua karyawan 
sekaligus untuk memberikan perhatian dalam hubungan kerja, kesehatan dan keamanan, 
serta untuk memperhatikan masalah keadilan yang dialami secara langsung oleh para 
karyawan yang terlibat dalam perusahaan atau organisasi terkait”.
 

Pengertian Kepemimpinan 
a. Kepemimpinan adalah kualitas kemampuan pribadi yang dimiliki seseorang untuk 

menggerakkan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Siagian 
(2003:2), keberhasilan suatu organisasi baik secara keseluruhan maupun kelompok 
dalam suatu organisasi tertentu sangat tergantung pada kualitas kepemimpinan 
organisasi tersebut. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kelebihan berupa 
kepemimpinan. Sedangkan kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan 
untuk mendorong sejumlah orang agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan 
yang terarah pada tujuan yang sama. 

b. Menurut Stogdill (dalam Yukl, 1998:2), kepemimpinan didefinisikan dalam 
kaitannya dengan ciri individual, perilaku, pengaruh terhadap orang lain, pola 
interaksi, hubungan peran, tempat pada suatu posisi administrasi serta persepsi 
orang lain. Demikian halnya dengan Winardi (1996:47) mengemukakan bahwa 
kepemimpinan merupakan suatu kemampuan  yang melekat pada seseorang yang 
memimpin, tergantung dari macam-macam faktor, baik intern maupun ekstern. 
Adakalanya pemimpin menonjol pada satu permasalahan namun memudar pada 
permasalahn yang lain. 

c. Berdasarkan pendekatan pemikiran yang dilakukan oleh Handi Handoko 
(2000:294) menegaskan bahwa berbicara tentang kepemimpinan adalah berbicara 
tentang hal yang bisa didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda oleh 
berbagai peneliti yang berbeda sehingga menghasilkan kesimpulan pendekatan 
yang berbeda-beda juga. 

d. Sementara Hasibuan (2000:167) melihat bahwa bicara tentang kepemimpinan 
adalah bicara tentang gaya seseorang dalam memimpin mampu mempengaruhi 
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perilaku bawahan dengan tujuan  agar bisa bekerja sama dan  produktif dalam 
rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

e. Demikian halnya Ulbert Silalahi (2002:184) lebih menyoroti bahwa kepemimpinan 
merupakan aktifitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain baik secara individu 
maupun kelompok agar mereka melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan dalam 
situasi tertentu.  

f. Sementara Terry (2006:160) berpendapat bahwa kepemimpinan merupakan 
keseluruhan aktifitas untuk mempengaruhi orang-orang dalam usaha bersama untuk 
mencapai tujuan. 

g. Sedangkan Yayat Herujito (2004:179) lebih menggarisbawahi bahwa 
kepemimpinan merupakan seni dan kemampuan dalam mempengaruhi perilaku 
manusia dan kemampuan untuk mengendalikan orang-orang dalam organisasi agar 
perilaku mereka sesuai dengan perilaku yang diinginkan oleh pimpinan. 

 

Tipe-tipe Kepemimpinan 
a. Tipe pemimpin otoriter adalah bentuk kepemimpinan yang disebut juga 

kepemimpinan direktif atau diktator. Pemimpin memberikan instruksi kepada 
bawahan, menjelaskan apa yang harus dikerjakan, selanjutnya karyawan 
menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh atasan. Gaya 
kepemimpinan ini menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai 
keputusan dan pengembangan strukturnya, sehingga kekuasaanlah yang paling 
diuntungkan dalam organisasi. Tipe kepemimpinan ini lebih sebagai bentuk 
kepemimpinan yang mempunyai karakteristik negatif dan sangat egois terhadap 
para bawahan. 

b. Tipe pemimpin demokratis adalah gaya kepemimpinan yang ditandai oleh adanya 
suatu struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan 
keputusan yang kooperatif. Dalam gaya kepemimpinan ini, ada kerjasama antara 
atasan dengan bawahan. Dibawah kepemimpinan demokratis bawahan cenderung 
bermoral  tinggi, dapat bekerjasama, mengutamakan mutu kerja dan dapat 
mengarahkan diri sendiri. Tipe kepemimpinan demokratis menggambarkan bahwa  
golongan pelaksana turut berpartisipasi penuh dalam mencapai tujuan organisasi 
tanpa ada rasa paksaan, disamping itu turut mengembangkan pemikiran-pemikiran 
dalam menentukan dan atau memutuskan metode-metode yang terbaik dalam 
pelaksanaan pekerjaan atau dengan pengertian lain. 

c. Tipe kepemimpinan paternalitas (kebapaan), adalah bentuk kepemimpinan yang 
bersifat seperti bapak yaitu sebagai pendidik, pengasuh, pembimbing, penasihat, 
tukang memerintah dan kurang mau menerima pendapat pengikutnya. Jenis
kepemimpinan tersebut merupakan tipe pemimpin yang bersifat seperti bapak yaitu 
sebagai pendidik, pengasuh, pembimbing, penasihat, tukang memerintah dan 
kurang mau menerima pendapat pengikutnya. 

d. Tipe kepemimpinan kharismatis, mempunyai daya tarik yang amat besar terhadap 
pengikut-pengikutnya, seakan-akan dalam diri pemimpin tersebut terdapat suatu 
kekuatan yang luar biasa sehingga dalam waktu singkat banyak pengikutnya, dan 
pengikutnya tersebut tidak mengerti mengapa mereka terbius untuk mengikutnya. 

e. Gaya Kepemimpinan Bebas(Laissez-Faire)
 Gaya kepemimpinan ini memberikan kekuasaan penuh pada bawahan, struktur 

organisasi bersifat longgar, pemimpin bersifat pasif. Peran utama pimpinan adalah 
menyediakan materi pendukung dan berpartisipasi jika diminta bawahan. 
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Pengertian Kepuasan kerja karyawan 
1. Davis (2002:105) berpendapat bahwa kepuasan kerja (job statisfaction) adalah 

perasaan dari para pegawai yang berkaitan dengan rasa yang menyenangkan atau 
yang tidak menyenangkan terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. 

2. Sementara Robin (2001:179) berpendapat bahwa kepuasan kerja adalah sikap 
umum yang dirasakan oleh setiap individu terhadap pekerjaan yang dilakukannya”. 

3. Demikian halnya Toni Setiawan berpendapat bahwa kepuasan kerja adalah 
penilaian terhadap perasaan yang dialami oleh pekerja atas pekerjaannya yang 
terlihat pada setiap sikap positif dari para pekerja atas segala hal yang dihadapi 
dalam lingkungan pekerjaan maupun terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh 
mereka.   

Kerangka Pemikiran 
Dari kesekian tipe kepemimpinan tersebut di atas, sengaja penulis lebih mengangkat 
tiga tipe sebagai variable independen, karena dalam pelaksanaan operasional di 
lapangan, karyawan lebih sering bersentuhan dengan tipe-tipoe kepemimpinan tersebut 
sehingga penulis tertarik untuk menindaklanjuti sebagai sebuah analisa sederhana. 
Adapun tiga variable independen terhadap variable dependen tersebut dapat 
digambarkan dalam sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 
 
 
 
 

METODE PENELITIAN 
Identifikasi variabel 
a.  Adapun yang merupakan variabel bebas (X) adalah gaya kepemimpinan dengan 

sub-sub variabel: 
(X1) Tipe pemimpin otoriter 
(X2) Tipe pemimpin paternalistis 
(X3) Tipe pemimpin demokratis 

b.  Variabel terikat (dependent) yaitu merupakan variabel yang dipengaruhi oleh 
variabel bebas. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah: Kepuasan kerja 
karyawan (Y). 

Populasi dan Sampel 
Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, sedangkan sampel adalah wakil populasi 
yang diteliti. Adapun populasi yang diambil adalah staf dan karyawan pada perusahaan 
XX sebanyak 100 orang. Mengingat keterbatasan waktu, tenaga serta biaya yang besar, 
maka pengambilan sampel yang dilakukan terhadap sebagian dari jumlah populasi yang 
ada, yaitu sebesar 50 karyawan. Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan 
adalah menggunakan simple random sampling adalah “Pengambilan sampel secara acak 

Tipe pemimpin otoriter  
(X1)

Tipe pemimpin paternalistis 
(X2)

Tipe pemimpin demokratis 
(X3)

Kepuasan Kerja Karyawan 
(Y)
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dimana anggota sampelnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk dijadikan 
sampel”. M. Iqbal (2002:68). 

                                                                                                                               
Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
1.  Uji Validitas 

Uji validitas ini diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap skor item dengan 
total skor item variabel, kemudian hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis pada 
taraf siginifikan 0,05. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa 
yang diinginkan dan tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana 
data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. 
Di dalam melakukan pengujian validitas menurut Arikunto (1997:162), menggunakan 
rumus sebagai berikut: 
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Dimana: 
r = Koefisien korelasi 
n = Banyaknya sampel 
x = Variabel yang mempengaruhi 
y = Variabel yang dipengaruhi 

2.  Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara satu score item 

dalam setiap variabel, kemudian dari hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis 
(critical value) pada taraf signifikan 0,05. Jika koefisien korelasi lebih besar dari nilai 
kritis, maka pengukuran tersebut dikatakan reliabel dan sebaliknya jika nilai koefisien 
korelasi lebih kecil dari nilai kritis (critical value), maka pengukuran tersebut tidak 
reliabel atau tidak dapat diandalkan. 

2222 )()( YYnXXn

YXXYn
rxy

Dimana: 
r = Koefisien korelasi  
n = Banyaknya sampel 
x = Variabel yang mempengaruhi 
y = Variabel yang dipengaruhi 

Teknik Analisis Data 
Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis 

terhadap data agar berarti dan dapat diintepretasikan. Sesuai dengan tujuan penelitian 
yaitu untuk mengetahui hubungan dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel 
terikat, maka analisis data yang dilakukan bertujuan untuk mengkaji kebenaran 
hipotesis bersama penjelasannya. 
1.  Analisis regresi berganda 
 Berdasarkan permasalahan dan hipotesis yang telah disajikan, maka teknik analisa 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + e 
 Dimana : 



 Y = Variabel terikat 
 a  = Konstata 
 b1....b3  = Koefisien regresi X1…..X3
 X1  = Tipe pemimpin otoriter 
 X2  = Tipe pemimpin paternalistis 
 X3  = Tipe pemimpin demokratis 
 Y  = kepuasan kerja karyawan 
 Dari hasil pengolahan data dengan program SPSS For Windows versi 21.0 akan 

dilakukan analisis secara diskriptif dan pembuktian hipotesis. 
2.  Uji Hipotesis (Uji F dan Uji t)

H0: Terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja  
 karyawan pada perusahaan XX. 

Ha: Tidak terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja 
karyawan pada perusahaan XX. 

a) Uji serempak (Uji F) 
 Untuk menguji kebenaran hipotesis pertama digunakan uji F yaitu untuk 

menguji keberartian regresi secara keseluruhan dengan rumus hipotesis 
sebagai berikut : 

 H0 : b1 = b2 = b3 = 0 
 Ha : bi = minimal satu koefisien 0
 Pengujian dengan uji F variansnya adalah dengan membandingkan Fhitung (Fh)

dengan Ftabel (Ft) pada = 0,05 apabila hasil perhitungannya menunjukkan : 
1) Fh Ft, maka H0 ditolak dan Ha diterima 

Artinya variasi dari model regresi berhasil menerangkan variasi 
variabel bebas secara keselururan, sejauh mana pengaruhnya 
terhadap variabel tidak bebas (variabel terikat). 

2) Fh < Ft, maka H0 diterima dan Ha ditolak
Artinya variasi dari model regresi tidak berhasil menerangkan variasi 
variabel bebas secara keseluruhan, sejauh mana pengaruhnya 
terhadap variabel tidak bebas (variabel terikat). 

b) Uji Parsial (Uji t) 
Untuk menguji kebenaran hipotesis kedua langkah pertama yang dilakukan 
adalah menentukan koefisien regresi (bi) yang paling besar, selanjutnya 
dilakukan pengujian secara parsial melalui uji t. adapun rumusan hipotesis 
dengan menggunakan uji t adalah sebagai berikut : 
H0 : b1 = b2 = b3 = 0 
Ha : bi 0
Pengujian dilakukan melalui uji t dengan membandingkan dengan t tabel (tt)
pada 0,05. Apabila hasil perhitungan menunjukkan : 
1)  th tt maka H0 ditolak dan Ha diterima 
 Artinya variasi variabel bebas dapat menerangkan variabel tidak bebas 
 (variabel terikat) dan terdapat pengaruh diantara kedua variabel yang 
 diuji. 
2)  th < tt maka H0 diterima dan Ha ditolak 

Artinya variasi bebas tidak dapat menerangkan variabel tidak bebas 
(variabel terikat) dan terdapat pengaruh antara dua variabel ynang diuji. 

Untuk membuktikan hipotesis pertama, yaitu untuk mengetahui besarnya 
pengaruh secara keseluruhan dihitung koefisien determinasi multiplenya (R2). Jika R2

ANALISA PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN (YOHANES PARMIN) 
21-34



yang diperoleh dari hasil perhitungan mendekati 1 (satu), maka semakin kuat model 
tersebut dapat menerangkan variabel tergantungnya. Kemudian dilakukan pengujian 
variansnya dengan uji f. 
Hipotesi diterima apabila titik lebih besar dari t tabel (fh > ft) atau diperoleh harga p < 0,05. 
Untuk membuktikan hipotesis kedua, masing-masing koefisien regresinya diuji dengan 
uji t. Hasil uji t  bermakna apabila diperoleh thitung lebih besar dari ttabel (th > tt) atau
diperoleh harga p < 0,05. Untuk pengaruh yang dominan ditentukan oleh harga p yang terkecil 
atau R2 parsial yang terbesar.
 

PEMBAHASAN 
Karakteristik responden 

Sebelum mengolah data kuisioner, penulis terlebih dahulu mengidentifikasi 
karakteristik dari masing-masing responden yang terdiri dari : tingkat pendidikan, 
tingkat usia, tingkat lama bekerja, dan tingkat jenis kelamin. 
1. Tingkat pendidikan, Dalam mengidentifikasi tingkat pendidikan, penulis 

membagi tingkat pendidikan menjadi 4 tingkat, yaitu : SLA, Diploma 3 dan 
Sarjana.  

2. Tingkat usia, Dalam mengidentifikasi tingkat usia, penulis membagi tingkat usia 
menjadi 2 kriteria yaitu, 18 sampai 20 tahun , dan 20 sampai 25 tahun.  

3. Tingkat lama bekerja, Dalam mengidentifikasi tingkat lama bekerja, penulis 
membagi tingkat lama bekerja menjadi 2 kriteria yaitu, kurang dari 1 tahun dan 
lebih dari 1 tahun. 

4. Tingkat Jenis kelamin, Dalam mengidentifikasi tingkat jenis kelamin, penulis 
membagi tingkat jenis kelamin menjadi 2 kriteria yaitu, laki-laki dan perempuan.

Perhitungan skala likert 
Skala likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam 

kuisioner , dan merupakan skala yang banyak digunakan dalam riset berupa survei. 
Nama skala ini diambil dari nama Rensis Likert, yang menerbitkan suatu laporan yang 
menjelaskan penggunaannya. Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala likert, 
responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan 
memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Biasanya disediakan lima pilihan skala 
dengan format berikut ini : 

Sangat Setuju (SS) diberi nilai  = 5 
Setuju (S) diberi nilai  = 4 
Netral (N) diberi nilai  = 3 
Tidak Setuju (TS) diberi nilai  = 2  
Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai  = 1 

Pada pertanyaan pertama pada variabel kepemimpinan (X1 :tipe pemimpin paternalitas) 
yaitu, “Atasan saya selalu membimbing setiap pekerjaan saya” didapatkan hasil sebagai 
berikut : 

Tabel 1 
“Variabel kepemimpinan (X1)”, pertanyaan no. 1 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 2 13 26 7 50 
Presentase 4% 4% 26% 52% 14% 100% 
Nilai 2 4 39 104 35  

Sumber : Data diperoleh dari kuesioner 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Pada tabel variabel kepemimpinan diatas dapat terlihat responden yang menyatakan 
sangat tidak setuju sebanyak (4%), tidak setuju sebanyak (4%), netral sebanyak (26%), 
setuju sebanyak (52%), dan sangat setuju sebanyak (14%).
Pada pertanyaan kedua pada variabel kepemimpinan (X1 :tipe pemimpin paternalitas) 
yaitu, “Atasan saya menasehati saya apabila ada kesalahan” didapatkan hasil sebagai 
berikut : 

Tabel 2 
“Variabel kepemimpinan (X1)”, pertanyaan no. 2 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 4 7 23 14 50 
Presentase 4% 8% 14% 46% 28% 100% 
Nilai 2 8 21 92 70  

   Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepemimpinan diatas dapat terlihat responden yang 

menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (4%), tidak setuju sebanyak (8%), netral 
sebanyak (14%), setuju sebanyak (46%), dan sangat setuju sebanyak (28%). 

Pada pertanyaan ketiga pada variabel kepemimpinan (X1 :tipe pemimpin 
paternalitas) yaitu, “Atasan saya memberikan pembelajaran yang mendidik 
dengan pekerjaan saya” didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 3 
“Variabel kepemimpinan (X1)”, pertanyaan no. 3 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 3 2 11 30 4 50 
Presentase 6% 4% 22% 60% 8% 100% 
Nilai 3 4 33 120 20  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepemimpinan diatas dapat terlihat responden yang 

menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (6%), tidak setuju sebanyak (4%), netral 
sebanyak (22%), setuju sebanyak (60%), dan sangat setuju sebanyak (8%). 

Pada pertanyaan keempat pada variabel kepemimpinan (X1 :tipe pemimpin 
paternalitas) yaitu, “Atasan saya kurang menerima setiap saran yang saya berikan” 
didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4 
“Variabel kepemimpinan (X1)”, pertanyaan no. 4 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 3 15 21 8 3 50 
Presentase 6% 30% 42% 16% 6% 100% 
Nilai 3 30 63 32 15  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepemimpinan di atas dapat terlihat responden yang 

menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (6%), tidak setuju sebanyak (30%), 
netral sebanyak (42%), setuju sebanyak (16%), dan sangat setuju sebanyak (6%). 

Pada pertanyaan kelima pada variabel kepemimpinan (X1 :tipe pemimpin 
paternalitas) yaitu, “Atasan saya kurang menerima setiap saran yang saya berikan” 
didapatkan hasil sebagai berikut : 
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Tabel 5 
“Variabel kepemimpinan (X1)”, pertanyaan no. 5 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 3 8 16 19 4 50 
Presentase 6% 16% 32% 38% 8% 100% 
Nilai 3 16 48 76 20  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 

Pada tabel variabel kepemimpinan diatas dapat terlihat responden yang 
menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (6%), tidak setuju sebanyak (16%), 
netral sebanyak (32%), setuju sebanyak (38%), dan sangat setuju sebanyak (8%). 

Pada pertanyaan pertama pada variabel kepemimpinan (X2 : Tipe 
pemimpin otoriter) yaitu, “Atasan saya memiliki sifat yang sulit menerima 
pendapat orang lain” didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 6 
Variabel kepemimpinan (X2) pertanyaan no. 1 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 1 15 21 10 3 50 
Persentase 2% 30% 42% 20% 6% 100% 
Nilai 1 30 63 40 15  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 

Pada tabel variabel kepemimpinan (X2 : tipe pemimpin otoriter ) diatas 
dapat terlihat responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (2%), 
tidak setuju sebanyak (30%), netral sebanyak (42%), setuju sebanyak (20%), dan 
sangat setuju sebanyak (6%). 

Pada pertanyaan kedua pada variabel kepemimpinan (X2 : Tipe pemimpin 
otoriter) yaitu, “Atasan saya mempunyai hak dan kekuasaan penuh dalam 
pekerjaan” didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 7 
Variabel kepemimpinan (X2), pertanyaan no. 2 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 10 15 18 5 50 
Persentase 4% 20% 30% 36% 10% 100% 
Nilai 2 20 45 72 25  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepemimpinan (X2 : tipe pemimpin otoriter ) diatas 

dapat terlihat responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (4%), 
tidak setuju sebanyak (20%), netral sebanyak (30%), setuju sebanyak (36%), dan 
sangat setuju sebanyak (10%). 

Pada pertanyaan ketiga pada variabel kepemimpinan (X2 : Tipe pemimpin 
otoriter) yaitu, “Atasan saya sering memutuskan keputusan tanpa musyawarah 
dengan karyawan” didapatkan hasil sebagai berikut : 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 

24-34



Tabel 8 
Variabel kepemimpinan (X2), pertanyaan no. 3 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 3 20 16 8 3 50 
Persentase 6% 40% 32% 16% 6% 100% 
Nilai 3 40 48 32 15  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepemimpinan (X2 : tipe pemimpin otoriter ) diatas 

dapat terlihat responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (6%), 
tidak setuju sebanyak (40%), netral sebanyak (32%), setuju sebanyak (16%), dan 
sangat setuju sebanyak (6%). 

Pada pertanyaan keempat pada variabel kepemimpinan (X2 : Tipe 
pemimpin otoriter) yaitu, “Atasan saya tidak pernah mendukung kreatifitas 
pekerjaan” didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 9 
Variabel kepemimpinan (X2), pertanyaan no. 4 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 1 20 21 6 2 50 
Persentase 2% 40% 42% 12% 4% 100% 
Nilai 1 40 63 24 10  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepemimpinan (X2 : tipe pemimpin otoriter ) diatas 

dapat terlihat responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (2%), 
tidak setuju sebanyak (40%), netral sebanyak (42%), setuju sebanyak (12%), dan 
sangat setuju sebanyak (4%). 

Pada pertanyaan kelima pada variabel kepemimpinan (X2 : Tipe pemimpin 
otoriter) yaitu, “Atasan saya lebih mementingkan keputusannya sendiri daripada 
karyawan” didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 10 
Variabel kepemimpinan (X2), pertanyaan no. 5 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 8 13 15 7 7 50 
Persentase 16% 26% 30% 14% 14% 100% 
Nilai 8 26 45 28 35  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepemimpinan (X2 : tipe pemimpin otoriter ) diatas 

dapat terlihat responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (16%), 
tidak setuju sebanyak (26%), netral sebanyak (30%), setuju sebanyak (14%), dan 
sangat setuju sebanyak (14%). 

Pada pertanyaan pertama pada variabel kepemimpinan (X3 : Tipe 
pemimpin partisan) yaitu, “Atasan saya selalu pro atau kontra terhadap sesuatu 
keputusan” didapatkan hasil sebagai berikut : 
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Tabel 11 
Variabel kepemimpinan (X3), pertanyaan no. 1 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 4 33 9 2 50 
Persentase 4% 8% 66% 18% 4% 100% 
Nilai 2 8 99 36 10  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepemimpinan (X3 : tipe pemimpin partisan ) diatas 

dapat terlihat responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (4%), 
tidak setuju sebanyak (8%), netral sebanyak (66%), setuju sebanyak (18%), dan 
sangat setuju sebanyak (4%). 

Pada pertanyaan kedua pada variabel kepemimpinan (X3 : Tipe pemimpin 
partisan) yaitu, “Atasan saya selalu mementingkan kelompok kerja karyawannya” 
didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 12 
Variabel kepemimpinan (X3), pertanyaan no. 2 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 0 6 22 21 1 50 
Persentase 0% 12% 44% 42% 2% 100% 
Nilai 0 12 66 84 6  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepemimpinan (X3 : tipe pemimpin partisan ) diatas 

dapat terlihat responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (0%), 
tidak setuju sebanyak (12%), netral sebanyak (44%), setuju sebanyak (42%), dan 
sangat setuju sebanyak (2%). 

Pada pertanyaan ketiga pada variabel kepemimpinan (X3 : Tipe pemimpin 
partisan) yaitu, “Atasan saya memiliki sifat pemimpin yang memihak” didapatkan 
hasil sebagai berikut:

Tabel 13 
Variabel kepemimpinan (X3), pertanyaan no. 3 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 15 22 8 3 50 
Persentase 4% 30% 44% 16% 6% 100% 
Nilai 2 30 66 32 15  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepemimpinan (X3 : tipe pemimpin partisan ) diatas 

dapat terlihat responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (4%), 
tidak setuju sebanyak (30%), netral sebanyak (44%), setuju sebanyak (16%), dan 
sangat setuju sebanyak (6%). 

Pada pertanyaan keempat pada variabel kepemimpinan (X3 : Tipe 
pemimpin partisan) yaitu, “Atasan saya selalu ada disetiap karyawan memiliki 
masalah” didapatkan hasil sebagai berikut : 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Tabel 14 
Variabel kepemimpinan (X3), pertanyaan no. 4 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 5 17 18 8 50 
Persentase 4% 10% 34% 36% 16% 100% 
Nilai 2 10 51 72 40  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepemimpinan (X3 : tipe pemimpin partisan ) diatas 

dapat terlihat responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (4%), 
tidak setuju sebanyak (10%), netral sebanyak (34%), setuju sebanyak (36%), dan 
sangat setuju sebanyak (16%). 

Pada pertanyaan kelima pada variabel kepemimpinan (X3 : Tipe pemimpin 
partisan) yaitu, “Atasan saya mempercayai setiap karyawan demi kepentingan 
bersama” didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 15 
Variabel kepemimpinan (X3), pertanyaan no. 5 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 4 18 19 7 50 
Persentase 4% 8% 36% 38% 14% 100% 
Nilai 2 8 54 76 35  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepemimpinan (X3 : tipe pemimpin partisan ) diatas 

dapat terlihat responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (4%), 
tidak setuju sebanyak (8%), netral sebanyak (36%), setuju sebanyak (38%), dan 
sangat setuju sebanyak (14%). 

Pada pertanyaan pertama pada variabel kepuasan kerja (Y) yaitu, 
“Pekerjaan saya cukup menarik sehingga saya tidak bosan” didapatkan hasil 
sebagai berikut : 

Tabel 16 
Variabel kepuasan kerja (Y), pertanyaan no. 1 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 0 5 14 21 10 50 
Persentase 0% 10% 28% 42% 20% 100% 
Nilai 0 10 42 84 50  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepuasan kerja (Y) diatas dapat terlihat responden 

yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (0%), tidak setuju sebanyak (10%), 
netral sebanyak (28%), setuju sebanyak (42%), dan sangat setuju sebanyak (20%). 

Pada pertanyaan kedua pada variabel kepuasan kerja (Y) yaitu, 
“Dibandingkan saya, teman-teman kantor tampak antusias terhadap kerjaan 
mereka” didapatkan hasil sebagai berikut : 

ANALISA PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN (YOHANES PARMIN) 
27-34



Tabel 17 
Variabel kepuasan kerja (Y), pertanyaan no. 2 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 15 25 6 2 50 
Persentase 4% 30% 50% 12% 4% 100% 
Nilai 2 30 75 24 10  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepuasan kerja (Y) diatas dapat terlihat responden 

yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (4%), tidak setuju sebanyak (30%), 
netral sebanyak (50%), setuju sebanyak (12%), dan sangat setuju sebanyak (4%). 

Pada pertanyaan ketiga pada variabel kepuasan kerja (Y) yaitu, “Saya pikir 
pekerjaan saya kurang nyaman” didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 18 
Variabel kepuasan kerja (Y), pertanyaan no. 3 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 18 22 6 2 50 
Persentase 4% 36% 44% 12% 4% 100% 
Nilai 2 36 66 24 10  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepuasan kerja (Y) diatas dapat terlihat responden 

yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (4%), tidak setuju sebanyak (36%), 
netral sebanyak (44%), setuju sebanyak (12%), dan sangat setuju sebanyak (4%). 

Pada pertanyaan keempat pada variabel kepuasan kerja (Y) yaitu, “Saya 
sering bosan terhadap pekerjaan saya” didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 19 
Variabel kepuasan kerja (Y), pertanyaan no. 4 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 5 15 18 10 2 50 
Persentase 10% 30% 36% 20% 4% 100% 
Nilai 5 30 54 40 10  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepuasan kerja (Y) diatas dapat terlihat responden 

yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (10%), tidak setuju sebanyak 
(30%), netral sebanyak (36%), setuju sebanyak (20%), dan sangat setuju sebanyak 
(4%). 

Pada pertanyaan kelima pada variabel kepuasan kerja (Y) yaitu, “Sering 
kali, saya harus memaksakan diri untuk mau bekerja” didapatkan hasil sebagai 
berikut : 
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Tabel 20 
Variabel kepuasan kerja (Y), pertanyaan no. 5 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 9 14 15 9 3 50 
Persentase 18% 28% 30% 18% 6% 100% 
Nilai 9 28 45 36 15  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepuasan kerja (Y) diatas dapat terlihat responden 

yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (18%), tidak setuju sebanyak 
(28%), netral sebanyak (30%), setuju sebanyak (18%), dan sangat setuju sebanyak 
(6%). 

Hasil dan Pembahasan 
Uji Validitas 
 Validitas adalah tingkat keandalah dan kesahihan alat ukur yang digunakan. 
Instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk 
mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 
di ukur (Sugiyono, 2004:137).  Suatu kuesioner dikatakan valid jika item-item pada 
kuisioner mampu untuk mengungkapkan yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 
Dengan program SPSS, maka hasil valid ditentukan dengan membandingkan nilai r 
dengan kolom Corrected Item Total Correlation. Corrected Item Total Correlation > r
tabel maka item-item pernyataan dianggap valid. 
 Dalam penelitian ini, jumlah sampel (n) adalah 50, maka besarnya df = n– 2 atau 50-
2 =  48 dan alpha = 0,05 sehingga diketahui r tabel = 0,2787 (dengan melihat r tabel 
dengan uji dua sisi). Jika nilai r hitung (Corrected Item Total Correlation) > r tabel dan 
bernilai positif, maka butir pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. 

Uji Reliabilitas 
Uji Reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui ketepatan 

jawaban kuesioner pada periode yang berbeda. Menurut Sugiyono (2008) instrumen 
yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur 
objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Pengujian statistik ini dengan 
menggunakan teknik statistik Cronbach’s Alpha . jika nilai Cronbach’s Alpha ( ) >  
0,60 maka variabel tersebut dikatakan reliabel. 
 
Analisis Regresi Linier Berganda 
 Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel tipe 
pemimpin paternalitas (X1), tipe pemimpin otoriter (X2), dan tipe pemimpin  partisan 
(X3) terhadap variabel kepuasan kerja karyawan (Y).  

Hasil perhitungan regresi berganda variabel paternalitas (X1), otoriter (X2) dan 
partisan (X3) terhadap variabel kepuasan kerja karyawan (Y) didapat hasil sebagai 
berikut : 

ANALISA PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN (YOHANES PARMIN) 
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dimana anggota sampelnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk dijadikan 
sampel”. M. Iqbal (2002:68). 

                                                                                                                               
Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
1.  Uji Validitas 

Uji validitas ini diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap skor item dengan 
total skor item variabel, kemudian hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis pada 
taraf siginifikan 0,05. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa 
yang diinginkan dan tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana 
data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. 
Di dalam melakukan pengujian validitas menurut Arikunto (1997:162), menggunakan 
rumus sebagai berikut: 
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Dimana: 
r = Koefisien korelasi 
n = Banyaknya sampel 
x = Variabel yang mempengaruhi 
y = Variabel yang dipengaruhi 

2.  Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara satu score item 

dalam setiap variabel, kemudian dari hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis 
(critical value) pada taraf signifikan 0,05. Jika koefisien korelasi lebih besar dari nilai 
kritis, maka pengukuran tersebut dikatakan reliabel dan sebaliknya jika nilai koefisien 
korelasi lebih kecil dari nilai kritis (critical value), maka pengukuran tersebut tidak 
reliabel atau tidak dapat diandalkan. 
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Dimana: 
r = Koefisien korelasi  
n = Banyaknya sampel 
x = Variabel yang mempengaruhi 
y = Variabel yang dipengaruhi 

Teknik Analisis Data 
Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis 

terhadap data agar berarti dan dapat diintepretasikan. Sesuai dengan tujuan penelitian 
yaitu untuk mengetahui hubungan dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel 
terikat, maka analisis data yang dilakukan bertujuan untuk mengkaji kebenaran 
hipotesis bersama penjelasannya. 
1.  Analisis regresi berganda 
 Berdasarkan permasalahan dan hipotesis yang telah disajikan, maka teknik analisa 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + e 
 Dimana : 

Tabel 21 
Analisis Regresi Linier Berganda 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 19 
Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Y = 2,493 – 0,191 X1 + 0,181 X2 + 0,161 X3
Hasil dari analisis tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 
a. Konstanta sebesar 2,493 menunjukan bahwa apabila Tipe 

pemimpin paternalitas (X1), Tipe pemimpin Otoriter (X2),
Tipe pemimpin Partisan (X3) dianggap tetap maka 
diperkirakan Kepuasan kerja Karyawan (Y) akan naik sebesar 
2,493.

b. Koefisien regresi Tipe pemimpin Paternalitas (X1), sebesar -
0,191 artinya, pemimpin paternalitas meningkat satu satuan 
maka Kepuasan kerja Karyawan (Y) akan mengalami 
kenaikan sebesar -0,191 dengan asumsi variabel lain bernilai 
tetap.

c. Koefisien regresi Tipe pemimpin Otoriter (X2), sebesar 0,181 
artinya, pemimpin otoriter meningkat satu satuan maka 
Kepuasan kerja karyawan  (Y) akan mengalami kenaikan 
sebesar 0,181 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap. 

d. Koefisien regresi Tipe pemimpin Partisan (X3), sebesar 0,161 
artinya, pemimpin partisan  meningkat satu satuan maka 
Kepuasan kerja karyawan (Y) akan mengalami kenaikan 
sebesar 0,161 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

Berdasarkan kesimpulan di atas tipe pemimpin paternalitas mempunyai hubungan yang 
negative dengan kepuasan kerja karyawan. Sedangkan, tipe pemimpin otoriter, tipe 
partisan mempunyai hubungan yang positif dengan kepuasan kerja karyawan. 
Hubungan positif ini menunjukkan bahwa tipe pemimpin otoriter, tipe pemimpin 
partisan. Hubungan negative menunjukkan bahwa tipe pemimpin paternalitas berubah 
berlawanan arah dengan perubahan kepuasan kerja karyawan. 
Analisis Korelasi Ganda (R)  

Tabel 22 
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 
0,20 – 0,399 
0,40 – 0,599 
0,60 – 0,799 
0,80 – 1,00 

Sangat Rendah 
Rendah
Sedang
Kuat
Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono (2008,250), Metode Penelitian Bisnis, Bandung 



Dari hasil analisis regresi, pada output model summaryb adalah sebagai berikut : 
Tabel 23 

Hasil Analisis Korelasi Ganda 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 19 

Berdasarkan Tabel 23 di atas diperoleh hasil R sebesar 0,342. Hal ini 
menunjukan bahwa terjadi hubungan yang rendah antara Tipe pemimpin 
paternalitas, Otoriter dan partisan terhadap Kepuasan kerja karyawan. 

 

Uji Determinan (R2) 
Koefisien Determinansi (R2) pada intinya untuk mengukur proporsi atau 

persentase sumbangan variabel bebas yaitu variabel  tipe pemimpin paternalitas (X1), 
tipe pemimpin otoriter (X2), tipe pemimpin partisan ( X3) terhadap Kepuasan kerja 
karyawan (Y) secara bersama-sama, dimana : 0   R2  1

Jika R2 semakin mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel 
bebas (X1,X2,X3) terhadap Kepuasan kerja karyawan (Y) adalah besar. Hal ini berarti 
pertanyaan yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas 
(X1,X2,X3) terhadap Kepuasan kerja karyawan (Y). 

Sebaliknya jika R2 semakin mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa pegaruh 
variabel bebas (X1,X2,X3) terhadap Kepuasan kerja karyawan (Y) semakin kecil, hal ini 
berarti pertanyaan yang digunakan tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel 
bebas (X1,X2,X3) terhadap Kepuasan kerja karyawan (Y). 

Tabel 24 
Hasil Uji Determinan 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 19 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,059 

Adjusted R Square disebut juga dengan koefisien determinasi sehingga dalam hal ini 
berarti 59%  menunjukan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen 
(tipe pemimpin paternalitas, otoriter, dan partisan terhadap variabel dependen 
(Kepuasan kerja karyawan) sebesar 59%. Sedangkan sisanya sebesar 41% dipengaruhi 
atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.  
 

Uji Asumsi Klasik
a)  Uji Multikolinear 

Gejala multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai Tolerance dan VIF. 
Tolerance mengukur variabilitas variabel terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 
independen lainnya. Nilai umum yang biasa dipakai adalah nilai Tolerance > 1 atau 
nilai VIF > 10, maka terjadi gejala multikolinearitas. Sebaliknya jika nilai Tolerance < 1 
atau nilai VIF < 10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. 
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Tabel 25 
Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Collinearity Statistics Keterangan Tolerance VIF 
Tipe pemimpin 
paternalitas 

.596 1.679 Tidak 
Multikolinear 

Tipe pemimpin 
otoriter

.944 1.059 Tidak 
Multikolinear 

Tipe pemimpin 
partisan

.571 1.752 Tidak 
Multikolinear 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 19 
Tabel menunjukan hasil analisis uji multikolinearitas. Dari hasil diatas dapat 

dilihat bahwa VIF < 10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas dan Tolerance < 1 
maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi tersebut. 
b)  Uji Autokorelasi 

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, melalui tabel Durbin-Watson 
yang dapat dilakukan dengan program SPSS, dimana secara umum dapat diambil 
patokan yaitu : 

- Jika angka DW < 2,2 berarti tidak terjadi autokorelasi. 
- Jika angka DW > 2,2, berarti terjadi autokorelasi. 

Untuk hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut  : 

Tabel 26 
Hasil Uji Autokorelasi 

 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 19 

Dari Tabel di atas menunjukan nilai DW sebesar 2.338. Karena nilai tersebut berada di 
atas 2,2 maka menunjukkan adanya gejala autokorelasi pada model regresi ini. 

Uji Hipotesis 
a)  Uji Simultan (Uji F) 

Untuk mengetahui apakah variable independent yang terdiri dari Tipe pemimpin 
paternalitas (X1), Otoriter (X2) dan Partisan (X3) secara bersama-sama berpengaruh 
atau tidak berpengaruh terhadap Kepuasan kerja karyawan (Y), maka harus diuji 
signifikansinya dengan menggunakan Uji F dengan tingkat signifikansi 0,05. 

Tabel 27 
Hasil Uji F 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 19 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Hipotesis : 
H0 : Adanya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan. 
Ha : Tidak adanya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan.

Dari hasil uji Anova diatas angka sig sebesar 0,123, pengambilan keputusan juga 
dapat dilakukan dengan melihat probabilitasnya dimana nilai sig 0.000 < 0.05 sehingga 
H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya Variabel Pengaruh tipe pemimpin paternalitas (X1), 
otoriter (X2) dan partisan (X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 
dependen Kepuasan kerja karyawan. 
b)  Uji Parsial (Uji t) 

Untuk mengetahui apakah tipe kepemimpinan berupa paternalitas (X1), otoriter 
(X2) dan partisan (X3) secara parsial berpengaruh signifikan atau tidak terhadap 
kepuasan kerja karyawan (Y), maka harus diuji signifikansinya dengan menggunakan 
uji t dengan tingkat signifikansi 0,05. 

Tabel 28 
Hasil Uji t 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 19 
Berdasarkan Tabel  tersebut dapat diketahui hasil uji signifikan secara parsial 

koefisien regresi variabel tipe pemimpin paternalitas, otoriter dan partisan tidak 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat per variabel 
sebagai berikut : 

Ketentuan Uji T dilihat probabilitas Sig dimana jika probabilitasnya lebih kecil 
dari 0.05 maka H0 ditolak sedangkan jika probabilitasnya  lebih besar dari 0.05 maka H0
diterima. 
Uji Hipotesis pengaruh tipe kepemimpinan paternalitas terhadap kepuasan kerja 
karyawan

Dari hasil perhitungan Tabel 4.9.2 kinerja karyawan dapat dilakukan dengan melihat 
probabilitasnya dimana nilai -1.449 < 0.05 sehingga H0 ditolak maka pengaruh tipe 
pemimpin paternalitas secara statistik  berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan 
kerja karyawan. 
Uji Hipotesis Pengaruh tipe kepemimpinan otoriter terhadap kepuasan kerja 
karyawan  

Dari hasil perhitungan Tabel 4.9.2 kinerja karyawan dapat dilakukan dengan 
melihat probabilitasnya dimana nilai 1,785 > 0.05 sehingga H0 diterima maka pengaruh 
tipe kepemimpinan otoriter secara statistik tidak berpengaruh secara parsial terhadap 
kepuasan kerja karyawan 
Uji Hipotesis Pengaruh tipe kepemimpinan partisan Terhadap Kepuasan kerja 
karyawan 

Dari hasil perhitungan Tabel 4.9.2 kinerja karyawan dapat dilakukan dengan 
melihat probabilitasnya dimana nilai 0,868  > 0.05 sehingga H0 diterima maka pengaruh 
tipe kepemimpinan partisan secara statistik tidak berpengaruh secara parsial terhadap 
kepuasan kerja karyawan. 
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Tabel 5 
“Variabel kepemimpinan (X1)”, pertanyaan no. 5 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 3 8 16 19 4 50 
Presentase 6% 16% 32% 38% 8% 100% 
Nilai 3 16 48 76 20  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 

Pada tabel variabel kepemimpinan diatas dapat terlihat responden yang 
menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (6%), tidak setuju sebanyak (16%), 
netral sebanyak (32%), setuju sebanyak (38%), dan sangat setuju sebanyak (8%). 

Pada pertanyaan pertama pada variabel kepemimpinan (X2 : Tipe 
pemimpin otoriter) yaitu, “Atasan saya memiliki sifat yang sulit menerima 
pendapat orang lain” didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 6 
Variabel kepemimpinan (X2) pertanyaan no. 1 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 1 15 21 10 3 50 
Persentase 2% 30% 42% 20% 6% 100% 
Nilai 1 30 63 40 15  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 

Pada tabel variabel kepemimpinan (X2 : tipe pemimpin otoriter ) diatas 
dapat terlihat responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (2%), 
tidak setuju sebanyak (30%), netral sebanyak (42%), setuju sebanyak (20%), dan 
sangat setuju sebanyak (6%). 

Pada pertanyaan kedua pada variabel kepemimpinan (X2 : Tipe pemimpin 
otoriter) yaitu, “Atasan saya mempunyai hak dan kekuasaan penuh dalam 
pekerjaan” didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 7 
Variabel kepemimpinan (X2), pertanyaan no. 2 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 10 15 18 5 50 
Persentase 4% 20% 30% 36% 10% 100% 
Nilai 2 20 45 72 25  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepemimpinan (X2 : tipe pemimpin otoriter ) diatas 

dapat terlihat responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (4%), 
tidak setuju sebanyak (20%), netral sebanyak (30%), setuju sebanyak (36%), dan 
sangat setuju sebanyak (10%). 

Pada pertanyaan ketiga pada variabel kepemimpinan (X2 : Tipe pemimpin 
otoriter) yaitu, “Atasan saya sering memutuskan keputusan tanpa musyawarah 
dengan karyawan” didapatkan hasil sebagai berikut : 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya mengenai pengaruh motivasi 

terhadap kinerja karyawan PT, Lion Mentari Airlines, maka dalam bab ini peneliti akan 
mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
a)  Berdasarkan hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa prediksi pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan bersifat positif. Artinya 
kepemimpinan berpengaruh baik terhadap kepuasan kerja karyawan pada 
perusahaan XX. 

b)  Berdasarkan kriteria interpretasi koefisien determinasi menunjukkan, bahwa 
terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan, akan 
tetapi terdapat pengaruh yang kecil. Sedangkan faktor lain yang tidak terdefinisi, 
cukup besar mempengaruhi variabel kepuasan kerja karyawan PT XX. 

c)  Berdasarkan hasil penelitian secara serempak, ada pengaruh yang signifikan antara 
variabel tipe kepemimpinan berupa (otoriter, paternalistis dan demokratis ) terhadap 
kepuasan kerja karyawan PT. XX. 

d)  Berdasarkan hasil penelitian secara parsial, ketiga variabel tipe kepemimpinan 
berupa (otoriter, paternalitas, dan demokratis) tipe pemimpin paternalitas dan 
demokratis berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, sedangkan 
tipe pemimpin otoriter tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 
karyawan PT.XX. 
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Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
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termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
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34-34



Tabel 8 
Variabel kepemimpinan (X2), pertanyaan no. 3 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 3 20 16 8 3 50 
Persentase 6% 40% 32% 16% 6% 100% 
Nilai 3 40 48 32 15  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepemimpinan (X2 : tipe pemimpin otoriter ) diatas 

dapat terlihat responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (6%), 
tidak setuju sebanyak (40%), netral sebanyak (32%), setuju sebanyak (16%), dan 
sangat setuju sebanyak (6%). 

Pada pertanyaan keempat pada variabel kepemimpinan (X2 : Tipe 
pemimpin otoriter) yaitu, “Atasan saya tidak pernah mendukung kreatifitas 
pekerjaan” didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 9 
Variabel kepemimpinan (X2), pertanyaan no. 4 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 1 20 21 6 2 50 
Persentase 2% 40% 42% 12% 4% 100% 
Nilai 1 40 63 24 10  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepemimpinan (X2 : tipe pemimpin otoriter ) diatas 

dapat terlihat responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (2%), 
tidak setuju sebanyak (40%), netral sebanyak (42%), setuju sebanyak (12%), dan 
sangat setuju sebanyak (4%). 

Pada pertanyaan kelima pada variabel kepemimpinan (X2 : Tipe pemimpin 
otoriter) yaitu, “Atasan saya lebih mementingkan keputusannya sendiri daripada 
karyawan” didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 10 
Variabel kepemimpinan (X2), pertanyaan no. 5 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 8 13 15 7 7 50 
Persentase 16% 26% 30% 14% 14% 100% 
Nilai 8 26 45 28 35  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepemimpinan (X2 : tipe pemimpin otoriter ) diatas 

dapat terlihat responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (16%), 
tidak setuju sebanyak (26%), netral sebanyak (30%), setuju sebanyak (14%), dan 
sangat setuju sebanyak (14%). 

Pada pertanyaan pertama pada variabel kepemimpinan (X3 : Tipe 
pemimpin partisan) yaitu, “Atasan saya selalu pro atau kontra terhadap sesuatu 
keputusan” didapatkan hasil sebagai berikut : 
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ABSTRAK 

Penelitian ini menggunakan metode statistik untuk analisis data dan 
perusahaan yang digunakan adalah perusahaan Farmasi dan data yang diambil 
selama 6 tahun yaitu periode 2012-2017. Perhitungan penelitian ini menggunakan 
data laporan keuangan tahunan yang terdiri dari laporan total assets, asset lancar 
dibagi hutang lancar, laba setelah pajak (EAT) dibagi total ekuitas, dan total 
hutang dibagi total ekuitas. Pengumpulan data dilakukan dengan studi 
kepustakaan yang diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan 
materi skripsi seperti buku-buku dan juga internet. Analisis data yang digunakan 
adalah dengan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, multikolinieritas, 
heteroskadastisitas, dan autokorelasi, selain itu juga menggunakan metode 
hipotesis yaitu uji regresi linier berganda, uji koefisien korelasi dan determinasi 
(R2) , uji statistik t dan uji statistik F. 
 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan terhadap 
Struktur Modal tidak memiliki pengaruh, dengan nilai t hitung sebesar 1,170< dari t 
tabel sebesar 1,705. Sedangkan Current Ratio berpengaruh negatif secara signifikan 
dengan nilai t hitung -4,076 <dari nilai t tabel sebesar 1,705 dengan sig 0,000 < 0,05. 
Kemudian hasil dari Return On Equity berpengaruh negatif secara signifikan 
dengan nilai t hitung -3,061 dari nilai t tabel sebesar 1,705 dengan sig 0,005 < 
0,05. Dan keseluruhan variabel memiliki nilai f hitung  32,079 >dari nilai f tabel 
2,98 dengan sig 0,00 < 0,05 dan dapat diartikan berpengaruh secara simultan 
terhadap struktur modal.Prediksi  kemampuan dari ke tiga variabel independen 
terhadap stukrtur modal diperoleh dari Adj. R2  didapat nilai sebesar 76,3% 
sedangkan sisanya sebesar 23,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
dimasukkan ke dalam penelitian yang mungkin dapat mempengaruhi Struktur 
Modal (DER) seperti risiko bisnis, growth opportunity, dan lainnya. 
 
Kata Kunci : ukuran perusahaan (SIZE), current ratio (CR), return on equity 
(ROE), dan struktur modal (DER).
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Tabel 11 
Variabel kepemimpinan (X3), pertanyaan no. 1 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 4 33 9 2 50 
Persentase 4% 8% 66% 18% 4% 100% 
Nilai 2 8 99 36 10  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepemimpinan (X3 : tipe pemimpin partisan ) diatas 

dapat terlihat responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (4%), 
tidak setuju sebanyak (8%), netral sebanyak (66%), setuju sebanyak (18%), dan 
sangat setuju sebanyak (4%). 

Pada pertanyaan kedua pada variabel kepemimpinan (X3 : Tipe pemimpin 
partisan) yaitu, “Atasan saya selalu mementingkan kelompok kerja karyawannya” 
didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 12 
Variabel kepemimpinan (X3), pertanyaan no. 2 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 0 6 22 21 1 50 
Persentase 0% 12% 44% 42% 2% 100% 
Nilai 0 12 66 84 6  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepemimpinan (X3 : tipe pemimpin partisan ) diatas 

dapat terlihat responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (0%), 
tidak setuju sebanyak (12%), netral sebanyak (44%), setuju sebanyak (42%), dan 
sangat setuju sebanyak (2%). 

Pada pertanyaan ketiga pada variabel kepemimpinan (X3 : Tipe pemimpin 
partisan) yaitu, “Atasan saya memiliki sifat pemimpin yang memihak” didapatkan 
hasil sebagai berikut:

Tabel 13 
Variabel kepemimpinan (X3), pertanyaan no. 3 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 15 22 8 3 50 
Persentase 4% 30% 44% 16% 6% 100% 
Nilai 2 30 66 32 15  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepemimpinan (X3 : tipe pemimpin partisan ) diatas 

dapat terlihat responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (4%), 
tidak setuju sebanyak (30%), netral sebanyak (44%), setuju sebanyak (16%), dan 
sangat setuju sebanyak (6%). 

Pada pertanyaan keempat pada variabel kepemimpinan (X3 : Tipe 
pemimpin partisan) yaitu, “Atasan saya selalu ada disetiap karyawan memiliki 
masalah” didapatkan hasil sebagai berikut : 

 
 

 
 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 

 Pentingnya struktur modal bagi setiap perusahaan dikarenakan memiliki 
efek langsung terhadap posisi keuangan perusahaan sehingga manajer keuangan 
harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi stuktur modal agar dapat 
memaksimalkan kemakmuran pemegang saham perusahaan (Yuliati, 2011). 
Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar kemampuan 
finansial jangka pendek tepat pada waktunya (Sartono, 2010:116). Likuiditas 
sendiri memiliki beberapa rasio yang dimana rasio-rasio tersebut memiliki fungsi 
untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan jangka 
pendek (Kasmir, 2011:133). Rasio likuiditas menurut Van Horne dan Wachowicz 
(2009:206) adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi 
kewajiban jangka pendeknya.Likuiditas dalam penelitian ini diproksikan dengan 
rasio lancar (Current Ratio). Peneliti menggunakan rasio lancar karena rasio ini 
menunjukkan seberapa jauh tuntutan dari kreditor jangka pendek dipenuhi oleh 
aktiva yang dipekirakan menjadi uang tunai dalam periode yang sama dengan 
jatuh tempo utang. 
 Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan return on equity 
(ROE). ROE merupakan salah satu indikator penting yang sering digunakan oleh 
investor untuk menilai tingkat profitabilitas sebelum melakukan investasi. ROE 
adalah salah satu cara menghitung kinerja keuangan perusahaan dengan 
membandingkan laba bersih yang di peroleh perusahaan dengan total ekuitas yang 
dimiliki oleh perusahaan. ROE menunjukan sejauh mana kemampuan suatu 
perusahaan menghasilkan laba yang biasa diperoleh dari pemegang saham. ROE 
dapat digunakan juga sebagai pedoman menarik modal asing, modal sendiri, 
kombinasi keduanya, atau tidak menambah sama sekali, ROE juga menunjukkan 
besarnya laba yang tersedia bagi pemegang saham.Sehingga penulis 
menggunakan ROE karena ROE dalam analisis keuangan merupakan salah satu 
teknik yang bersifat lazim digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dari 
keseluruhan operasi perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian mengenai beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan 
Struktur Modal. Dengan demikian, maka dibuat suatu penelitian dengan judul 
"Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan (SIZE), Current Ratio (CR), dan 
Return on Equity (ROE) Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Sub 
Sektor Farmasi Yang Terdaftar di BEI Periode 2012 - 2017 “

Perumusan Masalah  
 Berdasarkan latar belakang masalah yang uraikan, maka dapat di 
identifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah  ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal pada 
perusahaan farmasi periode 2012-2017 ? 

2. Apakah current ratio (CR) berpengaruh terhadap struktur modal pada 
perusahaan farmasi periode 2012-2017 ? 

3. Apakah return on equity (ROE) berpengaruh terhadap strukur modal 
pada perusahaan farmasi periode 2012-2017 ? 

 
 
 

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN         
[Vol. 18 No. 1 Agustus 2018] 

ANALISA PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE 
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN 
TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA 

SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016 
  
 

Vivi Jayanti 
Yustinus Rawi Dandono 

Dosen STIE Bhakti Pembangunan 
 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Tabel 14 
Variabel kepemimpinan (X3), pertanyaan no. 4 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 5 17 18 8 50 
Persentase 4% 10% 34% 36% 16% 100% 
Nilai 2 10 51 72 40  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepemimpinan (X3 : tipe pemimpin partisan ) diatas 

dapat terlihat responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (4%), 
tidak setuju sebanyak (10%), netral sebanyak (34%), setuju sebanyak (36%), dan 
sangat setuju sebanyak (16%). 

Pada pertanyaan kelima pada variabel kepemimpinan (X3 : Tipe pemimpin 
partisan) yaitu, “Atasan saya mempercayai setiap karyawan demi kepentingan 
bersama” didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 15 
Variabel kepemimpinan (X3), pertanyaan no. 5 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 4 18 19 7 50 
Persentase 4% 8% 36% 38% 14% 100% 
Nilai 2 8 54 76 35  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepemimpinan (X3 : tipe pemimpin partisan ) diatas 

dapat terlihat responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (4%), 
tidak setuju sebanyak (8%), netral sebanyak (36%), setuju sebanyak (38%), dan 
sangat setuju sebanyak (14%). 

Pada pertanyaan pertama pada variabel kepuasan kerja (Y) yaitu, 
“Pekerjaan saya cukup menarik sehingga saya tidak bosan” didapatkan hasil 
sebagai berikut : 

Tabel 16 
Variabel kepuasan kerja (Y), pertanyaan no. 1 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 0 5 14 21 10 50 
Persentase 0% 10% 28% 42% 20% 100% 
Nilai 0 10 42 84 50  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepuasan kerja (Y) diatas dapat terlihat responden 

yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (0%), tidak setuju sebanyak (10%), 
netral sebanyak (28%), setuju sebanyak (42%), dan sangat setuju sebanyak (20%). 

Pada pertanyaan kedua pada variabel kepuasan kerja (Y) yaitu, 
“Dibandingkan saya, teman-teman kantor tampak antusias terhadap kerjaan 
mereka” didapatkan hasil sebagai berikut : 
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4. Apakah ukuran perusahaan, current ratio  (CR), dan return on equity 
(ROE) berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan farmasi 
periode 2012-2017 ? 

Batasan Masalah 
 Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, terarah, sempurna, baik, 
dan jelas, maka penulis memandang permasalahaan yang diangkat perlu dibatasi. 
Oleh sebab itu, penulis membatasi variabel, sektor dan tahun yang digunakan. 
Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah Ukuran Perusahaan yang diukur 
dengan Log dari Total Asset, Likuiditas yang diukur dengan Current Ratio (CR), 
Profitabilitas yang diukur dengan Return on Equity (ROE), dan Struktur Modal 
yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER). Penelitian ini dilakukan hanya 
pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-
turut pada periode 2012 - 2017. 
Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian 
ini dilakukan berdasarkan hal-hal yang dianggap perlu diteliti lebih lanjut, yang 
berhubungan dengan pengaruh beberapa faktor Ukuran Perusahaan, Current Ratio 
(CR),  dan Return on Equity (ROE)  terhadap Struktur Modal pada perusahaan 
farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal 

perusahaan Farmasi yang terdaftar di BEI periode 2012-2017. 
2. Untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Struktur Modal 

perusahaan Farmasi yang terdaftar di BEI periode 2012-2017. 
3. Untuk mengetahui pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap Struktur Modal 

perusahaan Farmasi yang terdaftar di BEI periode 2012-2017. 
4. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan, Current Ratio (CR), dan 

Return on Equity (ROE) terhadap Struktur Modal Farmasi yang terdaftar di 
BEI periode 2012-2017. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

Struktur Modal 
Menurut Martono Harjito (2013:256) struktur modal (capital structure) 

adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang 
ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. 
Namun menurut Riyanto (2008:22), mengemukakan bahwa struktur modal 
merupakan permanen dimana mencerminkan perimbangan antara hutang jangka 
panjang dan modal sendiri. Menurut Sudana (2011:189), struktur modal berkaitan 
dengan pembelanjaan jangka panjang perusahaan yang digambarkan dengan 
perbandingan hutang jangka panjang dan modal sendiri. Pemenuhan kebutuhan 
dana dari sumber modal sendiri dari modal saham, laba ditahan dan cadangan. 

Dalam penelitian ini struktur modal diukur dengan Debt to Equity Ratio 
(DER) sebagai proksi struktur modal, karena Debt to Equity Ratio yaitu rasio 
yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kemampuan perusahaan dalam 
memenuhi kewajibannya dan dalam membayar hutangnya dengan jaminan modal 
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Tabel 17 
Variabel kepuasan kerja (Y), pertanyaan no. 2 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 15 25 6 2 50 
Persentase 4% 30% 50% 12% 4% 100% 
Nilai 2 30 75 24 10  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepuasan kerja (Y) diatas dapat terlihat responden 

yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (4%), tidak setuju sebanyak (30%), 
netral sebanyak (50%), setuju sebanyak (12%), dan sangat setuju sebanyak (4%). 

Pada pertanyaan ketiga pada variabel kepuasan kerja (Y) yaitu, “Saya pikir 
pekerjaan saya kurang nyaman” didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 18 
Variabel kepuasan kerja (Y), pertanyaan no. 3 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 2 18 22 6 2 50 
Persentase 4% 36% 44% 12% 4% 100% 
Nilai 2 36 66 24 10  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepuasan kerja (Y) diatas dapat terlihat responden 

yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (4%), tidak setuju sebanyak (36%), 
netral sebanyak (44%), setuju sebanyak (12%), dan sangat setuju sebanyak (4%). 

Pada pertanyaan keempat pada variabel kepuasan kerja (Y) yaitu, “Saya 
sering bosan terhadap pekerjaan saya” didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 19 
Variabel kepuasan kerja (Y), pertanyaan no. 4 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 5 15 18 10 2 50 
Persentase 10% 30% 36% 20% 4% 100% 
Nilai 5 30 54 40 10  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepuasan kerja (Y) diatas dapat terlihat responden 

yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (10%), tidak setuju sebanyak 
(30%), netral sebanyak (36%), setuju sebanyak (20%), dan sangat setuju sebanyak 
(4%). 

Pada pertanyaan kelima pada variabel kepuasan kerja (Y) yaitu, “Sering 
kali, saya harus memaksakan diri untuk mau bekerja” didapatkan hasil sebagai 
berikut : 

 
 

4 
 

Ukuran Perusahaan (SIZE) = Log Total Assets

sendiri. Selain itu rasio ini juga bisa digunakan untuk mengukur perimbangan 
antara kewajiban yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi 
rasio Debt to Equity Ratio (DER), berarti modal sendiri yang digunakan semakin 
di banding dengan hutangnya. 
PengertianDebt to Equity Ratio (DER)  

Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan berapa bagian dari setiap rupiah 
modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang. Rasio ini juga menunjukan 
seberapa banyak hutang yang digunakan untuk membiayai asset-asset 
perusaahaan (Keown, Martin, Petty, dan Scott Jr, 2008:80). Debt to Equity Ratio 
(DER) merupakan perbandingan antara total hutang (hutang lancar dan hutang 
jangka panjang) dan model yang menunjukan kemampuan perusahaan untuk 
memenuhi kewajibannya dengan menggunakan modal yang ada. Semakin kecil 
rasio hutang modal makan akan semakin baik dan untuk keamanan pihak luar. 
Dan rumus untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut : 

 

Total Hutang (Total Liabilities)
Debt to Equity Ratio (DER) =                             x 100% 

 Total Ekuitas (Total Equity)

Ukuran Perusahaan  
Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Besar 

kecilnya usaha tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. 
Klasifikasi Ukuran Perusahaan 
Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2008 
adalah sebagai berikut :  

Tabel 1 
Kriteria Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan 
Kriteria  

 kusamret kadit( tessA 
tanah dan bangunan 
tempat usaha) 

Penjualan tahunan 

Ukuran mikro Maksimal 50 juta Maksimal 300 juta  
Ukuran kecil >50juta - 500juta >300juta-2,5 M 
Ukuran menengah >500jt - 10 M >2,5M - 50M 
Ukuran besar >10 M >50M 

Sumber : UU No.20 tahun 2008 

Metode Pengukuran 
 Menurut Widaryanti (2009) Ukuran perusahaan  adalah suatu skala  
dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara 
(total asset, log size, nilai pasar saham, dan lain lain). 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Tabel 20 
Variabel kepuasan kerja (Y), pertanyaan no. 5 

Penilaian STS TS N S SS Jumlah 
Bobot 1 2 3 4 5  
Frekuensi 9 14 15 9 3 50 
Persentase 18% 28% 30% 18% 6% 100% 
Nilai 9 28 45 36 15  

Sumber : Data diperoleh dari kuisioner 
Pada tabel variabel kepuasan kerja (Y) diatas dapat terlihat responden 

yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak (18%), tidak setuju sebanyak 
(28%), netral sebanyak (30%), setuju sebanyak (18%), dan sangat setuju sebanyak 
(6%). 

Hasil dan Pembahasan 
Uji Validitas 
 Validitas adalah tingkat keandalah dan kesahihan alat ukur yang digunakan. 
Instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk 
mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 
di ukur (Sugiyono, 2004:137).  Suatu kuesioner dikatakan valid jika item-item pada 
kuisioner mampu untuk mengungkapkan yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 
Dengan program SPSS, maka hasil valid ditentukan dengan membandingkan nilai r 
dengan kolom Corrected Item Total Correlation. Corrected Item Total Correlation > r
tabel maka item-item pernyataan dianggap valid. 
 Dalam penelitian ini, jumlah sampel (n) adalah 50, maka besarnya df = n– 2 atau 50-
2 =  48 dan alpha = 0,05 sehingga diketahui r tabel = 0,2787 (dengan melihat r tabel 
dengan uji dua sisi). Jika nilai r hitung (Corrected Item Total Correlation) > r tabel dan 
bernilai positif, maka butir pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. 

Uji Reliabilitas 
Uji Reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui ketepatan 

jawaban kuesioner pada periode yang berbeda. Menurut Sugiyono (2008) instrumen 
yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur 
objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Pengujian statistik ini dengan 
menggunakan teknik statistik Cronbach’s Alpha . jika nilai Cronbach’s Alpha ( ) >  
0,60 maka variabel tersebut dikatakan reliabel. 
 
Analisis Regresi Linier Berganda 
 Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel tipe 
pemimpin paternalitas (X1), tipe pemimpin otoriter (X2), dan tipe pemimpin  partisan 
(X3) terhadap variabel kepuasan kerja karyawan (Y).  

Hasil perhitungan regresi berganda variabel paternalitas (X1), otoriter (X2) dan 
partisan (X3) terhadap variabel kepuasan kerja karyawan (Y) didapat hasil sebagai 
berikut : 
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Asset Lancar (Current Assets)
Current Ratio (CR) =       x 100% 

Hutang Lancar (Current Liabilities)

Laba bersih setealah pajak (EAT) 
Return on Equity (ROE) =      x 100% 

Total Ekuitas (Total Equity)

 
Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan log total 
asset karena untuk memudahkan penelitian disebabkan oleh jumlah total asset 
perusahaan mencapai puluhan triliyun sedangkan variabel dependen maupun 
independen menggunakan skala pengukuran rasio oleh sebab itu, suatu ukuran 
perusahaan diukur menggunakan log total asset (Ln_Total Asset). 
Pengertian Current Ratio (CR) 

Current ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk 
membayar hutang lancar dengan menggunakan asset yang dimiliki. Semakin besar 
rasio ini berarti semakin liquid perusahaan. Namun demikian rasio ini mempunyai 
kelemahan, karena tidak semua komponen asset lancar memiliki tingkat likuiditas 
yang sama menurut Sudana (2011:21). Menurut Hermanto dan Agung (2015:106) 
current ratio atau biasa disebut rasio lancar adalah hasil pembagian antara jumlah 
asset lancar dibagi hutang lancar yang artinya tingkat keamanan bagi kreditor 
jangka pendek. 

Rumus untuk mencari rasio lancar atau current ratio dapat digunakan 
sebagai berikut : 

  
 
 
 
 
 
 

Pengertian Return on Equity (ROE) 
Pengukuran ringkasan lainnya atas kinerja keseluruhan perusahaan adalah 

imbal hasil atas ekuitas. Return on Equity (ROE) membandingkan laba bersih 
setelah pajak (dikurangi deviden saham biasa) dengan ekuitas yang telah 
diinvestasikan pemegang saham di perusahaan, James C dan John M (2016:183). 
Rasio  ini menunjukan daya untuk menghasilkan laba atas investasi berdasarkan 
nilai buku para pemegang saham, dan sering kali digunakan dalam 
membandingkan dua atau lebih perusahaan dalam sebuah industri yang sama. 
Return on Equity (ROE) yang tinggi sering kali mencerminkan penerimaan 
perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif, 
James C dan John M (2016:184). 

. Berikut adalah rumus dalam menghitung Return on Equity (ROE) : 
 

Kerangka Pemikiran 
 Gambar dibawah ini menunjukan kerangka pemikiran yang dibuat 

dalam model penelitian mengenai pengaruh variabel independen, yaitu ukuran 
perusahaan, Current Ratio (CR), dan Return on Equity (ROE), terhadap 
Struktur Modal (DER) variabel dependen 
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Gambar 1 
Model Kerangka Pemikiran 

“Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Current Ratio, dan Return on 
Equity Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Farmasi Yang 

Terdaftar di BEI Periode 2012 - 2017 “ 

Variabel Independen    Variabel Dependen 

H1 

H2

     H3

H4

Hipotesis Penelitian 
Hipotesis yang di uji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada 
atau tidaknya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara 
parsial maupun secara simultan. Adapun perumusan Ho dan Ha adalah sebagai 
berikut : 
H1: Ukuran Perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap Struktur Modal 

pada perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-
2017. 

H2: Current Ratio berpengaruh secara parsial terhadap Struktur Modal pada 
perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2017. 

H3: Return on Equity berpengaruh secara parsial terhadap Struktur Modal pada 
perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2017.  

H4: Ukuran Perusahaan, Current Ratio, dan Return on Equity berpengaruh 
secara simultan terhadap Struktur Modal pada perusahaan Farmasi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2017. 

METODE PENELITIAN 

Sumber Data 
Sumber data dalam hal ini data sekunder yaitu data yang dikumpulkan 

oleh penulis dari dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan farmasi selama 
periode 2012-2017 yang di ambil secara berkala pada laporan tahunandan laporan 
keuangan pada perusahaan farmasi yang di peroleh dari website www.idx.co.iddi 

Ukuran Perusahaan 

(X1)

Current Ratio (CR)

(X2)

R O E 

(X3)

Struktur Modal (DER) 

(Y)
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
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PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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situs resmi perusahaan yang diteliti. Laporan keuangan tahun 2012-2017 
digunakan untuk menghitung rasio keuangan.  
Horizon Waktu 

Horizon waktu dalam penelitian ini menggunakan studi (Time Series) 
yaitu penelitian terhadap susunan waktu, atau dalam kurun waktu yang berurutan. 
Waktu yang digunakan dari data yang diperoleh, dalam penelitian ini maka jangka 
waktu yang ditentukan adalah selama 6 (enam) periode pada tahun 2012-2017 di 
Perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Unit Analisis Data 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah satuan tertentu yang 
diperhitungkan sebagai subyek penelitian. Penulis menganalisis data pada 
perusahaan Farmasi dengan menggunakan 5 perusahaan yang ingin diteliti yaitu : 
Kimia Farma (Persero) Tbk, Pyridam Farma Tbk, Kalbe Farma Tbk, Darya Varia 
Laboratoria Tbk, dan Indofarma (Persero) Tbk, karena perusahaan tersebut telah 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Metode Pengumpulan Dan Pemilihan Data 

Data mengenai studi pustaka diperoleh dari buku, jurnal, dan informasi di 
internet. Data yang berhubungan dengan rasio keuangan diperoleh dari laporan 
keuangan perusahaan farmasi yang di dapat dari situs resmi Bursa Efek Indonesia 
(BEI) di www.idx.co.id dan situs resmi perusahaan yang diteliti.Data berasal dari 
beberapa sumber, antara lain : 
1. Laporan keuangan perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2017. 
2. Media internet dalam situs www.idx.co.id dan www.google.com 
3. Perpustakaan STIE Bhakti Pembangunan yaitu berupa buku teks, jurnal, dan 

contoh skripsi yang berhubungan dan dapat menunjang penelitian. 
Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan populasi dan sampel adalah sebagai 
berikut : 
Populasi 

Menurut Sugiyono (2013:115), populasi merupakan wilayah generalisasi 
yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. Berdasarkan pengertian diatas, populasi dalm penelitian ini 
adalah perusahaan farmasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2017. 
Sampel 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan judgement sampling dikarenakan 
sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi beberapa 
kriteria berikut : 

1. Perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
tahun 2012-2017 

2. Perusahaan menerbitkan annual report periode 2012-2017 (menyajikan 
laporan tahunan lengkap per 31 desember selama periode pengamatan). 

3. Dalam struktur modal pada perusahaan tidak bernilai negative dari tahun 
2012-2017. 

Sampel yang akan dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah 5 perusahaan 
farmasi karena dari total 10 perusahaan farmasi hingga Desember tahun 2017 
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Ukuran Perusahaan (SIZE) = Log Total Assets

hanya 5 perusahaan farmasi yang memenuhi ketiga kriteria di atas dan dapat 
dilihat pada tabel matriks dan tabel nama perusahaan yang menjadi sampel, 
sebagai berikut : 

Tabel 2 
Matriks Proses Pemilihan Sampel 

 halmuJ airetirK oN
1. Perusahaan sudah listing pada awal tahun 2012-2017 dan tidak 

delisting pada tahun 2016. 
10 

2. Perusahaan sub sektor farmasi yang memenuhi kriteria 2 dan 3 8 
3. Perusahaan sub sektor farmasi yang tidak memenuhi kriteria 2 

dan 3 
2 

  5 lepmas nakidajid gnay naahasurep halmuJ
Sumber : Data yang telah diolah 

Tabel 3 
Data Sampel Perusahaan 

No Kode 
Emiten 

Nama Perusahaan Tanggal Listing 

1 KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk 11 Nov 1994 
2 PYFA Pyridam Farma Tbk 16 Okt 2001 
3 KLBF Kalbe Farma Tbk 30 Jul 1991 
4 DVLA Darya Varia Laboratoria Tbk 11 Nov 1994 
5 INAF Indofarma (Persero) Tbk 17 Apr 2001 

Sumber : Bursa Efek Indonesia yang telah di olah 
 

Variabel Penelitian Dan Pengukuran Data 
Dalam penelitian terdapat 4 (empat) jenis variabel, yaitu variabel terikat 

(dependen variabel), variabel bebas (independen variabel), variabel moderator 
(moderating variabel), dan variabel antara (intervening variabel). Dalam 
penelitian ini hanya akan menggunakan 2 (dua) variabel, yaitu variabel bebas 
(independent variabel) dan variabel terikat (dependent variabel). 
Ukuran Perusahaan

  Size perusahaan yang diukur dengan total asset akan diinformasikan 
dalam logaritma untuk menyamakan dengan variabel lain, karena total asset 
perusahaan nilainya relatif besar dibandingkan variabel-variabel lain dalam 
penelitian ini. Perhitungan ukuran perusahaan dalam penelitian ini dapat dihitung 
dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Sulasmiyati dkk, 2013 dalam Siti 
Anis 2017) : 
 

  

Current Ratio (CR) 
      Menurut Hermanto dan Agung (2015:106) current ratio atau biasa 

disebut rasio lancar adalah hasil pembagianantara jumlah asset lancar dibagi 
hutang lancar yang artinya tingkat keamanan bagi kreditor jangka pendek. Rasio 
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Asset Lancar (Current Assets)
Current Ratio (CR) =          x 100% 

Hutang Lancar (Current Liabilities)

yang paling umum digunakan untuk menganalisa posisi modal kerja suatu 
perusahaan current ratio (CR) yaitu perbandingan antara jumlah asset lancar 
dengan hutang lancar. Current Ratio dapat dihitung dengan cara sebagai berikut : 

 

 

Return on Equity (ROE) 
      Pengukuran ringkasan lainnya atas kinerja keseluruhan perusahaan 

adalah imbal hasil atas ekuitas. Return on Equity (ROE) membandingkan laba 
bersih setelah pajak (dikurangi deviden saham biasa) dengan ekuitas yang telah 
diinvestasikan pemegang saham di perusahaan, James C dan John M (2016:183). 
Secara umum, semakin tinggi rasio ini menunjukkan tinggi pada tingkat 
penghasilan yang diperoleh para pemilik perusahaan. Rumus yang digunakan 
untuk mengukur rasio ini adalah : 
 

Laba bersih setealah pajak (EAT) 
Return on Equity (ROE) =        x 100% 

Total Ekuitas (Total Equity)

Variabel Terikat (Dependen Variabel) 
Menurut Sugiyono (2014:39), variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel 
terikat di notasikan dengan Y, dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah 
Struktur Modal/DER (Y). 
Debt to Equity Ratio (DER) 

     Debt to Equity Ratio (DER) merupakan perbandingan antara total 
hutang (hutang lancar dan hutang jangka panjang) dan model yang menunjukan 
kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan 
modal yang ada. Semakin kecil rasio hutang modal makan akan semakin baik 
danuntuk keamanan pihak luar. Dan rumus untuk menghitung rasio ini adalah 
sebagai berikut :  

Total Hutang (Total Liabilities) 
       Debt to Equity Ratio (DER) =                x 100% 

Total Ekuitas (Total Equity)
 
Metode Statistik Untuk Analisis Data 

Metode statistik untuk analisis data dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan analisis kuantitatif. Dalam penelitian ini, analisis kuantitatif 
dilakukan dengan cara mengkuantifikasi data-data penelitian sehingga 
menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam analisis. 
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Variabel-variabel dalam penelitian ini dideskripsikan dengan 
menggunakan statistik deskriptif. Penelitian statistik deskriptif memberikan 
gambaran atau deskriptif sesuatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata 
(mean), standar deviasi, varians, dan range statistik (Ghozali, 2011) dalam Siti 
Anis (2017). Mean digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi uang 
diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-
rata dari sampel. Maksimum- minimum digunakan untuk melihat nilai minimum 
dan maksimum dari populasi.  
Uji Asumsi Klasik 

Ada beberapa asumsi klasik yang harus terpenuhi sebelum melakukan 
pengujian hipotesis, asumsi klasik dilakukan untuk menguji apakah terdapat 
penyimpangan melalui pengujian normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas 
dan multikolinearitas. 
Uji Normalitas 

      Uji nomalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model 
regresi, variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi 
normal ataukah tidak (Wijaya, 2009:126). Dengan kata lain kita dapat mengetahui 
apakah variabel-variabel bebas (X) SIZE, CR, dan ROE berpengaruh terhadap 
variabel terikat (Y) Struktur Modal mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak, dapat 
dilakukan dengan uji Kolmogrov-Smirnov, dengan dasar pengambilan keputusan 
apabila sig (2- tailed) lebih besar dari α = 0,05 maka data berdistribusi normal, 
sedangkan apabila sig (2- tailed) lebih kecil dari α = 0,05 maka data tidak 
berdistribusi normal. 
Uji Autokorelasi 

      Menurut Ghozali (2016:107), Uji Autokorelasi bertujuan menguji 
apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 
periode t dengan kesalahan penggangu pada periode t-1 (sebelumnya). 
Autokorelasi adalah adanya korelasi antara nilai data pada suatu waktu dengan 
nilai data tersebut pada waktu nilai satu periode sebelumnya atau lebih. Uji 
autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah model mengandung autokorelasi 
atau tidak, yaitu adanya hubungan diantara variabel dalam mempengaruhi variabel 
dependen. Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi adalah sebagai 
berikut : 

Tabel 4. 
Tabel Autokorelasi 

Hipotesis (H0) Keputusan Jika 
Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 
Tidak ada autokorelasi positif no decision dl < d < du 
Tidak ada autokorelasi negatif Tolak  4 – dl < d < 4 
Tidak ada autokorelasi negatif no decision 4 – du < d < 4 – dl 
Tidak ada autokorelasi positif 

atau negatif
Tidak ditolak du < d < 4 – du  

Sumber: Imam Ghozali (2016:108) 
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Uji Heteroskedastisitas 
Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 
tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana 
sumbu Y adalah Y yang diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 
sesungguhnya) yang telah di studentized. Dasar analisnya :  
1. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 
mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah 
angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 
 

Uji Multikolinearitas 
      Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai toleransi dan lawannya yaitu 

Variance Inflation Factor (VIF). Untuk pengambilan keputusan dalam 
menentukan ada atau tidaknya multikolinearitas yaitu dengan kriteria sebagai 
berikut :  
1. Jika nilai VIF > 10 atau jika nilai tolerance < 0,10 maka ada multikolinearitas 

dalam model regresi. 
2. Jika nilai VIF < 10 atau jika nilai tolerance > 0,10 maka tidak ada 

multikolinearitas dalam model regresi. 
 

Analisis Regresi Linier Berganda 
Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

independen dengan variabel dependen. Analisis regresi linier berganda dapat 
dirumuskan dengan :  

 
 

 
  

 
  : nagnareteK

Y = Variabel Terikat (Struktur Modal/DER)
a = Konstanta 
b = Koefisien regresi 
X1 = Ukuran Perusahaan 
X2 = Current Ratio  
X3 = Return on Equity 

Uji Koefisien Determinasi ( R2 )
Koefisien Determinasi (R2) adalah angka yang menunjukan proporsi 

variable dependen yang dijelaskan oleh variable independen. R2 menunjukkan 
seberapa jauh kesesuaian persamaan regresi tersebut dengan data. Semakin besar 
R2 nya, berarti semakin besar proporsi variable dependen dengan dijelaskan oleh 
variable independen. Menurut Priyatno (2008:79), analisis determinasi dalam 
regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan 
pengaruh variabel independen (X) secara serentak terhadap variabel dependen 

Y = a + b1X1 + b2 X2  + b3X3+ ...................... + bn Xn
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(Y). Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 
model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 
nol samapi satu (0 < R2 < 1). Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-
variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.  
Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 
hampir semua yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 
Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) 

Uji individu diperoleh dengan cara membandingkan t hitung dengan t 
tabel. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara 
masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Secara individual 
pengujian masing-masing regresi dipakai uji 2 arah dengan langkah-langkah 
sebagai brikut (Sulaiman, 2014:15). Ada beberapa langkah dalam pengujian 
secara parsial (uji-t) yaitu sebagai berikut : 
� Menyusun formulasi Hipotesis : 

Ho :  X = 0, artinya tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara 
variabel independen (SIZE, CR, dan ROE) terhadap variabel 
dependen (DER) pada perusahaan farmasi periode 2012-2017. 

Ho : X ≠ 0, artinya ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel 
independen (SIZE,CR, dan ROE) terhadap variabel dependen 
(DER) pada perusahaan farmasi periode 2012-2017. 

� Menurut taraf nyata (a) dari t-tabel 
1. Menentukan level of signifikan = 0,05 atau 5%
2. Nilai t-tabel memiliki derajat bebas atau degree of freedom (df) = n-k-1

� Kriteria Pengujian :
Ho diterima apabila : -t tabel< t hitung<t tabel 
Ho ditolak apabila –t hitung< -t tabel atau t hitung > t tabel 

� Menentukan nilai thitung
Rumusnya adalah : 
thitung = b – β 
             Sb 

� Kesimpulan  
Dengan membandingkan thitung dengan t tabel dapat diketahui adanya pengaruh 
yang signifikan antara variable dependen dengan variable independen. Dan 
menyimpulkan bahwa Ho diterima atau ditolak 
 

Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 
Ada beberapa langkah dalam pengujian secara parsial (uji-F) sebagai 

berikut : 
� Menyusun formulasi Hipotesis : 

Ho :  X = 0, artinya tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara 
variabel independen (SIZE, CR, dan ROE) terhadap variabel 
dependen (DER) pada perusahaan farmasi periode 2012-2017. 

Ho : X ≠ 0, artinya ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel 
independen (SIZE,CR, dan ROE) terhadap variabel dependen 
(DER) pada perusahaan farmasi periode 2012-2017. 

� Menurut taraf nyata (a) dari t-tabel 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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1. Menentukan level of signifikan = 0,05 atau 5%
2. Nilai t-tabel memiliki derajat bebas atau degree of freedom (df) = n-k-1

� Kriteria Pengujian :
Ho diterima apabila F hitung < F tabel 
Ho ditolak apabila F hitung > Ftabel 

� Kesimpulan  
Menyimpulkan bahwa Ho diterima atau ditolak 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 
Pembahasan 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti empiris mengenai 
Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Current Ratio, Dan Return On Equity 
Terhadap Struktur Modal. Dalam menjawab rumusan masalah dan membuktikan 
hipotesis dalam penelitian ini dilakukan pemgamalisaan data yang telah 
dikumpulkan. Proses analisis data yang dilakukan dimulai dengan mengumpulkan 
data. Data yang digunakan dalam penelitian ini di peroleh dari laporan keuangan 
perusahaan farmasi pada periode 2012-2017. Data yang diperoleh akan diolah dan 
di analisis menggunakan bantuan SPSS 22.0. 
Uji Analisis Data 

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regeresi 
linear berganda (multiple regression). Tujuannya adalah untuk memperoleh 
gambaran yang menyeluruh mengenai analisis pengaruh ukuran perusahaan, 
current ratio, dan return on equity terhadap struktur modal. 
Uji Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau 
deskripsi tentang data setiap variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini. Data yang telah dioleh meliputi jumlah data, nilai minimum, nilai 
maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing 
variabel. Deskripsi dari masing-masing variabel penelitian diperoleh sebagai 
berikut : 

Tabel 5 
Hasil Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
SIZE 30 9.03 13.22 11.6136 1.41739
CR 30 104.22 491.40 262.5563 111.79644
ROE 30 -8.79 24.04 10.6877 7.47493
Struktur Modal (DER) 30 19.59 190.62 68.1307 44.87264
Valid N (listwise) 30     

Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS 22.0 
Tabel 5 menunjukan statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian. 

Berdasarkan Tabel 5, hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif 
terhadap ukuran perusahaan (SIZE) yang dihitung dengan cara menghitung log 
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dari total asset menunjukan nilai minimum sebesar 9,03, nilai maksimum sebesar 
13,22. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan mengalami 
peningkatan secara positif dengan rata-rata sebesar 11,6136. Hal ini menunjukan 
bahwa secara umum ukuran perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini 
mengalami peningkatan dengan standar deviasi 1,41739. 
Uji Asumsi Klasik 

Tahapan dalam pengujian regresi berganda menggunakan bebrapa uji 
asumsi klasik yang harus dipenuhi meliputi: uji normalitas, uji autokorelasi, uji 
heterokadastisitas, dan uji multikolinieritas yang secara rinci dijelaskan sebagai 
berikut:  
Uji Normalitas  
Berikut ini disajikan hasi uji normalitas yang dapat dilihat pada gambar  berikut. 

Gambar 2 
Hasil Uji Normalitas 

 
 

Sumber : Data Sekunder yang diolah dengan SPSS 22.0 
Dari hasil uji normal probability plot di atas dapat dilihat bahwa titik-titik berada 
mendekati garis diagonal pada gambar. Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji 
normalitas p-plot data tersebut berdistribusi normal. 
Hasil uji normalitas juga bisa dilihat dengan menggunakan uji Kolmogorov-
Smirnov untuk lebih meyakinkan bahwa data telah terdistribusi secara normal 
dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 6 
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

 
Unstandardized 

Residual 
N 30
Normal Parametersa,b Mean .0000000

Std. Deviation 20.69499263
Most Extreme Differences Absolute .116

Positive .116
Negative -.070

Test Statistic .116
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d
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investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Sumber : Data Sekunder yang diolah dengan SPSS 22.0 

Berdasarkan dari tabel 6 uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test 
diperoleh nilai KSZ sebesar 0,116dan Asymp.sig sebesar 0,200 lebih besar dari 
0,05 maka dapat disimpulkan data distribusi normal. 
 
 Uji Autokorelasi 
Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut: 

Tabel 7 
Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson

1 .887a .787 .763 21.85635 1.139
a. Predictors: (Constant), ROE, SIZE, CR 

b. Dependent Variable: Struktur Modal (DER) 

Sumber : Data Sekunder yang diolah dengan SPSS 22.0 
Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel autokorelasi 7 didapatkan 

nilai Durbin-Watson yang dihasilkan dari model regresi adalah 1,139 
dibandingkan dengan DW tabel dengan tarif signifikan 5% pada n=30 dengan k = 
3, maka didapat nilai DL = 1,1432 (3-dl) = 1,8568 dan Du = 1,6523 (3-du) = 
1,3477. Maka dapat disimpulkan 3 – du <d < 3 –dl = 1,3477 < 1,139< 1,8568  
yang berarti tidak ada korelasi negatif. 
Uji Heteroskadastisitas 

Pengujian ini untuk mengetahui apakah dalam model regresi ada 
kesamaan atau ketidaksamaan variance antara satu pengamatan dengan 
pengamatan yang lain. Jika titik-titik pada gambar menyebar dan tidak ada pola 
yang jelas maka tidak terjadi heteroskadastisitas. 
Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada gambar 3 sebagai berikut : 

Gambar 3 
Hasil Uji Heteroskadastisitas 
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Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan SPSS 23.0 
Berdasarkan gambar 3 hasil uji heteroskadastisitas dapat dilihat dari titik-titik 
tersebut terjadi secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, serta tersebar di 
atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi 
heteroskadastisitas pada model regresi yang digunakan. 
Uji Multikoliniearitas 

Uji Multikolinieritas di uji dengan melihat nilai tolerance serta nilai 
variance inflation factor (VIF). Dikatakan tidak terdapat multikolinieritas dalam 
model regresi jika tolerance  > 0,10 dan VIF < 10. Hasil uji autokorelasi dapat 
dilihat pada tabel 8 sebagai berikut : 

Tabel 8 
Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 
1 (Constant) 105.917 44.413   

SIZE 4.007 3.425 .699 1.431 
CR -.222 .055 .443 2.256 
ROE -2.429 .794 .468 2.136 

a. Dependent Variable: Struktur Modal (DER) 
Sumber : Data Sekunder yang diolah dengan SPSS 22.0 

 
Tampilan output SPSS dari tabel 8 menunjukkan bahwa nilai tolerance 

variabel Ukuran Perusahaan (SIZE), Current Ratio (CR), dan Return on Equity 
(ROE) berkisar antara 0,468 sampai dengan 0,699 atau lebih besar dari 0,10. Hasil 
perhitungan nilai tolerance tersebut menunjukkan tidak variabel independen yang 
memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak 
terjadi multikolinieritas antar variabel independen. 

Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu 
variabel independen yang memiliki VIF lebih dari 10 yaitu hanya berkisar 1,431 
sampai dengan 2,136. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas 
antara variabel independen. 

Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis linier berganda dimaksudkan untuk menguji seberapa besar 

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Current Ratio, dan Return On Equity Terhadap 
Struktur Modal (DER) pada perusahaan farmasi. Adapun uji persamaan linier 
dalam penelitian ini sebagai berikut : 
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2 +=B3X3 +B4X4 

Tabel 9 
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 105.917 44.413  2.385 .025   

SIZE 4.007 3.425 .127 1.170 .253 .699 1.431

CR -.222 .055 -.554 -4.076 .000 .443 2.256

ROE -2.429 .794 -.405 -3.061 .005 .468 2.136

a. Dependent Variable: Struktur Modal (DER) 

Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS 22.0 
Berdasarkan hasil uji analisis pada tabel 9 maka nilai koefisien dapat 

dibuat model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : 
 

Y = 105,917 + 4,007 SIZE - 0,222 CR – 2,429 ROE 
 

 
Persamaan diatas mengandung arti dan penjelasan sebagai berikut : 

� Konstanta β1 = 105,917 
Artinya jika semua variabel independen (SIZE, CR, dan ROE) memiliki 
nilai 0, maka nilai variabel Struktur Modal (DER) akan mengalami 
kenaikan 157,417. 

� Konstanta β2 = 4,007 
Nilai koefisien untuk variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) sebesar 4,007 
dan bertanda positif. Artinya jika CR dan ROE tetap, dan SIZE mengalami 
kenaikan 1 satuan maka Struktur Modal (DER) akan mengalami kenaikan 
sebesar 4,007. 

� Konstanta β3 = -0,222 
Nilai koefisien untuk variabel Current Ratio (CR) sebesar -0,222 dan 
bertanda negatif. Artinya jika SIZE dan ROE tetap, dan CR mengalami 
kenaikan 1 satuan maka Struktur Modal (DER) akan mengalami 
penurunan sebesar -0,222. 

� Konstanta β4 = -0,2429 
Nilai koefisien untuk variabel Return on Equity (ROE) sebesar -0,2429 
dan bertanda negatif. Artinya jika SIZE dan CR tetap,dan ROE mengalami 
kenaikan 1 satuan maka Struktur Modal (DER) akan mengalami 
penurunan sebesar -0,2429. 
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Analisis Koefisien Determinasi (R2)
Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase 

sumbangan berpengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel 
dependen. Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi (R2). 

Tabel 10 
Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R2)

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
1 

.887a .787 .763 21.85635 1.139

a. Predictors: (Constant), ROE, SIZE, CR 
b. Dependent Variable: Struktur Modal (DER) 
Sumber : Data Sekunder yang diolah dengan SPSS 22.0 

Dari tabel 10 menunjukkan bahwa angka koefisien korelasi (R2) sebesar 
0,887, yang menandakan bahwa hubungan antara variabel independen dengan 
variabel dependen adalah kuat karena memiliki nilai R > 0,05. 
Adapun nilai Adj R2 sebesar 0,763 memunjukkan bahwa hanya sebesar 76,3% 
variasi variabel dependen (DER) yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel 
dependen (SIZE, CR, dan ROE) dalam penelitian ini. Sedangkan sisanya yang 
sebesar 23,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam 
penelitian yang mungkin dapat mempengaruhi Struktur Modal (DER) seperti 
risiko bisnis, growth opportunity, dan lainnya. 
Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) 

Uji statistik dilakukan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel 
independen secara individual dalam menerangkat variasi variabel dependen. 
Berikut ini adalah hasil dari Uji Parameter Individual (Uji t) : 

Tabel 11 
Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 105.917 44.413  2.385 .025   

SIZE 4.007 3.425 .127 1.170 .253 .699 1.431
CR -.222 .055 -.554 -4.076 .000 .443 2.256
ROE -2.429 .794 -.405 -3.061 .005 .468 2.136

a. Dependent Variable: Struktur Modal (DER)

Sumber : Data sekunder yang diolah dengan SPSS 22.0 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Berdasarkan tabel 11 di atas, maka dapat dijelaskan mengenai pengaruh 
secara parsial masing-masing variabel independen sebagai berikut : 

1. Pengujian Hipotesis 1 :  Ukuran Perusahaan (SIZE) berpengaruh 
terhadap Struktur Modal (DER) 
H0 : X = 0,  artinya tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara 

variabel independen Ukuran Perusahaan (SIZE) terhadap 
variabel dependen Struktur Modal (DER) pada perusahaan 
farmasi periode 2012-2017. 

H0 : ≠ X =0  artinya ada pengaruh signifikan secara parsial antara 
variabel independen Ukuran Perusahaan (SIZE) terhadap 
variabel dependen Struktur Modal (DER) pada perusahaan 
farmasi periode 2012-2017.  

Berdasarkan tabel 11 menunjukkan bahwa t-hitung sebesar 1,170 dan 
t-tabel dapat dicari pada table statistic pada signifikansi 0,05, dengan degree
of fredoom (df) = n-k-1 (30-3-1=26) maka didapatkan t-tabel sebesar  
1,70562 atau -1,70562. Dapat diketahui bahwa t-hitung < t-tabel (1,170 < 
1,70562) dengan signifikan 0,253 > 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel 
SIZE  tidak berpengaruh terhadap Strutur Modal (DER).  
Hipotesis pertama ditolak.(H1)

2. Pengujian Hipotesis 2 : Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap 
Struktur Modal (DER)  
H0 : X = 0,  artinya tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara 

variabel independen Current Ratio (CR) terhadap variabel 
dependen Struktur Modal (DER) pada perusahaan farmasi 
periode 2012-2017. 

H0 : ≠ X =0  artinya ada pengaruh signifikan secara parsial antara 
variabel independen Current Ratio (CR) terhadap variabel 
dependen Struktur Modal (DER) pada perusahaan farmasi 
periode 2012-2017.  

Berdasarkan tabel 11 menunjukkan bahwa t-hitung sebesar -4,076 dan 
t-tabel dapat dicari pada tabel statistic pada signifikansi 0,05, dengan degree
of fredoom (df) = n-k-1 (30-3-1=26) maka didapatkan t-tabel sebesar  
1,70562 atau -1,70562. Dapat diketahui bahwa t-hitung < t-tabel (-4,076 < 
1,70562) dengan signifikan 0,000 < 0,05. Hal ini bahwa variabel CR 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Struktur Modal (DER).  
Hipotesis kedua diterima (H2)

3. Pengujian Hipotesis 3 : Pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap 
Struktur Modal (DER) 
H0 : X = 0,  artinya tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara 

variabel independen Return on Equity (ROE) terhadap 
variabel dependen Struktur Modal (DER) pada perusahaan 
farmasi periode 2012-2017. 

H0 : ≠ X =0  artinya ada pengaruh signifikan secara parsial antara 
variabel independen Return on Equity (ROE) terhadap 
variabel dependen Struktur Modal (DER) pada perusahaan 
farmasi periode 2012-2017. 
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Berdasarkan tabel 11 menunjukkan bahwa t-hitung sebesar -3,061 dan 
t-tabel dapat dicari pada table statistic pada signifikansi 0,05, dengan degree
of fredoom (df) = n-k-1 (30-3-1=26) maka didapatkan t-tabel sebesar  
1,70562 atau -1,70562. Dapat diketahui bahwa t-hitung < t-tabel (-3,061 < 
1,70562) dengan signifikan 0,005 < 0,05. Hal ini bahwa variabel ROE 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Struktur Modal (DER).  
Hipotesis ketiga diterima (H3)

 
Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen 
secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut ini 
adalah hasil uji koefisien regresi secara simultan (Uji F). 

Tabel 12 
Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 45972.854 3 15324.285 32.079 .000b

Residual 12420.199 26 477.700   
Total 58393.053 29    

a. Dependent Variable: Struktur Modal (DER) 
b. Predictors: (Constant), ROE, SIZE, CR 
Sumber : Data Sekunder yang diolah dengan SPSS 23.0 
Pengujian Hipotesis 4 : Pengaruh Ukuran Perusahaan (SIZE), Current Ratio 
(CR), dan Return on Equity (ROE) terhadap Struktur Modal (DER) 
H0 : X = 0,  artinya tidak ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel 

independen Ukuran Perusahaan (SIZE), Current Ratio (CR), dan 
Return on Equity (ROE) terhadap variabel dependen Struktur 
Modal (DER) pada perusahaan farmasi periode 2012-2017. 

H0 : ≠ X =0  artinya ada pengaruh signifikan secara parsial antara variabel 
independen Ukuran Perusahaan (SIZE), Current Ratio (CR), dan 
Return on Equity (ROE) terhadap variabel dependen Struktur 
Modal (DER) pada perusahaan farmasi periode 2012-2017. 

Tabel 12 menunjukkan bahwa F-hitung sebesar 32,079 dan F-tabel dapat 
dicari pada tabel statistik pada signifikansi 0,05, dengan degree of freedom(df) = 
n-k-1 (30-3-1=26) diperoleh F-tabel adalah 2,98. Dapat diketehui bahwa F-hitung 
> F-tabel (32,070 > 2,98) dengan signifikan 0,00 < 0,05. Jadi kesimpulannya 
SIZE, CR, dan ROE berpengaruh secara simultan atau bersama-samaterhadap 
Struktur Modal (DER). 
Pengaruh Ukuran Perusahaan (Size) terhadap Struktur Modal (H1)

Hasil pengujian secara parsial mengenai Ukuran Perusahaan (SIZE) 
terhadap Struktur Modal (DER) dengan t-hitung sebesar 1,170 dengan nilai 
signifikan 0,253 yang berada lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis H1 ditolak, 
maka hasil penelitian ini menyatakan terdapat pengaruh negatif antara Ukuran 
Perusahaan terhadap Struktur Modal (DER). Penelitian ini tidak mendukung 
penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ririt Ambarsari (2017). 
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Hasil ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Fatimatuz Zuhro MB (2016), dan Anisa (2012) yang menemukan tidak ada 
pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal perusahaan. Hal ini 
disebabkan hasil hipotesis pengujian yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 
akan mempengaruhi keputusan kreditor dalam memberikan kredit terhadap 
perusahaan farmasi, asumsi itu didapat karena tidak adanya pengaruh terhadap 
struktur modal perusahaan yang diukur dari DER perusahaan yang bersangkutan. 
Hal lain yang dapat dijelaskan adalah bertambah atau berkurangnya keseluruhan 
asset perusahaan akan berdampak terhadap komposisi hutang perusahaan 
dibanding dengan ekuitas perusahaan tersebut, sehingga ukuran perusahaan akan 
berpengaruh terhadap struktur modal. 
Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Struktur Modal (H2)

Hasil pengujian secara parsial mengenai Current Ratio (CR) terhadap 
Struktur Modal (DER) dengan t-hitung sebesar -4,076 dengan nilai signifikan 
0,000 yang berada lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis H2 diterima, maka 
hasil penelitian ini menyatakan terdapat pengaruh positif secara negatif antara 
Current Ratio (CR)terhadap Struktur Modal (DER). 

Hal ini di dukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti 
Sulistianingsih (2013), Nantyo Kristian (2014), dan Ririt Ambarsari (2017) yang 
menunjukkan bahwa current ratio mempunyai pengaruh negatif dan signifikan 
terhadap struktur modal. Hal ini disebabkan bahwa semakin tinggi likuiditas 
(current ratio) perusahaan, maka semakin menurun  struktur modal yang dimiliki. 
Sesuai dengan Pecking Order Theory mengatakan bahwa perusahaan yang 
memiliki tingkat likuiditas yang tinggi maka cenderung hutangnya lebih rendah. 
Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi 
mempunyai sumber dana yang cukup besar, sehingga perusahaan lebih memilih 
menggunakan internalnya terlebih dahulu untuk membiayai perusahaannya 
sebelum mengambil keputusan menggunakan dana yang bersumber eksternal. 

Selain itu perusahaan akan mengurangi penggunaan hutang jangka 
panjangnya seiring dengan meningkatnya tingkat likuiditas perusahaan, sehingga 
akan menghasilkan hubungan negatif antara likuiditas (current ratio) terhadap 
struktur modal (debt to equity ratio). Hal ini kemungkinan juga terjadi 
dikarenakan perusahaan yang lebih likuid akan membayar hutang-hutangnya yang 
mengakibatkan tingkat penggunaan hutang semakin menurun.
Pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap Struktur Modal (H3)

Hasil pengujian secara parsial mengenai Return on Equity (ROE)terhadap 
Struktur Modal (DER) dengan t-hitung sebesar -3,061 dengan nilai signifikan 
0,005 yang berada lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis H3 diterima, maka 
hasil penelitian ini menyatakan terdapat pengaruh positif secara negatif antara 
Return on Equity (ROE)terhadap Struktur Modal (DER).  

Hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh peneliti Infantri 
(2015), dan Okta Saputra (2014) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan 
tingkat profitabilitas (ROE) yang tinggi pada umumnya akan menggunakan 
hutang dalam jumlah yang relative sedikit. Hal ini disebabkan dengan 
profitabilitas tinggi tersebut memungkinkan bagi perusahaan melakukan 
permodalan dengan laba ditahan. 
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 Tidak berpengaruhnya return on equity terhadap struktur modal (DER) 
dimungkin karena laba perusahaan yang rendah sehingga perusahaan tidak dapat 
mendanai sebagian besar modalnya dengan laba yang dihasilkan perusahaan.  
Pengaruh Ukuran Perusahaan, Current Ratio, Dan Return On Equity
Terhadap Struktur Modal (DER) 
Memperlihatkan bahwa nilai f-hitung sebesar 32,070 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,000 dimana tingkat signifikansi pada penelitian ini 0,05. Nilai F hitung 
32,070 > dari nilai F-tabel yaitu 2,98 dan nilai signifikansi 0,00 < dari 0,05, pada 
penelitian ini  dapat disimpulkan bahwa variabel Ukuran Perusahaan, Current 
Ratio, dan Return on Equity berpengaruh secara simultan atau bersama-sama 
terhadap Struktur Modal. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 
Struktur Modal pada peursahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) dilihat dari  annual report dan laporan keuangan perusahaan farmasi go
public pada periode 2012-2017. 

Faktor-faktor yang digunakan untuk dilihat pengaruhnya terhadap Struktur 
Modal diantaranya : Ukuran Perusahaan, Current Ratio, dan Return on Equuity. 
Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan 
program Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 22.0. Data sampel 
sebanyak 5 perusahaan dengan total data 30 selama 6 tahun yang menerbitkan 
annual report dan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 
2012-2017. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Dari segi hasil penelitian, secara parsial menunjukkan bahwa variabel 
ukuran perusahaan (size) (X1) diperoleh t hitung sebesar 1,170 dengan 
struktur modal sebesar 0,253 yang nilainya diatas 0,05 dengan demikian 
variabel ukuran perusahaan adalah tidak memiliki pengaruh terhadap 
struktur modal (DER). 

2. Dari segi hasil penelitian, secara parsial menunjukkan bahwa variabel 
current ratio (X2) diperoleh t hitung sebesar -4,076 dengan struktur modal 
0,000 yang nilainya dibawah 0,05 dengan demikian variabel ukuran 
perusahaan adalah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
struktur modal (DER). 

3. Dari segi hasil penelitian, secara parsial menunjukkan bahwa variabel 
return on equity (X3) diperoleh t hitung sebesar -3,061dengan struktur 
modal0,005 yang nilainya dibawah 0,05 dengan demikian variabel return 
on equity adalah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
struktur modal (DER). 

4. Dari segi hasil penelitian, secara simultan menunjukkan bahwa variabel 
ukuran perusahaan, current ratio, dan return on equitydiperoleh F hitung 
sebesar 32,079 dengan struktur modal sebesar 0,000 yang nilainya 
dibawah 0,05 dengan demikian hasil penelitian secara simultan antara 
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variabel ukuran perusahaan, current ratio, dan return on equityadalah 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Struktur Modal (DER). 

Saran 
Penelitian mengenai Struktur Modal (DER) dimasa yang akan datang 

diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih berkualitas, dengan 
mempertimbangkan saran sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan hendaknya dipertimbangkan untuk memanfaatkan dan 
mengolah segala sumber daya yang dimiliki dan dipercayakan kepadanya, 
sehingga para investor lebih percaya lagi untuk menanamkan investasinya 
kedalam perusahaan. Dan hendaknya memperlihatkan faktor-faktor dalam 
menentukan kebijakan pendanaan. Karena akan menentukan kemajuan 
perusahaan dimasa yang akan dating, apakah menggunakan modal sendiri 
atau modal asing. 

2. Bagi Investor dan calon investor hendaknya mempertimbangkan informasi 
keuangan yang lain seperti fundamental makro ekonomi. 

3. Bagi peneliti berikutnya hendaknya lebi diperbanyak jumlah sampel, dan 
periode pengamatan untuk lebih diperpanjang serta memperhitungkan 
kondisi umum regional serta internasional. Dan selain data sekunder, dapat 
menggunakan data lain, seperti kuesioner ataupun interview ke perusahaan 
atau institusi pemerintah untuk mengetahui informasi lebih lengkap 
mengenai Struktur Modal (DER). 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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ANALISIS PENGARUH PERSONAL SELLING DAN SALES PROMOTION 
TERHADAP PENJUALAN PADA PT XYZ 

Michael Wiratmoko 

ABSTRAK 

Peran Personal Selling dan Sales Promotion sangat besar dalam menawarkan obat-obatan 
terutama  obat yang harus menggunakan resep seorang dokter.  Dalam penelitian  akan dianalisis 
sejauh  mana pengaruh Personal Selling dan Sales Promotion terhadap Penjualan pada PT XYZ. 
Perusahaan ini bergerak dalam penjualan obat-obatan yang harus menggunakan resep dokter, 
sehingga tenaga penjual harus memberikan penjelasan kepada dokter  dan mengetahui obat 
pesaing yang digunakan dokter agar beralih kepada obat yang ditawarkan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Personal Selling  terhadap Penjualan dan Sales Promotion 
terhadap Penjualan.  Secara simultan kedua variabel bebas terhadap Penjualan.  

Kata  Kunci: Personal Selling, Sales Promotion, dan Penjualan.  

1.PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan dari usahanya dan selalu berupaya 
menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup usaha serta meningkatkan dan 
mengembangkan  usahanya. Kunci keberhasilan perusahaan didasarkan pada kemampuannya 
meramu promosi penjualan agar produknya semakin dikenal oleh pembeli. Berbagai strategi 
promosi serta pengembangan produk dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembeli.  
Produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak selalu bisa langsung digunakan oleh pengguna 
akhir; perlu dijelaskan oleh tenaga penjual atau pun tenaga ahli agar tidak salah dalam 
pemakaian. PT XYZ mengeluarkan jenis obat yang harus didasarkan pada resep dari dokter. 
Oleh karena itu sistem promosinya pun  tidak bisa menggunakan iklan, melainkan melalui 
pendekatan dengan para dokter.  
Dalam penelitian ini akan dibahas pengaruh dari personal selling dari bagian pemasaran dan 
sales promotion sebagai daya  tarik bagi para dokter  terhadap penjualan pada PT XYZ tersebut.  
Perusahaan mengorbankan sejumlah uang bagi sales person serta sales promotion dengan 
harapan terjadi peningkatan dalam penjualannya.  

Rumusan Masalah  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah  Personal Selling berpengaruh terhadap Penjualan  
2. Apakah  Sales Promotion berpengaruh terhadap Penjualan  
3. Apakah  Personal Selling dan Sales Promotion  berpengaruh terhadap penjualan 
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2.Landasan Teori  

Pasar Industri 

Berbeda dengan pasar konsumen, dimana pengguna akhir cenderung melibatkan perasaan serta 
seleranya dalam membeli suatu barang, pasar industri lebih mementingkan perhitungan bisnis 
yang kurang dipengaruhi oleh perasaan serta selera.  Pertimbangan utama dalam pasar industri 
adalah mendapatkan bahan baku yang murah sehingga bisa bersaing dalam menawarkan harga 
pada konsumen akhir (end user).  

Dalam kesimpulannya, Slater (2001) menuliskan “Understanding the requirements for successful 
strategy implementation is of interest to both academics and practitioners. Although there is 
some  perception that marketing’s contribution to the  strategy dialogue has diminished (Day, 
1992), this  study illustrates the central role of marketing strategy in the business strategy 
dialogue. Managers  should not consider decisions regarding marketing strategy independently 
of their business strategy. 

And, as this is the first study of marketing’s contribution to the implementation of business 
strategy, researchers should refine the theory and continue to  investigate the linkage between 
marketing strategy and business strategy”.

Personal Selling  

Terkait dengan pemahaman mengenai pasar industri, alat terbaik untuk menjelaskan 
keistimewaan produk serta perhitungan harga adalah personal selling.  Peterson, Robert A; 
Wotruba, Thomas R. (1996)  menyatakan bahwa  3 perspektif dalam direct selling: operasi, 
taktis, strategis.    

Psychometricians consider three criteria in their assessment of the quality of  measures (Hersche 
et al.,  1996).  The first is the unidimensionality of the scale. This is concerned with  the degree to 
which the items in the scale load on a single factor. This aspect of a measurement is important, 
because theory  development and testing requires that a single idea be represented by the  
measure to allow for subsequent testing for correlations with other constructs  or differences 
between groups. Measure fragmentation, or scales that possess  multi-dimensional 
characteristics, represents evidence that the trait allegedly  being measured is confounded with 
other influences. Constructs containing  multiple dimensions should be broken down into 
unidimensional subscales to  meet this criterion. A second aspect of good measures is that they 
are reliable. The third indicator of strong measures is validity. 

 Miracle (1965)  mengharapkan adanya pengukuran yang akurat di antara bauran pemasaran. 
“The primary contribution of the present theory  is a modest increase in the analytical character 
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of the marketing mix. Hopefully the next steps will  be to develop more precise measures of the 
functional relationships among the elements in the  marketing mix”.

Sales Promotion  

Salah satu daya tarik pembeli adalah sales promotion. Dalam sales promotion,  pembeli bisa 
mendapatkan contoh produk serta potongan harga.  Dengan adanya  potongan harga, pembeli 
bisa menawarkan pada konsumen akhir dengan harga yang bersaing.  

Homburg dan Stock (2005)  menemukan dalam penelitiannya “Specifically, the findings of this 
study show that a salesperson’s work  satisfaction does have an impact on customer 
satisfaction.It is particu-larly important that this study has demonstrated the presence of this 
rela-tionship based on dyadic data.Moreover, aside from the direct effect between the two 
constructs, work satisfaction has also been shown to  have an indirect effect on customer 
satisfaction through the mediating  construct of a salesperson’s customer orientation.This study 
also shows  that there are contingency factors that systematically strengthen or weaken the 
relationship between employees’ work satisfaction and cus-tomer satisfaction.”  

Chandon et al (2000) mengkaitkan promosi dengan perilaku konsumen dalam memilih jenis 
produk.  Jenis produk dibedakan antara utilitarian produk dan hedonis produk. Pembeli memilih 
produk hanya karena senang atau karena memang membutuhkan produk tersebut.  Dalam 
penelitiannya, Chandon et al juga membedakan responden Amerika dan Perancis.  Kendati 
nilainya berbeda, namun kedua Negara menunjukkan kecenderungan lebih mempertimbangkan 
kegunaan produk dibandingkan kesenangan semata.  

Kerangka Berpikir  

Hipotesa: 
H01: Personal Selling tidak berpengaruh terhadap Penjualan 
Ha1: Personal Selling berpengaruh terhadap Penjualan  
H02: Sales Promotion tidak berpengaruh terhadap Penjualan 

Personal Selling

(X1)

Sales Promotion 

(X2) 

Penjualan 

(Y) 
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Ha2: Sales Promotion berpengaruh terhadap Penjualan 
H03: Personal Selling dan Sales Promotion tidak berpengaruh terhadap penjualan 
Ha3:  Personal Selling dan Sales Promotion  berpengaruh terhadap penjualan 

3. METODE PENELITIAN 

Sumber Data 

Data Sekunder, data yang diperoleh  selain dari data primer.  Data tersebut  berupa  data 
mengenai  gambaran  umum  perusahaan, data volume penjualan   tahun  2015-2016 & data 
mengenai  biaya personal selling dan  biaya sales promosi. 

Horizon Waktu 
Horizon waktu  dalam  penelitian ini  menggunakan studi cross sectional yaitu  tipe  studi satu  
tahap yang datanya  berupa  beberapa  subjek  pada  waktu  tertentu. Periode  penelitian ini 
menggunakan tahun 2015-2016. 

Unit Data 
Perusahaan tempat  penulis  melakukan  penelitian  adalah di PT. XYZ, yang berlokasi di Jl. 
Tanah Abang III No. 8 Jakarta Pusat. PT. XYZ  sendiri  bergerak  dalam bidang industi  farmasi. 
PT. XYZ  sendiri  berdiri  mulai  tahun 1970. 

Produk statin yang dijual  oleh PT. XYZ  adalah  produk statin ABCD dengan  kandungan  zat  
Pitavastatin 2 mg. statin merupakan  golongan  obat ethical. Golongan obat ethical hanya  boleh  
dibeli berdasarkan  resep  dari  dokter  dan  berdasarkan  peraturan  dari  Depkes,  jenis  obat ini 
tidak  boleh  dipromosikan  kepada masyarakat luas. 

Metode Pengumpulan Data

1. Pengujian  Normalitas  Data 

Uji  normalitas  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  dalam model  regresi  variabel  
dependen, variabel independen, atau  keduanya  mempunyai  distribusi normal atau tidak. Model 
regresi yang baik  adalah model regresiyang berdistribusi  normal. Uji  normalitas  dapat  
dilakukan  dengan  menggunakan  uji  kolmogorov – smirnov (goodness of fit) (Imam 
Ghozali,2001).  Pengujian dilakukan  untuk  mengetahui apakah distribusi frekuensi  hasil 
pengamatan sesuai dengan expected normal frequents distribusi. Dalam uji kolmogorov- smirnov 
yang diperbandingkan adalah distribusi  frekuensi komulatif  hasil pengamatan dengan yang 
diharapkan.  Berikut ini  probabilitas untuk menentukan apakah distribusi tersebut normal atau  
tidak normal. 

Kriteria pengambilan kesimpulan  adalah : 

Nilai sig / probabilitas < 0,05 maka distribusi  tidak normal. 

Nilai sig / probabilitas > 0,05 maka  distribusi normal. 

2. Uji  Asumsi  Klasik 

a. Heteroskedastisitas 
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Heteroskedastisitas  berarti terdapat varian variabel yang tidak  sama  dalam model regresi yang 
terbentuk. Konsekuensi  adanya  heteroskedastisitas  dalam model regresi ini adalah penaksiran 
yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun sampel  besar. Model regresi yang 
baik tidak terjadi heteroskedastisitas.  Deteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan  
menggunakan model Glejser dengan  melihat signifikansi output yang lebih besar. Jika  nilai 
probabilitas (nilai sig) lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak ada heteroskedastisitas 
dan sebaliknya. 

b. Multikolinieritas 

Uji Multi kolinieritas dilakukan  untuk  menguji ada tidaknya korelasi  antar variabel bebas. Uji  
ini dilihat  berdasarkan  nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang diperoleh. Tidak adanya  
korelasi yang tinggi (di atas 0,90) menunjukkan tidak adanya multikolinearitas antar variabel 
bebas. Selain itu dari nilai VIF diketahui tidak satupun menunjukkan nilai di atas 10 atau  nilai 
tolerance  0,10. 

c. Autotokorelasi 
Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara  anggota serangkaian observasi yang 
disusun menurut  urutan waktu (seperti datat ime series) atau urutan ruang/ tempat (data cross 
sectional), ataukorelasi  yang timbul pada  dirinya sendiri. Adanya autokorelasi dapat 
mengakibatkan penaksiran mempunyai varian tidak minimum  dan  uji t tidak dapat digunakan, 
karena  akan memberikan kesimpulan yang salah. Ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini 
dideteksi dengan menggunakan uji Run test. Kriteria pengambilan kesimpulan adalah sebagai 
berikut : 

Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 maka  memiliki masalah  autokorelitas. 
Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka tidak memiliki masalah autokorelasi. 

3. Analisis Regresi Berganda 
Adalah teknik analisa data untuk mengetahui pengaruh antara variable independen (X) terhadap 
variabel  dependen (Y). Dimana variabel X terdiri dari personal selling (X1) dan sales promotion
(X2).   Biaya sales promotion : biaya yang dilakukan untuk kegiatan  promosi yang bertujuan 
untuk  mempercepat proses pembelian  suatu  produk.  Biaya personal selling :biaya yang 
dikeluarkan untuk memperkenalkan  suatu  produk  melalui  komunikasi  langsung (tatap muka). 

a. Uji  Hipotesa dengan menggunakan uji t 
Uji t ini dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh variable independen  secara individu 
terhadap variabel dependen. Dalam hal ini adalah untuk melihat signifikan dari masing-masing 
variabel personal selling dan  periklanan terhadap volume penjualan. 

b. Uji hipotesa dengan menggunakan Uji-F 

Uji-F digunakan untuk mengetahui  besarnya dampak  atau  pengaruh  secara nyata antar 
variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama- sama  
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Koefisien  Determinasi 

Yaitu analisa untuk mengukur proporsi sumbangan dari variable independen dengan variabel 
dependen yang terdapat dalam model regresi 

4. PEMBAHASAN 

Analisis Data 
A. Uji Normalitas Data 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi diatas, variabel dependen 
maupun independen berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini pengujian normalitas 
dilakukan dengan uji kolmogorov–smirnov (goodness of fit). Kriteria dalam pengujian ini adalah 
sebagai berikut. 

1. Jika Probabilitas / sig > 0,05 maka distribusi normal. 
2. Jika Probabilitas / sig < 0,05 maka berdistribusi tidak normal. 

Dilihat dari hasil uji normalitas kolmogorov–smirnov, nilai signifikan yang dihasilkan sebesar 
0,176  > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tergolong berdistribusi normal, dapat dilihat 
dari table berikut. 

Tabel  1 
Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Personal_selling sales_Promotion Penjualan 

N 24 24 24
Normal Parametersa,b Mean 1250935000.0000 123693304.9746 2099565000.0000

Std. Deviation 166658414.65079 88329705.02387 402847338.20103
Most Extreme 
Differences 

Absolute .401 .150 .102
Positive .401 .150 .063
Negative -.272 -.115 -.102

Test Statistic .401 .150 .102
Asymp. Sig. (2-tailed) .000c .176c .200c,d

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 

B. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi 
ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain.model regresi yang baik 
tidak terjadi heteroskedastisitas. Deteksi terjadinya heteroskedastisitas dilakukan dengan model 
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uji Glejser dengan kriteria jika nilai probabilitas > 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi 
heteroskedastisitas dan sebaliknya. Adapun hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig.B Std. Error Beta 

1 (Constant) 703755445.301 372200196.733 1.891 .073

Personal_selling -.332 .302 -.238 -1.098 .285

sales_Promotion .052 .570 .020 .091 .928

a. Dependent Variable: res2 

Berdasarkan table di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variable X1 0,285 > 0,05 dan 
variable X2 0,928  > 0,05 maka nilai tersebut menunjukan data tidak terjadi Heteroksiditas. 

Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 
antar variabel independen. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan nilai tolerance dan nilai 
Variance Inflation Factor (VIF). Hasil uji multikolinearitas dapat disajikan pada tabel sebagai 
berikut : 

Tabel 3  
Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d

Coefficients

t Sig. 

Collinearity 

Statistics

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 120749054

9.746 

628797791.

846
1.920 .069 

Personal_selli

ng 
.650 .510 .269 1.275 .216 .954 1.049

Sales_promoti

on 
.634 .963 .139 .658 .517 .954 1.049

a. Dependent Variable: Penjualan 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai tolerance untuk personal selling (X1) 
adalah sebesar 0,954 dan nilai VIF sebesar 1,049. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai 
tolerance yang diperoleh adalah 0,954 > 0,10 dan nilai VIF = 1,049  < 10 Nilai tolerance pada 
sales promotion  (X2) adalah sebesar 0,954 dan nilai VIF sebesar 1,049. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa nilai tolerance yang diperoleh adalah 0,954  > 0,10 dan nilai VIF = 1,049  < 
10.  Berdasarkan hasil-hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikoliearitas antar 
variabel bebas dalam model regresi tersebut. 

2. Uji Autokorelasi 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara 
kesalahan pengganggu pada periode waktu t dengan kesalahan pada periode waktu t-1. Penelitian 
ini, pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji Run Test adapun hasil yang diperoleh dapat 
dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4 
Uji Run Test

Runs Test

Unstandardize
d Residual 

Test Valuea 1904744.3773
3

Cases < Test Value 12
Cases >= Test Value 12
Total Cases 24
Number of Runs 18
Z 1.878
Asymp. Sig. (2-
tailed) 

.060

a. Median 

Dilihat dari tabel  4  yaitu nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,060 > 0,05 maka dapat diketahui bahwa 
dalam model regresi pada penelitian ini tidak memiliki masalah autokorelasi. 

C. Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel personal selling 
dan sales promosi terhadap volume penjualan. Perhitungan analisis regresi dalam hal ini 
menggunakan bantuan komputer dengan program SPSS. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis 
terlebih dahulu ditentukan estimasi model regresinya, yaitu : 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e 
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Dimana : 
Y  = Volume penjualan (Rupiah) 
X1 = personal selling (Rupiah) 
X2 = sales promotion (Rupiah) 
a   = Nilai konstanta 
b1 = Koefisien regresi variabel personal selling 
b2 = Koefisien regresi variabel sales promotion 
e  = Pengganggu (error) 

Untuk dapat menyusun model regresi sesuai yang diharapkan, pada table di bawah ini 
dikemukakan rangkuman hasil analisis regresi linear berganda. 

Tabel  5  
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1207490549.746 628797791.846

Personal_Selling .650 .510 .269 

Sales_Promotion .634 .963 .139 

Model regresi sebagai berikut :  
Y= 1207490549,746 + 0,650X1 + 0,634X2
Keterangan: 
Y = Penjualan 
a = 1.207.490.549,746 
b1 = 0,650 
b2 = 0,634 
X1 = Personal Selling
X2 = Sales Promotion

Model regresi di atas dapat ditafsirkan sebagai berikut : 

- Konstanta 1 207 490 549,746 artinya pada saat Personal Selling (X1) dan Sales Promotion (X2)
nilainya adalah 0, maka Penjualan (Y) nilainya adalah Rp 1.207.490.549,746. 

- Koefisien regresi variable personal selling (X1) sebesar 0,650 artinya jika variable lainnya tetap 
dan personal selling (X1) mengalami kenaikan 1%, maka penjualan (Y) akan mengalami 
kenaikan sebesar Rp 0,650. Koefisien bernilai positif antara personal selling (X1) dengan 
penjualan (Y), semakin naik personal selling (X1) maka semakin meningkat penjualan (Y). 

- Koefisien regresi variable sales promotion (X2) sebesar 0,634 artinya jika variable lainnya tetap 
dan sales promotion (X2) mengalami kenaikan 1%, maka penjualan (Y) akan mengalami 
kenaikan sebesar Rp 0,634. Koefisien bernilai positif antara sales promotion (X2) dengan 
penjualan (Y), semakin naik sales promotion (X2) maka semakin meningkat penjualan (Y). 

ANALISIS PENGARUH PERSONAL SELLING & SALES PROMOTION (M. WIRATMOKO) 
67-70



 
 
 

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN         
[Vol. 18 No. 1 Agustus 2018] 

ANALISA PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE 
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN 
TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA 

SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016 
  
 

Vivi Jayanti 
Yustinus Rawi Dandono 

Dosen STIE Bhakti Pembangunan 
 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 

68-70

10

Disini dapat pula dilihat nilai prediksi penjualan (Y’) pada table Casewise Diagnostict.
Sedangkan Residual  (unstandardized residual) adalah selisih antara penjualan dengan Predicted
Value, dan Std. Residual (standardized residual) adalah nilai residual yang telah terstandarisasi 
(nilai semakin mendekati 0 maka model regresi semakin baik dalam melakukan prediksi, 
sebaliknya semakin menjauhi 0 atau lebih dari 1 atau -1 maka semakin tidak baik model regresi 
dalam melakukan prediksi). 

1. Uji t 
Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel independen pada variabel 
dependen secara parsial (individu). Untuk proses analisis uji t data dan proses analisisnya sama 
dengan analisis regresi berganda sehingga nilai t hitung dan nilai signifikansinya sudah didapat 
ketika melakukan analisis regresi berganda. Berikut ringkasan hasil analisisnya dengan uji t : 

Tabel 6 
Nilai thitung Dan Signifikansinya 

Model 

Unstandardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error 

1 (Constant) 1207490549.746 628797791.846 1.920 .069 

Personal_Selling .650 .510 1.275 .216 

Sales_Promotion .634 .963 .658 .517 

Dari hasil analisis regresi sebagaimana tampak pada Tabel 6, diperoleh nilai thitung  dan signifikan 
t seperti pada tabel di atas. Dari  nilai tersebut dapat diketahui bahwa variabel personal selling
dan sales promotion ada pengaruh tidak signifikan terhadap volume penjualan. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai signifikansi lebih dari > (0,05). 

2. Uji F 
Digunakan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen 
jika digunakan bersama-sama atau serentak.  

Tabel  7 
Nilai F Dan Signifikansinya 

Model Sum of Squares df F Sig. 

1 Regression 402460922719667200.000 2 1.269 .302b

Residual 3330116568880331800.000 21

Total 3732577491599999000.000 23

Dari uji F diperoleh Fhitung  <  Ftabel (1,269 > 4,26), maka Ho diterima, artinya tidak ada pengaruh 
secara signifikan antara personal selling (X1) dan sales promotion (X2) secara bersama-sama 
terhadap terhadap penjualan (Y).   
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3. Uji R2

Nilai R-Square (R2) digunakan untuk menilai seberapa baik model yang diterapkan dapat 
menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.  Dalam hal ini 
menggunakan R2 yang telah diperhitungkan jumlah variabel independen dalam suatu model 
regresi atau R2 yang telah disesuaikan (adjusted-R2).

Tabel 8 
Nilai R2 Dan Signifikansinya

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .328a .108 .023 398217251.59829 

a. Predictors: (Constant), Sales_Promotion, Personal_Selling 

b. Dependent Variable: Penjualan 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil nilai adjusted R Square sebesar 0,108. Hal ini 
menunjukkan bahwa 10,8 % besarnya volume penjualan dapat dijelaskan oleh variabel personal 
selling dan sales promotion. Sedangkan sisanya 89,2% dijelaskan oleh variabel lainnya yang 
tidak termasuk dalam penelitian ini.  Dalam memilih obat, seringkali dokter terkendala dengan 
ketersediaan obat. Peran distribusi sangat besar dalam hal ini, karena kalau perusahaan 
menyediakan obat tersebut pada setiap klinik dan apotik, biaya persediaan akan membengkak.    

5.KESIMPULAN & SARAN 

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka penulis memberi kesimpulan bahwa: 
1. Pengujian koefisien parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel personal selling dan 

sales promotion tidak signifikan terhadap volume penjualan. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai signifikansi lebih dari > (0,05). 

2. Pengujian regresi serentak (uji F) menunjukkan bahwa variabel personal selling dan 
sales promotion secara besama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
volume penjualan. Hal ini ditunjukkan dari Fhitung sebesar 0,273 dengan signifikansi F 
sebesar 0,000 yang lebih kecil dari < (0,05). 

3. Pengujian koefisien determinasi (adjusted R-Square) menunjukkan sebesar 0,025. hal 
ini berarti bahwa variabel independen (personal selling dan sales promosi) dapat 
menjelaskan pengaruhnya terhadap volume penjualan sebesar 2,5 %. Dan hal ini 
mengidentifikasikan bahwa masih ada faktor - faktor lain yang sangat mempengaruhi 
volume penjualan sebesar 97,5%. 

Saran

Setelah mendapatkan hasil analisis data, berikut ini adalah beberapa saran yang dapat penulis 
berikan guna mencapai tujuan perusahaan.  
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investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
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1. Dengan hasil dari penelitian ini, diharapkan XYZ mampu menggunakan hasil penelitian 
sebagai cerminan usaha ke depannya. Dimana hasil tersebut kiranya dapat memberikan 
gambaran kepada PT. XYZ agar mampu meningkatkan keterampilan petugas pemasaran 
sehingga variabel dari  personal selling atau penjualan pribadi yang terbukti saat ini 
belum/ tidak memberikan pengaruh terhadap volume penjualan statin ABCD. Hal ini 
bisa ditingkatkan dengan melakukan peronal training kepada para medical 
representative tentang skill promosi, skill pengetahuan terkait produk statin ABCD dan 
training-training lainnya guna menunjang skill promosinya.  

2. Kemudian, pada variabel  Sales Promotion atau Promosi Penjualan didapat pula hasil 
bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan. Maka kiranya 
pihak PT. XYZ mempertimbangkan untuk mengalihkan biaya promosi penjualan ini 
untuk variable promosi lainnya yang diprediksi akan lebih mempunyai manfaat yang 
besar dalam meningkatkan volume penjualan statin ABCD di PT. XYZ.  

3. Perlu diperhitungkan dampak dari sistem distribusi untuk menjaga ketersediaan obat agar 
pada saat seorang dokter menulis resepnya, obat mudah dicari oleh pasien dan tidak 
perlu diganti dengan obat dari perusahaan lainnya.  Dalam hal ini sistem distribusi sangat 
menunjang  terjadinya peningkatan penjualan mengingat perilaku passien  yang tidak 
mau repot mencari obat.  
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa adakah pengaruh Corporate

Governanceterhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia 
(BEI). Alasan saya mengambil topik ini lebih didasarkan agar kita dapat mengetahui apakah ada 
pengaruhCorporate Governance (Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, 
dan Ukuran Perusahaan) terhadap Manajemen Laba agar bisa menjadi bahan pembelajaran 
kedepan untuk khalayak luas. 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan data sekunder yang diambil dari 31 perusahaan 
manufaktur yang diambil dari internet. 

Pengukuran dengan menggunakan analisis regresi uji statistik berupa Uji F dan Uji T 
dengan alpha ( α ) sebesar 0,05. Dan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Dari Uji F yang 
digunakan diketahui bahwa dengan tingkat signifikan sebesar 0,134 maka Corporate
Governance (Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan) secara 
bersama-sama tidak berpengaruh secara  signifikan dalam meningkatkan manajemen laba. Dan 
dari Uji T dapat diketahui bahwa dewan direksi yang memiliki nilai signifikan sebesar 0,458 
yang berarti secara individual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. 
Dewan komisaris yang memiliki nilai signifikan sebesar 0,018 yang berarti secara individual 
berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Komite Audit yang memiliki nilai 
signifikan 0,916 yang berarti secara individual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
manajemen laba. Ukuran Perusahaan yang memiliki nilai signifikan 0,791 yang berarti secara 
individual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. 

 
 Kata Kunci:Corporate Governance dan Manajemen Laba. 
 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang Penelitian 

Corporate governance menjadi isu yang sangat menarik dari waktu ke waktu, khususnya 
mengemuka pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan karena 
lemahnya praktik corporate governance. Corporate governance mengalami perkembangan 
sebagai reaksi terhadap berbagai kegagalan korporasi sebagai akibat dari buruknya tata kelola 
perusahaan. Corporate governance itu sendiri merupakan tata kelolaan perusahaan yang 
menjelaskan hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan 
perusahaan dalam menentukan arah kinerja perusahaan. 

Pada masa sekarang ini nilai sebuah perusahaan tidak hanya ditentukan dari aspek 
keuangan saja, tetapi juga boleh dari aspek non keuangan. Salah satu aspek non keuangan yang 
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1) Perusahaan Besar
Perusahaan besar adalah perusahan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 10 
Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp 50 Milyar per tahun. 

2) Perusahaan Menengah
Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 1-10 Milyar 
termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp 1 Milyar dan 
kurang dari Rp 50 milyar. 

3) Perusahaan kecil
Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 
juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp 1 milyar 
per tahun. 
 

Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah ukuran 
besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari total aset maupun penjualannya. Semakin besar total 
aset yang dimiliki maka menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan. 
Pengukuran Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan berbagai macam cara seperti total aset, jumlah 
penjualan, dan jumlah tenaga kerja. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan 
logaritma dari total asset (log total asset) yang dimiliki perusahaan. Hal ini disebabkan karena 
besarnya total aset masing-masing perusahaan berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, 
sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrim. Rumus yang digunakan untuk mengukur 
ukuran perusahaan yaitu: 

SIZE = Ln ofTotal Asset 

Kerangka Pemikiran 
Gambar 1 
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saat ini sangat menentukan nilai perusahaan adalah corporate governance. Baiknya corporate 
governance atau tata kelola perusahaan dapat meningkatkan reputasi perusahaan dimata 
masyarakat terutama stakeholder-nya. Kegagalan penerapan good corporate governance (GCG) 
yang terjadi dibeberapa perusahaan besar semakin membuktikan pentingnya peranan corporate 
governance. Hal ini mendorong negara-negara untuk menerapkan aturan tentang implementasi 
good corporate governance (GCG).  

Larcker (1995) dalam Yushita dan Triatmoko (2013) dalam penelitiannya 
menyebutkan corporate governance merupakan seperangkat mekanisme yang mempengaruhi 
keputusan yang dibuat manajemen ketika terjadi pemisahan atas kepemilikan dan pengawasan. 
Pemegang saham bergantung pada kemampuan dewan komisaris dan komite audit untuk 
memantau kinerja manajemen. Jadi, tanggung jawab kualitas pelaporan keuangan terletak pada 
efektivitas peran dewan dan komite auditnya (Prastiti dan Meiranto, 2013). 

Secara konkret prinsip corporate governance memiliki beberapa tujuan yaitu 
memberikan kemudahan informasi mengenai akses investasi domestik maupun asing, 
mendapatkan biaya modal yang lebih murah, memberikan sebuah keputusan terhadap kinerja 
ekonomi perusahaan, dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Kinerja 
perusahaan dapat dipengaruhi oleh konflik-konflik yang muncul di dalam perusahaan itu sendiri, 
konflik tersebut muncul karena adanya suatu kepentingan yang berbeda antara agen dan pelaku. 
Jensen dan Meckling (1976) dalam Winanda (2009) menyatakan bahwa konflik kepentingan 
tersebut dapat diminimumkan melalui mekanisme monitoring yang bertujuan untuk 
menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut. 

Menurut Schipper (1989) dalam Satradipradja (2010) menyatakan bahwa manajemen 
laba merupakan intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses menyusun pelaporan 
keuangan eksternal sehingga dapat menaikkan atau menurunkan laba akuntansi biasanya untuk 
memenuhi tujuan pribadi. Healy dan Wahlen (1999) dalam Anggraeni dan basuki (2013) 
menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajemen menggunakan keputusan tertentu 
dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi-transaksi yang mengubah laporan 
keuangan, hal ini bertujuan untuk menyesatkan para stakeholder tentang kondisi kinerja ekonomi 
perusahaan, serta untuk mempengaruhi penghasilan kontraktual yang mengendalikan angka 
akuntansi yang dilaporkan.  

Penelitian ini dimotivasi oleh adanya hasil yang berbeda-beda dari penelitian sebelumnya. 
Penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek 
Indonesia untuk menghindari bias pada hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan. Berdasarkan 
latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini diberi judul “Pengaruh Corporate 
Governance terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) Tahun 2014 – 2016”. 

Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dituliskan 

perumusan masalah sebagai berikut: 
1) Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di 

BEI? 
2) Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur di BEI? 

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, (SRI PUTRI ANDRIANI S., MOHAMMAD YAMIN) 
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a. Variabel dewan direksi  memiliki nilai t hitungsebesar -0,745 dan nilai signifikan sebesar 0,458. 
Nilai signifikan 0,458>  (0,05), hal ini berarti variabel dewan direksi tidak signifikan pada level  5% 
sehingga penelitian ini tidak dapat menolak Ho. Dapat disimpulkan bahwa variabel dewan direksi 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Dengan demikian, H1 “Dewan direksi 
berpengaruh positif terhadap manajemen laba” ditolak. 

b. Variabel dewan komisaris independen  memiliki nilai t hitungsebesar -2,411 dan nilai 
signifikan sebesar 0,018. Nilai signifikan 0,018<  (0,05), hal ini berarti variabel dewan direksi 
signifikan pada level  5% sehingga penelitian ini berhasil menolak H0. Dapat disimpulkan bahwa 
variabel dewan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. 
Dengan demikian, H2 “Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba” 
diterima. 

c. Variabel komite audit  memiliki nilai t hitungsebesar 0,106 dan nilai signifikan sebesar 0,916. 
Nilai signifikan 0,916>  (0,05), hal ini berarti variabel dewan direksi tidak signifikan pada level  5% 
sehingga penelitian ini tidak dapat menolak H0. Dapat disimpulkan bahwa variabel komite audit tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Dengan demikian, H3 “Komite audit 
berpengaruh positif terhadap manajemen laba” ditolak. 

d. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai t hitungsebesar 0,266 dan nilai signifikan sebesar 
0,791. Nilai signifikan 0,791>  (0,05), hal ini berarti variabel dewan direksi tidak signifikan pada 
level  5% sehingga penelitian ini tidak dapat menolak Ho. Dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran 
perusahaan tidak berpengaruh seacara signifikan terhadap manajemen laba. Dengan demikian, H4 
“Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba” ditolak. 

 
2) Uji Regresi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan sudah tepat. 
Ketentuan yang digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut: 
a) Jika F hitung lebih besar dari F tabel atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (sig 

< 0,05), maka model penelitian dapat digunakan atau model tersebut sudah tepat.
b) Jika F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan (sig 

> 0,05), maka model penelitian tidak dapat digunakan atau model tersebut tidak tepat.

Tabel 8 
Uji Simultan (F) 

 
 
 
 
 

 

Dari hasil di atas diperoleh nilai sebesar 1,813 dengan tingkat signifikan sebesar 0,134. 
Karena tingkat signifikan > 0,05, maka model penelitian tidak terdapat pengaruh secara simultan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1

Regression 558461,979 4 139615,495 1,813 ,134b

Residual 6778333,617 88 77026,518   
Total 7336795,596 92    

 
Sumber: Output SPSS 21
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3) Apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di 
BEI? 

4) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan 
manufaktur di BEI? 

5) Apakah dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan 
berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di BEI? 

 
Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan Penelitian 

Bertolak pada latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan diadakan penelitian ini 
adalah: 

1) Untuk mengetahui pengaruh dewan direksi terhadap manajemen laba pada perusahaan 
manufaktur di BEI. 

2) Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap manajemen laba pada 
perusahaan manufaktur di BEI. 

3) Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap manajemen laba pada perusahaan 
manufaktur di BEI. 

4) Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan 
manufaktur di BEI. 

5) Untuk mengetahui pengaruh dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, dan 
ukuran perusahaan secara simultan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di 
BEI. 
 

Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat  atau kontribusi kepada: 

1) Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan 
teori, terutama kajian akuntansi keuangan dan perilaku manajemen mengenai corporate 
governance terhadap manajemen laba. 

2) Manfaat Praktis 
a. Bagi Peneliti 
Penelitian ini bermanfaat sebagai aplikasi ilmu dibidang akuntansi yang telah peneliti peroleh 
selama proses perkuliahan dan dapat menambah wawasan serta sebagai bahan referensi 
dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya terutama yang terkait dengan penelitian 
tentang pengaruh corporate governance terhadap manajemen laba pada perusahaan 
manufaktur. 
b. Bagi pengguna informasi (pemegang saham, manajer, kreditor, karyawan, stakeholder 

internal dan eksternal)  
untuk memahami mekanisme corporate governance dalam memberikan suatu keputusan 
yang tepat dan bijaksana. 

c. Bagi Perusahaan
Untuk lebih memperhatikan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG). 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengaruh dewan direksi, dewan komisaris 
independen, komite audit, dan ukuran perusahaan. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel 
yaitu sebanyak 31 perusahaan dengan periode antara tahun 2014 sampai dengan 2016. 
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan 
menggunakan analisis regresi berganda, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

manajemen laba. Hal ini dapat dibuktikan, dewan direksi  memiliki nilai t hitungsebesar -0,745 
dengan nilai signifikan sebesar 0,458 menunjukkan tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 yang 
berarti dewan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa dewan komisaris independen  berpengaruh secara 
signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini dapat dibuktikan, dewan komisaris independen  
memiliki nilai t hitungsebesar -2,411 dengan tingkat signifikan sebesar 0,018menunjukkan tingkat 
signifikan lebih kecil dari 0,05 yang berarti dewan komisaris independen berpengaruh terhadap 
manajemen laba. 

3. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
manajemen laba. Hal ini dapat dibuktikan, komite audit  memiliki nilai t hitungsebesar 0,106 
dengan nilai signifikan sebesar 0,916 menunjukkan tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 yang 
berarti komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

4. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap manajemen laba. Hal ini dapat dibuktikan, komite audit  memiliki nilai t hitungsebesar 
0,266 dengan nilai signifikan sebesar 0,791 menunjukkan tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 
yang berarti ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

5. Berdasarkan uji F menunjukkan bahwa dewan direksi, dewan komisaris independen, komite 
audit, dan ukuran perusahaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat signifikan 0,134 > 0,05 yang berarti dewan direksi, 
dewan komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama 
tidak berpengaruh dalam meningkatkan manajemen laba. 

Saran – saran  
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapan memberikan saran kepada 

perusahaan sebagai berikut: 
1. Saran yang diberikan kepada peneliti lain adalah menambah variabel independen corporate 

governance untuk mempengaruhi manajemen laba, salah satu faktor yang mempengaruhi 
corporate governance agar dapat meningkatkan manajemen laba perusahaan. 

2. Bagi perusahaan tidak hanya memfokuskan perhatiannya pada laba yang dihasilkan 
perusahaan. Corporate governance yang dapat digunakan para manajer perusahaan untuk 
mencapai keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. 

3. Bagi investor diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai perusahaan yang 
melakukan pengelolahan laba, sehingga investor dapat lebih berhati-hati dalam melakukan 
penilaian terhadap perusahaan untuk melakukan investasi. 
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a. Variabel dewan direksi  memiliki nilai t hitungsebesar -0,745 dan nilai signifikan sebesar 0,458. 
Nilai signifikan 0,458>  (0,05), hal ini berarti variabel dewan direksi tidak signifikan pada level  5% 
sehingga penelitian ini tidak dapat menolak Ho. Dapat disimpulkan bahwa variabel dewan direksi 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Dengan demikian, H1 “Dewan direksi 
berpengaruh positif terhadap manajemen laba” ditolak. 

b. Variabel dewan komisaris independen  memiliki nilai t hitungsebesar -2,411 dan nilai 
signifikan sebesar 0,018. Nilai signifikan 0,018<  (0,05), hal ini berarti variabel dewan direksi 
signifikan pada level  5% sehingga penelitian ini berhasil menolak H0. Dapat disimpulkan bahwa 
variabel dewan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. 
Dengan demikian, H2 “Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba” 
diterima. 

c. Variabel komite audit  memiliki nilai t hitungsebesar 0,106 dan nilai signifikan sebesar 0,916. 
Nilai signifikan 0,916>  (0,05), hal ini berarti variabel dewan direksi tidak signifikan pada level  5% 
sehingga penelitian ini tidak dapat menolak H0. Dapat disimpulkan bahwa variabel komite audit tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Dengan demikian, H3 “Komite audit 
berpengaruh positif terhadap manajemen laba” ditolak. 

d. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai t hitungsebesar 0,266 dan nilai signifikan sebesar 
0,791. Nilai signifikan 0,791>  (0,05), hal ini berarti variabel dewan direksi tidak signifikan pada 
level  5% sehingga penelitian ini tidak dapat menolak Ho. Dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran 
perusahaan tidak berpengaruh seacara signifikan terhadap manajemen laba. Dengan demikian, H4 
“Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba” ditolak. 

 
2) Uji Regresi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan sudah tepat. 
Ketentuan yang digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut: 
a) Jika F hitung lebih besar dari F tabel atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (sig 

< 0,05), maka model penelitian dapat digunakan atau model tersebut sudah tepat.
b) Jika F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan (sig 

> 0,05), maka model penelitian tidak dapat digunakan atau model tersebut tidak tepat.

Tabel 8 
Uji Simultan (F) 

 
 
 
 
 

 

Dari hasil di atas diperoleh nilai sebesar 1,813 dengan tingkat signifikan sebesar 0,134. 
Karena tingkat signifikan > 0,05, maka model penelitian tidak terdapat pengaruh secara simultan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1

Regression 558461,979 4 139615,495 1,813 ,134b

Residual 6778333,617 88 77026,518   
Total 7336795,596 92    

 
Sumber: Output SPSS 21
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LANDASAN TEORI 
Kajian Pustaka 
Teori Keagenan (Agency Theory)

Salah satu teori yang berhubungan dengan corporate governance adalah teori keagenan 
(agency theory). Teori keagenan dari Jensen dan Meckling (1976) menyatakan hubungan 
keagenan atau agency relationship muncul ketika satu atau lebih individu (principal) menggaji 
individu lain (karyawan atau agen) untuk bertindak atas namanya, mendelegasikan kekuasaan 
untuk membuat keputusan kepada agen atau karyawannya (Purwanti, 2012). Prinsipal 
merupakan pihak yang memberikan amanat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, 
sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan 
perusahaan. Agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanatkan 
oleh prinsipal kepadanya. 

Widowati (2009) menjelaskan bahwa teori keagenan yang berkaitan dengan corporate 
governance dapat dijadikan alat manajer (agent) untuk meyakinkan investor (principal) dalam 
memastikan penerimaan return atas dana yang telah mereka investasikan. Pada dasar agent dan 
principal memiliki kepentingan yang berbeda, oleh karena itu akan menimbulkan konflik yang 
potensial. Konflik kepentingan tersebut terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan 
pengendalian perusahaan (Winanda,2009). 

Agency Theory menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu manusia pada umumnya 
mementingkan diri sendiri (self interest), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai 
persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan manusia selalu menghindari resiko (risk 
averse)(Eisenhardt, 1989 dalam Setyantomo, 2011). Dari ketiga asumsi sifat dasar manusia 
tersebut dapat dijelaskan bahwa konflik kepentingan antara agent dan principal muncul karena 
masing-masing individu termotivasi oleh kepentingannya masing-masing. Pihak principal 
termotivasi untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat, 
sedangkan agent termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan 
psikologinya, dalam hal ini antara lain motivasi agen untuk memperoleh investasi, pinjaman, 
kontrak kompensasi dan bonus. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di 
dalam perusahaan dimana masing-masing pihak yaitu prinsipal dan agen berusaha untuk 
mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Setyantomo, 2011). 
Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi jika pihak-pihak yang 
saling bekerja sama memiliki tujuan dan pembagian kinerja yang berbeda. 

 
Corporate Governance
Definisi Corporate Governance 

Menurut Muh. Arief Effendi (2009) dalam bukunya “The Power Of Good Corporate 
Governance”, pengertian corporate governance adalah suatu sistem pengendalian internal 
perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan 
bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang 
saham dalam jangka panjang. Malaysian Finance Committe on Corporate Governance Februari 
1999 mendefinisikan bahwa corporate governanve merupakan proses dan struktur yang 
digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta urusan-urusan perusahaan, dalam 
rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama 
mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan 
kepentingan stakeholderyang lain. 

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, (SRI PUTRI ANDRIANI S., MOHAMMAD YAMIN) 
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Dalam Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), diartikan sebagai 
seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak 
kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya 
sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain mengarahkan dan 
mengendalikan perusahaan. 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, corporate governance dapat diartikan sebagai 
rangkaian proses yang digunakan untuk mengarahkan atau memimpin suatu perusahaan dengan 
tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan itu sendiri. Penerapan corporate governance 
ini mempunyai dampak yang positif bagi perusahaan karena diajukan demi tercapainya 
pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan dan dapat 
menarik minat para investor untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan. 

 

Prinsip Corporate Governance 
Ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam corporate governance. Prinsip 

corporate governance sesuai pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 
tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapannya pada BUMN sebagai berikut: 
1) Transparasi (transparacy) 

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan 
informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh 
pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak 
hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang 
penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku 
kepentingan lainnya. 

2) Pengungkapan (disclosure) 
Pengungkapan yaitu penyajian informasi kepada stakeholders, baik diminta maupun tidak 
mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan, dan resiko 
perusahaan. 

3) Kemandirian (independence) 
Kemandirian merupakan keadaan dimana perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak 
lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. 

4) Akuntabilitas (accountability) 
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. 
Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan 
perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku 
kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja 
yang berkesinambungan. 

5) Kewajaran (fairness) 
Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak stakeholders yang timbul 
akibat perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

Prinsip-prinsip dasar dari corporate governance pada dasarnya memiliki tujuan untuk 
memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. Tidak dilaksanakannya prinsip-prinsip 
tersebut, akan tercermin dari kurang tersedianya informasi untuk melaksanakan analisis risiko 
atau hasil investasi yang berlebihan pada sumber daya yang tidak produktif yang pada akhirnya 
menurun atau pudarnya kepercayaan investor. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Unsur – Unsur Corporate Governance 
Agar corporate governance dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai oleh suatu perusahaan, perusahaan tersebut patut untuk mengikuti unsur-unsur 
corporate governance. Unsur-unsur tersebut dapat mancakup unsur internal (unsur yang berasal 
dari dalam perusahaan) maupun unsur eksternal (unsur yang berasal dari luar perusahaan). 
Sutedi (2011) menjelaskan unsur-unsur Corporate Governance yang meliputi: 
1) Corporate Governance – Internal Perusahaan 

Internal perusahaan adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan merupakan 
unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan. Unsur-unsur internal perusahaan tersebut 
sebagai berikut: 
a. Pemegang saham 
b. Direksi 
c. Dewan komisaris 
d. Manajer 
e. Karyawan/serikat pekerja 
f. Sistem remunerasi berdasar kinerja 
g. komite audit 
Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan antara lain yaitu: 
a. Keterbukaan dan kerahasiaan (disclosure) 
b. Transparasi (transparacy) 
c. Akuntabilitas (accountability) 
d. Kewajaran (fairness) 
e. Aturan dari code of conduct 

2) Corporate Governance – Eksternal Perusahaan 
Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan dan merupakan unsur yang selalu diperlukan 
di luar perusahaan dinamakan Corporate Governance – Eksternal perusahaan. Unsur-unsur 
perusahaan tersebut sebagai berikut: 
a. Investor 
b. Kecukupan undang-undang dan peragkat hukum 
c. Institusi penyedia informasi 
d. Akuntan publik 
e. Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan 
f. Pemberi pinjaman  
g. Lembaga yang mengesahkan legalitas 
Unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain yaitu: 
a. Aturan dari code of conduct 
b. Kewajaran (fairness) 
c. Akuntabilitas (accountability) 
d. Jaminan hukum 

 

Manfaat Corporate Governance 
Menurut FCGI dalamReny dan Priantinah (2012), keberhasilan perusahaan dalam 

melaksanakan Corporate Governance akan memberikan manfaat antara lain: 
1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang 

lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan 
pelayanan kepada stakeholder. 

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, (SRI PUTRI ANDRIANI S., MOHAMMAD YAMIN) 
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Analisis Regresi Berganda 

Tabel 3 
Regresi Linear Berganda 

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dijelaskan melalui rumus sebagai berikut: 
 

DA = + 1UDD + 2JDKI + 4KA + 5UP +e 
DA = 221,369 - 9,905 - 445,980 + 6,943 + 4,122 + e 

 
Berdasarkan rumusan masalah regresi di atas dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta sebesar 221,369 menyatakan jika tidak ada 4 variabel bebas, dianggap sama dengan 
nol maka manajemen laba akan semakin berkurang. 

2. Nilai koefisien sebesar - 9,905 menyatakan bahwa variabel dewan direksi terhadap manajemen laba 
adalah bersifat negatif dan cukup rendah jika skor dewan direksi meningkat, maka manajemen laba 
akan semakin menurun. 

3. Nilai koefisien sebesar - 445,98 menyatakan bahwa variabel dewan komisaris independen terhadap 
manajemen laba adalah bersifat negatif dan cukup rendah jika skor dewan komisaris independen 
meningkat, maka manajemen laba akan semakin menurun. 

4. Nilai koefisien sebesar 6,943 menyatakan bahwa variabel komite audit terhadap manajemen laba 
adalah bersifat positif dan cukup kuat jika skor komite audit meningkat, maka manajemen laba akan 
semakin meningkat. 

5. Nilai koefisien sebesar 4,122 menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan terhadap manajemen 
laba adalah bersifat positif dan cukup kuat jika skor ukuran perusahaan meningkat, maka manajemen 
laba akan semakin meningkat. 

 
Uji Asumsi Klasik 

Coefficientsa

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standa
rdized 
Coeffi
cients 

t Sig. Correlations Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Zero-
order 

Parti
al 

Part Tolera
nce 

VIF 

1. (Constant) 221,369 209,968  1,054 ,295      
Dewan Direksi -9,905 13,293 -,081 -,745 ,458 -,120 -,079 -,076 ,895 1,118
Dewan 
Komisaris 
Independen 

-445,98 185,006 -,250 -2,411 ,018 -,262 -,249 -,247 ,972 1,029

Komite Audit 6,943 65,252 ,011 ,106 ,916 -,006 ,011 ,011 ,905 1,106
Ukuran 
Perusahaan 
(Size) 

4,122 15,482 ,028 ,266 ,791 ,032 ,028 ,027 ,940 1,063

Sumber: Output SPSS 21 
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2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat 
meningkatkan corporate value.

3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pemegang 
saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus meningkatkan 
shareholder value dan dividen.

Manajemen Laba 
Definisi Manajemen Laba 

Manajemen laba akhir-akhir ini merupakan sebuah fenomena umum yang terjadi 
disejumlah perusahaan. Praktik yang dilakukan untuk mempengaruhi angka laba dapat terjadi 
secara legal maupun tidak legal. Praktik legal dalam manajemen laba berarti usaha 
mempengaruhi laba tidak bertentangan dengan aturan pelaporan keuangan dalam Prinsip 
Akuntansi Berterima Umum (PABU) khususnya dalam Standar Akuntansinya yaitu dengan cara 
memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi, sedangkan manajemen laba yang 
dilakukan secara tidak legal dilakukan dengan cara melaporkan transaksi-transaksi pendapatan 
atau biaya secara fiktif dengan menambah (mark up) atau mengurangi (mark down) nilai 
transaksi, sehingga menghasilkan laba pada nilai/tingkat tertentu yang dikehendaki. 

Menurut Scott (2009) menyatakan bahwa manajemen laba merupakan pemilihan 
kebijakan akuntansi oleh manajer, atau tindakan yang dapat mempengaruhi laba yang bertujuan 
untuk mencapai beberapa tujuan dalam pelaporan laba. Definisi ini sesuai dengan yang 
dikemukakan oleh Badruzaman (2010) bahwa manajemen laba merupakan cara yang ditempuh 
manajemen dalam mengelola perusahaan melalui pemilihan kebijakan akuntansi tertentu dengan 
tujuan untuk meningkatkan laba bersih dan nilai perusahaan sesuai dengan harapan manajemen. 
Sedangkan menurut Schipper (1989) dalam Subramanyam dan Wild (2010), manajemen 
merupakan intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk 
memenuhi tujuan pribadi. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan suatu tindakan 
yang dilakukan oleh manajer melalui pemilihan kebijakan akuntansi yang bertujuan untuk 
memaksimalkan utilitas manajemen dan/atau meningkatkan nilai pasar perusahaan. 

 

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba 
Menurut Scott (2000) dalam Perdana (2012:22), terdapat berbagai motivasi perusahaan 

melakukan manajemen laba, yaitu: 
1) Other Contructual Motivations 

Secara umum untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kontraktual, termasuk perjanjian hutang 
(debts convenants). 

2) To Communicate Information To Investors 
Investor akan melihat kebijakan akuntansi yang dipilih ketika mengevaluasi dan 
membandingkan laba. 

3) Political Motivations 
Untuk mengurangi biaya politis dan pengawasan dari pemerintah, untuk memperoleh 
kemudahan dan fasilitas pemerintah seperti subsidi dan perlindungan dari pesaing luar 
negeri, untuk meminimalkan tuntutan serikat buruh, yang dilakukan dengan cara menurunkan 
laba. 

4) Taxation Motivations 
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Manajemen laba dilakukakan untuk tujuan penghematan pajak, yaitu dengan cara 
memperkecil perolehan laba sehingga mengakibatkan apa yang dibayarkan kepada 
pemerintah juga lebih kecil dari yang seharusnya. 

5) Changes of Chief Executive Officer (CEO) 
CEO yang mendekati akhir jabatannya, cenderung melakukan income maximation untuk 
meningkatkan bonus mereka. 

6) Initial Public Offerings (IPO) 
Perusahaan yang akan melakukan penawaran saham perdana (IPO), cenderung melakukan 
income increassing untuk menarik calon investor.  

 
Dewan Direksi 

Dewan direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas 
kepengurusan perusahaan. Menurut Walace dan Zinkin dalam Ahmad Minan Santoso (2015: 
22), direksi merupakan seseorang yang semestinya memutuskan atau biasanya memberi 
keputusan, bersama-sama dengan anggota dewan direksi lainnya dalam menentukan tindakan-
tindakan yang diperlukan. 

Menurut Solihin (2009: 116), fungsi pengelolaan perusahaan oleh dewan direksi 
mencakup lima tugas, yaitu: 
1) Kepengurusan, mencakup tugas penyusunan visi dan misi perusahaan, serta penyusunan 

program jangka pendek dan jangka panjang. 
2) Manajemen risiko, mencakup tugas penyusunan dan pelaksanaan sistem manajemen risiko 

perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan. 
3) Pengendalian internal, mencakup penyusunan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal 

perusahaan dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan. 
4) Komunikasi, mencakup tugas yang memastikan kelancaran kelancaran komunikasi antara 

perusahaan dengan pemangku kepentingan. 
5) Tanggung jawab sosial, mencakup perencanaan tertulis yang jelas dan terfokus dalam 

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. 
 

Dengan pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dewan direksi dalam suatu 
perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil, strategi perusahaan, dan prosedur 
pengendalian internal secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dewan direksi bertanggung 
jawab penuh dalam pengembangan dan pengelolaan risiko perusahaan secara profesional untuk 
meningkatkan stakeholder value. 

 
Dewan Komisaris Independen 

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara 
kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan 
bahwa perusahaan melaksanakan good corporate governance. Namun, dewan komisaris tidak 
boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota 
dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. 

Dewan komisaris memiliki peran untuk memonitor kebijakan direksi. Peran komisaris ini 
diharapkan dapat meminimalisir permasahan agensi yang muncul antara dewan direksi dan 
pemegang saham, sehingga kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan sesuai dengan tujuan yang 
telah direncanakan. Vafeas (2000) dalam Aji (2012) menyatakan bahwa peranan dewan 

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, (SRI PUTRI ANDRIANI S., MOHAMMAD YAMIN) 
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komisaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen 
laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan.  

Jumlah dari dewan komisaris dapat disesuaikan dengan keadaan perusahaan. Dewan 
komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal 
sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Pihak yang terafiliasi adalah pihak 
yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, 
anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan. 

Komite Audit 
Dalam rangka meringankan tugas yang diemban dewan komisaris, maka dibentuk suatu 

komite, yaitu komite audit. Komite audit berperan dalam optimalisasi mekanisme pengawasan 
internal perusahaan. Komite audit juga menjembatani hubungan antara auditor eksternal dengan 
perusahaan dan juga dewan komisaris dengan auditor internal. 
Komite audit merupakan bagian dari dewan komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan. 
Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada dewan 
komisaris mengenai laporan atau hal-hal lain yang disampaikan oleh direksi kepada dewan 
komisaris, serta untuk mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris 
(Effendi, 2009 dalam Kumala, 2014). 

Tujuan dari dibentuknya komite audit adalah memastikan laporan keuangan yang 
dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum, 
memastikan bahwa internal kontrolnya memadai, menindak lanjuti terhadap dugaan adanya 
penyimpangan yang material di bidang keuangan dan implikasi hukumnya. 
Menurut  Hennie van Greuning dan Sonja Brajovic Bratanovic (2011: 57-58), Komite Audit 
memiliki tanggung jawab sebagai berikut: 
a. Memeriksa prosedur kebijakan-kebijakan dewan dan manajemen, serta membuat laporan 

berkala untuk dewan. 
b. Memastikan berlangsungnya tata kelola perusahaan, sistem kontrol, dan proses manajemen 

risiko. 
c. Memastikan kecukupan dan ketepatan informasi yang dilaporkan kepada manajemen. 
d. Membantu komunikasi antara dewan direksi dan manajemen. 
e. Mengevaluasi langkah-langkah manajemen risiko terkait ketepatan dalam hubungannya 

dengan pemaparan. 
f. Menilai semua aspek kegiatan dan posisi risiko, memastikan keefektifan kontrol manajemen 

terkait posisi, batas, dan tindakan yang diambil. 
g. Menilai operasi serta memberikan saran perbaikan. 

 
Ukuran Perusahaan 
Definisi Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. 
Terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan, yaitu 
jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar aset maka 
semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak 
perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam 
masyarakat (Sudarmadji dan Sularto, 2007 dalam Ningsaptiti, 2010:43). 

Menurut Masud Machfoeds (1994) dalam Fitria Ingga (2015:15) kategori ukuran 
perusahaan terbagi menjadi tiga, yaitu: 
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1) Perusahaan Besar
Perusahaan besar adalah perusahan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 10 
Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp 50 Milyar per tahun. 

2) Perusahaan Menengah
Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 1-10 Milyar 
termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp 1 Milyar dan 
kurang dari Rp 50 milyar. 

3) Perusahaan kecil
Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 
juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp 1 milyar 
per tahun. 
 

Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah ukuran 
besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari total aset maupun penjualannya. Semakin besar total 
aset yang dimiliki maka menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan. 
Pengukuran Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan berbagai macam cara seperti total aset, jumlah 
penjualan, dan jumlah tenaga kerja. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan 
logaritma dari total asset (log total asset) yang dimiliki perusahaan. Hal ini disebabkan karena 
besarnya total aset masing-masing perusahaan berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, 
sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrim. Rumus yang digunakan untuk mengukur 
ukuran perusahaan yaitu: 

SIZE = Ln ofTotal Asset 

Kerangka Pemikiran 
Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 
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Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
H1: Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 
H2: Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 
H3: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 
H4: Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

METODE PENELITIAN 
Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan kausalitas yang digunakan untuk 
menjelaskan pengaruh good corporate governance (yang diproksikan dengan dewan direksi, 
dewan komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan) terhadap manajemen laba. 
Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2014 – 2016.  
 
Sumber Data yang Diambil 

Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari 
hasil observasi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2016. Data-
data tersebut diperoleh dari situs BEI yaitu www.idx.co.id. 
Penelitian ini merupakan kausalitas karena tujuan penelitian ini adalah meneliti hubungan sebab 
akibat antara empat variabel atau lebih. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1) Variabel dependen yaitu: 

Manajemen Laba 
2) Variabel independen yaitu: 

Dewan Direksi 
Dewan Komisaris Independen 
Komite Audit 
Ukuran Perusahaan 
 

Horizon Waktu 
Data yang dikumpulkan dari rentetan waktu (time series). Dalam penelitian ini data 

dikumpulkan dari periode 2014 – 2016. 
 

Populasi dan Sampel 
populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek hyang berada pada suatu wilayah dan 

memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau 
individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti. Sampel adalah bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak 
mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 
keterbatasandana.Pengambilan keputusan dalam sampel ini dilakukan dengan menggunakan 
purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria dan karakteristik tertentu. 
Sampel penelitian ini diambil dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2014 – 2016.
Kriteria pengambilan sampel sebagai berikut:  
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1) Perusahaan Besar
Perusahaan besar adalah perusahan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 10 
Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp 50 Milyar per tahun. 

2) Perusahaan Menengah
Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 1-10 Milyar 
termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp 1 Milyar dan 
kurang dari Rp 50 milyar. 

3) Perusahaan kecil
Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 
juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp 1 milyar 
per tahun. 
 

Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah ukuran 
besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari total aset maupun penjualannya. Semakin besar total 
aset yang dimiliki maka menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan. 
Pengukuran Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan berbagai macam cara seperti total aset, jumlah 
penjualan, dan jumlah tenaga kerja. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan 
logaritma dari total asset (log total asset) yang dimiliki perusahaan. Hal ini disebabkan karena 
besarnya total aset masing-masing perusahaan berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, 
sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrim. Rumus yang digunakan untuk mengukur 
ukuran perusahaan yaitu: 

SIZE = Ln ofTotal Asset 

Kerangka Pemikiran 
Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Hipotesis Penelitian 
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a. Variabel dewan direksi  memiliki nilai t hitungsebesar -0,745 dan nilai signifikan sebesar 0,458. 
Nilai signifikan 0,458>  (0,05), hal ini berarti variabel dewan direksi tidak signifikan pada level  5% 
sehingga penelitian ini tidak dapat menolak Ho. Dapat disimpulkan bahwa variabel dewan direksi 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Dengan demikian, H1 “Dewan direksi 
berpengaruh positif terhadap manajemen laba” ditolak. 

b. Variabel dewan komisaris independen  memiliki nilai t hitungsebesar -2,411 dan nilai 
signifikan sebesar 0,018. Nilai signifikan 0,018<  (0,05), hal ini berarti variabel dewan direksi 
signifikan pada level  5% sehingga penelitian ini berhasil menolak H0. Dapat disimpulkan bahwa 
variabel dewan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. 
Dengan demikian, H2 “Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba” 
diterima. 

c. Variabel komite audit  memiliki nilai t hitungsebesar 0,106 dan nilai signifikan sebesar 0,916. 
Nilai signifikan 0,916>  (0,05), hal ini berarti variabel dewan direksi tidak signifikan pada level  5% 
sehingga penelitian ini tidak dapat menolak H0. Dapat disimpulkan bahwa variabel komite audit tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Dengan demikian, H3 “Komite audit 
berpengaruh positif terhadap manajemen laba” ditolak. 

d. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai t hitungsebesar 0,266 dan nilai signifikan sebesar 
0,791. Nilai signifikan 0,791>  (0,05), hal ini berarti variabel dewan direksi tidak signifikan pada 
level  5% sehingga penelitian ini tidak dapat menolak Ho. Dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran 
perusahaan tidak berpengaruh seacara signifikan terhadap manajemen laba. Dengan demikian, H4 
“Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba” ditolak. 

 
2) Uji Regresi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan sudah tepat. 
Ketentuan yang digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut: 
a) Jika F hitung lebih besar dari F tabel atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (sig 

< 0,05), maka model penelitian dapat digunakan atau model tersebut sudah tepat.
b) Jika F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan (sig 

> 0,05), maka model penelitian tidak dapat digunakan atau model tersebut tidak tepat.

Tabel 8 
Uji Simultan (F) 

 
 
 
 
 

 

Dari hasil di atas diperoleh nilai sebesar 1,813 dengan tingkat signifikan sebesar 0,134. 
Karena tingkat signifikan > 0,05, maka model penelitian tidak terdapat pengaruh secara simultan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1

Regression 558461,979 4 139615,495 1,813 ,134b

Residual 6778333,617 88 77026,518   
Total 7336795,596 92    

 
Sumber: Output SPSS 21
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saat ini sangat menentukan nilai perusahaan adalah corporate governance. Baiknya corporate 
governance atau tata kelola perusahaan dapat meningkatkan reputasi perusahaan dimata 
masyarakat terutama stakeholder-nya. Kegagalan penerapan good corporate governance (GCG) 
yang terjadi dibeberapa perusahaan besar semakin membuktikan pentingnya peranan corporate 
governance. Hal ini mendorong negara-negara untuk menerapkan aturan tentang implementasi 
good corporate governance (GCG).  

Larcker (1995) dalam Yushita dan Triatmoko (2013) dalam penelitiannya 
menyebutkan corporate governance merupakan seperangkat mekanisme yang mempengaruhi 
keputusan yang dibuat manajemen ketika terjadi pemisahan atas kepemilikan dan pengawasan. 
Pemegang saham bergantung pada kemampuan dewan komisaris dan komite audit untuk 
memantau kinerja manajemen. Jadi, tanggung jawab kualitas pelaporan keuangan terletak pada 
efektivitas peran dewan dan komite auditnya (Prastiti dan Meiranto, 2013). 

Secara konkret prinsip corporate governance memiliki beberapa tujuan yaitu 
memberikan kemudahan informasi mengenai akses investasi domestik maupun asing, 
mendapatkan biaya modal yang lebih murah, memberikan sebuah keputusan terhadap kinerja 
ekonomi perusahaan, dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Kinerja 
perusahaan dapat dipengaruhi oleh konflik-konflik yang muncul di dalam perusahaan itu sendiri, 
konflik tersebut muncul karena adanya suatu kepentingan yang berbeda antara agen dan pelaku. 
Jensen dan Meckling (1976) dalam Winanda (2009) menyatakan bahwa konflik kepentingan 
tersebut dapat diminimumkan melalui mekanisme monitoring yang bertujuan untuk 
menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut. 

Menurut Schipper (1989) dalam Satradipradja (2010) menyatakan bahwa manajemen 
laba merupakan intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses menyusun pelaporan 
keuangan eksternal sehingga dapat menaikkan atau menurunkan laba akuntansi biasanya untuk 
memenuhi tujuan pribadi. Healy dan Wahlen (1999) dalam Anggraeni dan basuki (2013) 
menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajemen menggunakan keputusan tertentu 
dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi-transaksi yang mengubah laporan 
keuangan, hal ini bertujuan untuk menyesatkan para stakeholder tentang kondisi kinerja ekonomi 
perusahaan, serta untuk mempengaruhi penghasilan kontraktual yang mengendalikan angka 
akuntansi yang dilaporkan.  

Penelitian ini dimotivasi oleh adanya hasil yang berbeda-beda dari penelitian sebelumnya. 
Penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek 
Indonesia untuk menghindari bias pada hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan. Berdasarkan 
latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini diberi judul “Pengaruh Corporate 
Governance terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) Tahun 2014 – 2016”. 

Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dituliskan 

perumusan masalah sebagai berikut: 
1) Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di 

BEI? 
2) Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur di BEI? 
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1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014 – 
2016. Pemilihan industri manufaktur dikarenakan terdapat perbedaan karakteristik antara 
perusahaan industri manufaktur dan perusahaan industri lainnya. 

2) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan berturut-turut secara lengkap selama periode 
2014 – 2016.  

3) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan yang dinyatakan dalam rupiah (Rp). 
4) Perusahaan yang memiliki data lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian. 
5) Perusahaan yang tidak mengalami rugi selama periode 2014-2016. 

 
Teknik Pengumpulan data 

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan tahun 2014 – 2016 yang bersumber 
dari website IDX (Indonesian Stock Exchange). Karena merupakan data sekunder, maka teknik 
pengumpulan data menggunakan cara mempelajari dan mengutip dari arsip-arsip serta catatan-
catatan perusahaan yang diperlukan serta yang ada dalam sumber data. 

Variabel dan Pengukuran 
Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, variabel yang pertama merupakan 

variabel terikat (dependent variable) dan variabel yang kedua yaitu variabel bebas (independent 
variable). Penjelasan mengenai variabel-variabel tersebut akan diuraikan pada sub bab berikut: 
Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba.Pengukuran 
manajemen laba menggunakan Discretionary Accrual (DA).  Penggunaan DA sebagai proksi 
manajemen laba dihitung dengan menggunakan Modified Jones Model (Dechow et al, 1995 
dalam Aji, 2012:45).

TAC = Nit – CFOit ....................(1) 
 

Nilai Total Accrual (TAC) yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS (Ordinary 
Least Square) sebagai berikut: 

TAit/Ait-1 = 1 (1/Ait-1) + 2 ( Revt/Ait-1) + 3 (PPEt/Ait-1) + e.................... (2) 
 

Dengan menggunakan koefisien regresi diatas, nilai nondiscretionary accrual (NDA) 
dihitung dengan rumus:  

NDAit = 1 (1/Ait-1 ) + 2 [( REVit- RECit)/Ait-1] + 3 (PPEit/Ait-1 ) + e ................ (3) 
 

Selanjutnya discretionary accrual (DA) dapat dihitung sebagai berikut:  
DAit = (TAit-Ait) – NDAit ....................(4) 

 
Keterangan:  
DAit = Discretionary Accruals perusahaan I pada periode ke t  
NDAit = Non Discretionary Accruals perusahaan I pada periode ke t  
TAit = Total Akrual perusahaan i pada periode ke t 
Nit = Laba bersih perusahaan i pada periode ke t 
CFOit = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke t  
Ait-1 = Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1  

Revt = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t  
PPEt = Aktiva tetap perusahaan pada periode ke t  

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, (SRI PUTRI ANDRIANI S., MOHAMMAD YAMIN) 
82-93

21

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengaruh dewan direksi, dewan komisaris 
independen, komite audit, dan ukuran perusahaan. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel 
yaitu sebanyak 31 perusahaan dengan periode antara tahun 2014 sampai dengan 2016. 
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan 
menggunakan analisis regresi berganda, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

manajemen laba. Hal ini dapat dibuktikan, dewan direksi  memiliki nilai t hitungsebesar -0,745 
dengan nilai signifikan sebesar 0,458 menunjukkan tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 yang 
berarti dewan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa dewan komisaris independen  berpengaruh secara 
signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini dapat dibuktikan, dewan komisaris independen  
memiliki nilai t hitungsebesar -2,411 dengan tingkat signifikan sebesar 0,018menunjukkan tingkat 
signifikan lebih kecil dari 0,05 yang berarti dewan komisaris independen berpengaruh terhadap 
manajemen laba. 

3. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
manajemen laba. Hal ini dapat dibuktikan, komite audit  memiliki nilai t hitungsebesar 0,106 
dengan nilai signifikan sebesar 0,916 menunjukkan tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 yang 
berarti komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

4. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap manajemen laba. Hal ini dapat dibuktikan, komite audit  memiliki nilai t hitungsebesar 
0,266 dengan nilai signifikan sebesar 0,791 menunjukkan tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 
yang berarti ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

5. Berdasarkan uji F menunjukkan bahwa dewan direksi, dewan komisaris independen, komite 
audit, dan ukuran perusahaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat signifikan 0,134 > 0,05 yang berarti dewan direksi, 
dewan komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama 
tidak berpengaruh dalam meningkatkan manajemen laba. 

Saran – saran  
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapan memberikan saran kepada 

perusahaan sebagai berikut: 
1. Saran yang diberikan kepada peneliti lain adalah menambah variabel independen corporate 

governance untuk mempengaruhi manajemen laba, salah satu faktor yang mempengaruhi 
corporate governance agar dapat meningkatkan manajemen laba perusahaan. 

2. Bagi perusahaan tidak hanya memfokuskan perhatiannya pada laba yang dihasilkan 
perusahaan. Corporate governance yang dapat digunakan para manajer perusahaan untuk 
mencapai keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. 

3. Bagi investor diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai perusahaan yang 
melakukan pengelolahan laba, sehingga investor dapat lebih berhati-hati dalam melakukan 
penilaian terhadap perusahaan untuk melakukan investasi. 

DAFTAR PUSTAKA 
Aji, Bimo Bayu, 2012. Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajamen Laba pada 

Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia, Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas 
Ekonomika dan Bisnis. Semarang: Universitas Diponegoro. 

Anggraeni, Riske Meitha dan Hadiprajitno, P. Basuki. 2013. Pengaruh Struktur Kepemilikan 
Manajerial, Ukuran Perusahaan, dan Praktik Corporate Gorvernance terhadap 
Manajemen Laba. Diponegoro Journal of Acounting Vol.2, No.3, Hal.1-13. 

Badruzzaman, Nunung. 2010. Earning Management. Modul. 

20

a. Variabel dewan direksi  memiliki nilai t hitungsebesar -0,745 dan nilai signifikan sebesar 0,458. 
Nilai signifikan 0,458>  (0,05), hal ini berarti variabel dewan direksi tidak signifikan pada level  5% 
sehingga penelitian ini tidak dapat menolak Ho. Dapat disimpulkan bahwa variabel dewan direksi 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Dengan demikian, H1 “Dewan direksi 
berpengaruh positif terhadap manajemen laba” ditolak. 

b. Variabel dewan komisaris independen  memiliki nilai t hitungsebesar -2,411 dan nilai 
signifikan sebesar 0,018. Nilai signifikan 0,018<  (0,05), hal ini berarti variabel dewan direksi 
signifikan pada level  5% sehingga penelitian ini berhasil menolak H0. Dapat disimpulkan bahwa 
variabel dewan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. 
Dengan demikian, H2 “Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba” 
diterima. 

c. Variabel komite audit  memiliki nilai t hitungsebesar 0,106 dan nilai signifikan sebesar 0,916. 
Nilai signifikan 0,916>  (0,05), hal ini berarti variabel dewan direksi tidak signifikan pada level  5% 
sehingga penelitian ini tidak dapat menolak H0. Dapat disimpulkan bahwa variabel komite audit tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Dengan demikian, H3 “Komite audit 
berpengaruh positif terhadap manajemen laba” ditolak. 

d. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai t hitungsebesar 0,266 dan nilai signifikan sebesar 
0,791. Nilai signifikan 0,791>  (0,05), hal ini berarti variabel dewan direksi tidak signifikan pada 
level  5% sehingga penelitian ini tidak dapat menolak Ho. Dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran 
perusahaan tidak berpengaruh seacara signifikan terhadap manajemen laba. Dengan demikian, H4 
“Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba” ditolak. 

 
2) Uji Regresi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan sudah tepat. 
Ketentuan yang digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut: 
a) Jika F hitung lebih besar dari F tabel atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (sig 

< 0,05), maka model penelitian dapat digunakan atau model tersebut sudah tepat.
b) Jika F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan (sig 

> 0,05), maka model penelitian tidak dapat digunakan atau model tersebut tidak tepat.

Tabel 8 
Uji Simultan (F) 

 
 
 
 
 

 

Dari hasil di atas diperoleh nilai sebesar 1,813 dengan tingkat signifikan sebesar 0,134. 
Karena tingkat signifikan > 0,05, maka model penelitian tidak terdapat pengaruh secara simultan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1

Regression 558461,979 4 139615,495 1,813 ,134b

Residual 6778333,617 88 77026,518   
Total 7336795,596 92    

 
Sumber: Output SPSS 21
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3) Apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di 
BEI? 

4) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan 
manufaktur di BEI? 

5) Apakah dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan 
berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di BEI? 

 
Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan Penelitian 

Bertolak pada latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan diadakan penelitian ini 
adalah: 

1) Untuk mengetahui pengaruh dewan direksi terhadap manajemen laba pada perusahaan 
manufaktur di BEI. 

2) Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap manajemen laba pada 
perusahaan manufaktur di BEI. 

3) Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap manajemen laba pada perusahaan 
manufaktur di BEI. 

4) Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan 
manufaktur di BEI. 

5) Untuk mengetahui pengaruh dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, dan 
ukuran perusahaan secara simultan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di 
BEI. 
 

Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat  atau kontribusi kepada: 

1) Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan 
teori, terutama kajian akuntansi keuangan dan perilaku manajemen mengenai corporate 
governance terhadap manajemen laba. 

2) Manfaat Praktis 
a. Bagi Peneliti 
Penelitian ini bermanfaat sebagai aplikasi ilmu dibidang akuntansi yang telah peneliti peroleh 
selama proses perkuliahan dan dapat menambah wawasan serta sebagai bahan referensi 
dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya terutama yang terkait dengan penelitian 
tentang pengaruh corporate governance terhadap manajemen laba pada perusahaan 
manufaktur. 
b. Bagi pengguna informasi (pemegang saham, manajer, kreditor, karyawan, stakeholder 

internal dan eksternal)  
untuk memahami mekanisme corporate governance dalam memberikan suatu keputusan 
yang tepat dan bijaksana. 

c. Bagi Perusahaan
Untuk lebih memperhatikan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG). 
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Rect = Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t  
e = error. 

Variabel Bebas (Inependent Variable) 
Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan direksi, dewan 

komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan. 
 

Tabel 1 
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

No. Variabel  Definisi Operasional Pengukuran 

1 Dewan Direksi 

Dewan direksi merupakan 
jumlah direksi yang dimiliki 
sebuah perusahaan yang 
bertugas untuk menentukan 
kebijakan yang akan diambil 
atau strategi perusahaan 
tersebut dalam jangka pendek 
maupun jangka panjang. 

Dewan Direksi= Jumlah seluruh 
dewan direksi yang dimiliki oleh 
sebuah perusahaan. 

2 Dewan Komisaris 
Independen 

Dewan komisaris adalah sebuah 
dewan yang bertugas untuk 
melakukan pengawasan dan 
memberikan nasihat kepada 
direktur Perseroan Terbatas 
(PT). 

DKI= Jlh. Komisaris Independen 

 

Jlh. seluruh anggota DKI 

 

3 Komite Audit Komponen baru dalam sistem 
pengendalian perusahaan. 

Komite Audit = Jumlah Seluruh 
Anggota Komite Audit 

 

4 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu 
skala dimana dapat 
diklasifikasikan besar kecil 
perusahaan menurut berbagai 
cara, antara lain total aktiva, log
size, penjualan dan nilai pasar 
saham 

Ukuran Perusahaan = Ln of Total 
Asset

 

 

Metode Analisis Data  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori – 

teori mengenai pengukuran variabel – variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis 
data dengan prosedur statistik. Pengujian hipotesis akan diuji dengan menggunakan uji analisis 
statistic deskriptif, analisis regresi berganda, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengaruh dewan direksi, dewan komisaris 
independen, komite audit, dan ukuran perusahaan. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel 
yaitu sebanyak 31 perusahaan dengan periode antara tahun 2014 sampai dengan 2016. 
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan 
menggunakan analisis regresi berganda, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

manajemen laba. Hal ini dapat dibuktikan, dewan direksi  memiliki nilai t hitungsebesar -0,745 
dengan nilai signifikan sebesar 0,458 menunjukkan tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 yang 
berarti dewan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa dewan komisaris independen  berpengaruh secara 
signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini dapat dibuktikan, dewan komisaris independen  
memiliki nilai t hitungsebesar -2,411 dengan tingkat signifikan sebesar 0,018menunjukkan tingkat 
signifikan lebih kecil dari 0,05 yang berarti dewan komisaris independen berpengaruh terhadap 
manajemen laba. 

3. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
manajemen laba. Hal ini dapat dibuktikan, komite audit  memiliki nilai t hitungsebesar 0,106 
dengan nilai signifikan sebesar 0,916 menunjukkan tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 yang 
berarti komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

4. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap manajemen laba. Hal ini dapat dibuktikan, komite audit  memiliki nilai t hitungsebesar 
0,266 dengan nilai signifikan sebesar 0,791 menunjukkan tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 
yang berarti ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

5. Berdasarkan uji F menunjukkan bahwa dewan direksi, dewan komisaris independen, komite 
audit, dan ukuran perusahaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat signifikan 0,134 > 0,05 yang berarti dewan direksi, 
dewan komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama 
tidak berpengaruh dalam meningkatkan manajemen laba. 

Saran – saran  
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapan memberikan saran kepada 

perusahaan sebagai berikut: 
1. Saran yang diberikan kepada peneliti lain adalah menambah variabel independen corporate 

governance untuk mempengaruhi manajemen laba, salah satu faktor yang mempengaruhi 
corporate governance agar dapat meningkatkan manajemen laba perusahaan. 

2. Bagi perusahaan tidak hanya memfokuskan perhatiannya pada laba yang dihasilkan 
perusahaan. Corporate governance yang dapat digunakan para manajer perusahaan untuk 
mencapai keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. 

3. Bagi investor diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai perusahaan yang 
melakukan pengelolahan laba, sehingga investor dapat lebih berhati-hati dalam melakukan 
penilaian terhadap perusahaan untuk melakukan investasi. 
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autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji R2 (koefisien determinasi),uji parsial (uji t), dan uji 
regresi simultan (uji statistik F). 

 
 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 
Analisis deskriptif memberikan suatu gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

masing variabel penelitian. Hasil analisis deskriptif dengan menggunakan SPSS 21 dari variabel-
variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 2 
Statistik Deskriptif  

  
 
 
 

Sumber: 
Output SPSS 
21 

 
 

a. Rata-rata nilai 
manajemen laba pada 31 perusahaan manufaktur sebesar 35,416 dengan standar deviasi  
sebesar 282,39, atau lebih kecil dari nilai rata-ratanya, sehingga menunjukkan bahwa data penelitian 
dari manajemen laba tidak bervariasi. 

b. Rata-rata nilai dewan direksi pada 31 perusahaan manufaktur sebesar 5,537 dengan standar 
deviasi  sebesar 2,301, atau lebih besar dari nilai rata-ratanya, sehingga menunjukkan bahwa data 
penelitian dari dewan direksi bervariasi. 

c. Rata-rata nilai dewan komisaris independen 31 perusahaan manufaktur sebesar 0,395 dengan 
standar deviasi  sebesar 0,158, atau lebih besar dari nilai rata-ratanya, sehingga menunjukkan 
bahwa data penelitian dari dewan komisaris independen bervariasi. 

d. Rata-rata nilai komite audit 31 perusahaan manufaktur sebesar 3,00dengan standar deviasi  
sebesar 0,466, atau lebih besar dari nilai rata-ratanya, sehingga menunjukkan bahwa data penelitian 
dari komite audit bervariasi. 

e. Rata-rata nilai ukuran perusahaan 31 perusahaan manufaktur sebesar 5,90dengan standar 
deviasi  sebesar 1,92, atau lebih besar dari nilai rata-ratanya, sehingga menunjukkan bahwa data 
penelitian dari ukuran perusahaan bervariasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptive Statistics
 Mean Std. Deviation N 
Manajemen Laba 35,416 282,396 93 
Dewan Direksi 5,537 2,301 93 
Dewan Komisaris 
Independen 

,395 ,158 93 

Komite Audit 3,00 ,466 93 
Ukuran 
Perusahaan (Size) 

5,90 1,92 93 
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LANDASAN TEORI 
Kajian Pustaka 
Teori Keagenan (Agency Theory)

Salah satu teori yang berhubungan dengan corporate governance adalah teori keagenan 
(agency theory). Teori keagenan dari Jensen dan Meckling (1976) menyatakan hubungan 
keagenan atau agency relationship muncul ketika satu atau lebih individu (principal) menggaji 
individu lain (karyawan atau agen) untuk bertindak atas namanya, mendelegasikan kekuasaan 
untuk membuat keputusan kepada agen atau karyawannya (Purwanti, 2012). Prinsipal 
merupakan pihak yang memberikan amanat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, 
sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan 
perusahaan. Agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanatkan 
oleh prinsipal kepadanya. 

Widowati (2009) menjelaskan bahwa teori keagenan yang berkaitan dengan corporate 
governance dapat dijadikan alat manajer (agent) untuk meyakinkan investor (principal) dalam 
memastikan penerimaan return atas dana yang telah mereka investasikan. Pada dasar agent dan 
principal memiliki kepentingan yang berbeda, oleh karena itu akan menimbulkan konflik yang 
potensial. Konflik kepentingan tersebut terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan 
pengendalian perusahaan (Winanda,2009). 

Agency Theory menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu manusia pada umumnya 
mementingkan diri sendiri (self interest), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai 
persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan manusia selalu menghindari resiko (risk 
averse)(Eisenhardt, 1989 dalam Setyantomo, 2011). Dari ketiga asumsi sifat dasar manusia 
tersebut dapat dijelaskan bahwa konflik kepentingan antara agent dan principal muncul karena 
masing-masing individu termotivasi oleh kepentingannya masing-masing. Pihak principal 
termotivasi untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat, 
sedangkan agent termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan 
psikologinya, dalam hal ini antara lain motivasi agen untuk memperoleh investasi, pinjaman, 
kontrak kompensasi dan bonus. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di 
dalam perusahaan dimana masing-masing pihak yaitu prinsipal dan agen berusaha untuk 
mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Setyantomo, 2011). 
Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi jika pihak-pihak yang 
saling bekerja sama memiliki tujuan dan pembagian kinerja yang berbeda. 

 
Corporate Governance
Definisi Corporate Governance 

Menurut Muh. Arief Effendi (2009) dalam bukunya “The Power Of Good Corporate 
Governance”, pengertian corporate governance adalah suatu sistem pengendalian internal 
perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan 
bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang 
saham dalam jangka panjang. Malaysian Finance Committe on Corporate Governance Februari 
1999 mendefinisikan bahwa corporate governanve merupakan proses dan struktur yang 
digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta urusan-urusan perusahaan, dalam 
rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama 
mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan 
kepentingan stakeholderyang lain. 

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, (SRI PUTRI ANDRIANI S., MOHAMMAD YAMIN) 
84-93

Tabel 2 
Statistik Deskriptif  

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
Sumber: Output SPSS 21 
 
 

a. Rata-rata nilai manajemen laba pada 31 perusahaan manufaktur sebesar 35,416 dengan 
standar deviasi  sebesar 282,39, atau lebih kecil dari nilai rata-ratanya, sehingga menunjukkan 
bahwa data penelitian dari manajemen laba tidak bervariasi. 

b. Rata-rata nilai dewan direksi pada 31 perusahaan manufaktur sebesar 5,537 dengan 
standar deviasi  sebesar 2,301, atau lebih besar dari nilai rata-ratanya, sehingga menunjukkan 
bahwa data penelitian dari dewan direksi bervariasi. 

c. Rata-rata nilai dewan komisaris independen 31 perusahaan manufaktur sebesar 0,395 
dengan standar deviasi  sebesar 0,158, atau lebih besar dari nilai rata-ratanya, sehingga 
menunjukkan bahwa data penelitian dari dewan komisaris independen bervariasi. 

d. Rata-rata nilai komite audit 31 perusahaan manufaktur sebesar 3,00dengan standar deviasi  
sebesar 0,466, atau lebih besar dari nilai rata-ratanya, sehingga menunjukkan bahwa data 
penelitian dari komite audit bervariasi. 

e. Rata-rata nilai ukuran perusahaan 31 perusahaan manufaktur sebesar 5,90dengan standar 
deviasi  sebesar 1,92, atau lebih besar dari nilai rata-ratanya, sehingga menunjukkan bahwa data 
penelitian dari ukuran perusahaan bervariasi. 

Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Manajemen Laba 35,416 282,396 93 
Dewan Direksi 5,537 2,301 93 
Dewan Komisaris 
Independen 

,395 ,158 93 

Komite Audit 3,00 ,466 93 
Ukuran 
Perusahaan (Size) 

5,90 1,92 93 



5

Dalam Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), diartikan sebagai 
seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak 
kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya 
sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain mengarahkan dan 
mengendalikan perusahaan. 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, corporate governance dapat diartikan sebagai 
rangkaian proses yang digunakan untuk mengarahkan atau memimpin suatu perusahaan dengan 
tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan itu sendiri. Penerapan corporate governance 
ini mempunyai dampak yang positif bagi perusahaan karena diajukan demi tercapainya 
pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan dan dapat 
menarik minat para investor untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan. 

 

Prinsip Corporate Governance 
Ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam corporate governance. Prinsip 

corporate governance sesuai pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No.117/M-MBU/2002 
tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapannya pada BUMN sebagai berikut: 
1) Transparasi (transparacy) 

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan 
informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh 
pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak 
hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang 
penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku 
kepentingan lainnya. 

2) Pengungkapan (disclosure) 
Pengungkapan yaitu penyajian informasi kepada stakeholders, baik diminta maupun tidak 
mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan, dan resiko 
perusahaan. 

3) Kemandirian (independence) 
Kemandirian merupakan keadaan dimana perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak 
lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. 

4) Akuntabilitas (accountability) 
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. 
Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan 
perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku 
kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja 
yang berkesinambungan. 

5) Kewajaran (fairness) 
Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak stakeholders yang timbul 
akibat perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

Prinsip-prinsip dasar dari corporate governance pada dasarnya memiliki tujuan untuk 
memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. Tidak dilaksanakannya prinsip-prinsip 
tersebut, akan tercermin dari kurang tersedianya informasi untuk melaksanakan analisis risiko 
atau hasil investasi yang berlebihan pada sumber daya yang tidak produktif yang pada akhirnya 
menurun atau pudarnya kepercayaan investor. 
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Analisis Regresi Berganda 

Tabel 3 
Regresi Linear Berganda 

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dijelaskan melalui rumus sebagai berikut: 
 

DA = + 1UDD + 2JDKI + 4KA + 5UP +e 
DA = 221,369 - 9,905 - 445,980 + 6,943 + 4,122 + e 

 
Berdasarkan rumusan masalah regresi di atas dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta sebesar 221,369 menyatakan jika tidak ada 4 variabel bebas, dianggap sama dengan 
nol maka manajemen laba akan semakin berkurang. 

2. Nilai koefisien sebesar - 9,905 menyatakan bahwa variabel dewan direksi terhadap manajemen laba 
adalah bersifat negatif dan cukup rendah jika skor dewan direksi meningkat, maka manajemen laba 
akan semakin menurun. 

3. Nilai koefisien sebesar - 445,98 menyatakan bahwa variabel dewan komisaris independen terhadap 
manajemen laba adalah bersifat negatif dan cukup rendah jika skor dewan komisaris independen 
meningkat, maka manajemen laba akan semakin menurun. 

4. Nilai koefisien sebesar 6,943 menyatakan bahwa variabel komite audit terhadap manajemen laba 
adalah bersifat positif dan cukup kuat jika skor komite audit meningkat, maka manajemen laba akan 
semakin meningkat. 

5. Nilai koefisien sebesar 4,122 menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan terhadap manajemen 
laba adalah bersifat positif dan cukup kuat jika skor ukuran perusahaan meningkat, maka manajemen 
laba akan semakin meningkat. 

 
Uji Asumsi Klasik 

Coefficientsa

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standa
rdized 
Coeffi
cients 

t Sig. Correlations Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Zero-
order 

Parti
al 

Part Tolera
nce 

VIF 

1. (Constant) 221,369 209,968  1,054 ,295      
Dewan Direksi -9,905 13,293 -,081 -,745 ,458 -,120 -,079 -,076 ,895 1,118
Dewan 
Komisaris 
Independen 

-445,98 185,006 -,250 -2,411 ,018 -,262 -,249 -,247 ,972 1,029

Komite Audit 6,943 65,252 ,011 ,106 ,916 -,006 ,011 ,011 ,905 1,106
Ukuran 
Perusahaan 
(Size) 

4,122 15,482 ,028 ,266 ,791 ,032 ,028 ,027 ,940 1,063

Sumber: Output SPSS 21 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Unsur – Unsur Corporate Governance 
Agar corporate governance dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai oleh suatu perusahaan, perusahaan tersebut patut untuk mengikuti unsur-unsur 
corporate governance. Unsur-unsur tersebut dapat mancakup unsur internal (unsur yang berasal 
dari dalam perusahaan) maupun unsur eksternal (unsur yang berasal dari luar perusahaan). 
Sutedi (2011) menjelaskan unsur-unsur Corporate Governance yang meliputi: 
1) Corporate Governance – Internal Perusahaan 

Internal perusahaan adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan merupakan 
unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan. Unsur-unsur internal perusahaan tersebut 
sebagai berikut: 
a. Pemegang saham 
b. Direksi 
c. Dewan komisaris 
d. Manajer 
e. Karyawan/serikat pekerja 
f. Sistem remunerasi berdasar kinerja 
g. komite audit 
Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan antara lain yaitu: 
a. Keterbukaan dan kerahasiaan (disclosure) 
b. Transparasi (transparacy) 
c. Akuntabilitas (accountability) 
d. Kewajaran (fairness) 
e. Aturan dari code of conduct 

2) Corporate Governance – Eksternal Perusahaan 
Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan dan merupakan unsur yang selalu diperlukan 
di luar perusahaan dinamakan Corporate Governance – Eksternal perusahaan. Unsur-unsur 
perusahaan tersebut sebagai berikut: 
a. Investor 
b. Kecukupan undang-undang dan peragkat hukum 
c. Institusi penyedia informasi 
d. Akuntan publik 
e. Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan 
f. Pemberi pinjaman  
g. Lembaga yang mengesahkan legalitas 
Unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain yaitu: 
a. Aturan dari code of conduct 
b. Kewajaran (fairness) 
c. Akuntabilitas (accountability) 
d. Jaminan hukum 

 

Manfaat Corporate Governance 
Menurut FCGI dalamReny dan Priantinah (2012), keberhasilan perusahaan dalam 

melaksanakan Corporate Governance akan memberikan manfaat antara lain: 
1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang 

lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan 
pelayanan kepada stakeholder. 
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Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan dalam 
penelitian ini layak untuk diuji atau tidak. Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa 
multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokesdastisitas tidak terdapat dalam model yang 
digunakan dan data yang dihasilkan terdistribusi normal. 
Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian pada sebuah model 
regresi, baik variabel dependen maupun variabel independen ataupun keduanya mempunyai 
distribusi normal atau tidak, model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau 
mendekati normal. 

 
Gambar 2 

Uji Normalitas 

   Sumber: Output SPSS 21 
Berdasarkan gambar di atas, maka dapat disimpulkan uji normalitas dengan P-Plot 

memberikan pola distribusi tidak mendekati normal. Dengan demikian model persamaan regresi 
tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

UjiMultikolinearitas
Multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai variance inflation factor 

(VIF).Apabila nilai VIF lebih besar dari satu (VIF>1) menunjukkan adanya gejala 
multikolinearitas.Sedangkan,nilaiVIF yang mendekati satu menunjukkan tidak adanya gejala 
multikolinearitas. 

Tabel 4. 
Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa

Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 

(Constant)   
Dewan Direksi ,895 1,118
Dewan Komisaris Independen ,972 1,029
Komite Audit ,905 1,106

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, (SRI PUTRI ANDRIANI S., MOHAMMAD YAMIN) 
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Analisis Regresi Berganda 

Tabel 3 
Regresi Linear Berganda 

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dijelaskan melalui rumus sebagai berikut: 
 

DA = + 1UDD + 2JDKI + 4KA + 5UP +e 
DA = 221,369 - 9,905 - 445,980 + 6,943 + 4,122 + e 

 
Berdasarkan rumusan masalah regresi di atas dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta sebesar 221,369 menyatakan jika tidak ada 4 variabel bebas, dianggap sama dengan 
nol maka manajemen laba akan semakin berkurang. 

2. Nilai koefisien sebesar - 9,905 menyatakan bahwa variabel dewan direksi terhadap manajemen laba 
adalah bersifat negatif dan cukup rendah jika skor dewan direksi meningkat, maka manajemen laba 
akan semakin menurun. 

3. Nilai koefisien sebesar - 445,98 menyatakan bahwa variabel dewan komisaris independen terhadap 
manajemen laba adalah bersifat negatif dan cukup rendah jika skor dewan komisaris independen 
meningkat, maka manajemen laba akan semakin menurun. 

4. Nilai koefisien sebesar 6,943 menyatakan bahwa variabel komite audit terhadap manajemen laba 
adalah bersifat positif dan cukup kuat jika skor komite audit meningkat, maka manajemen laba akan 
semakin meningkat. 

5. Nilai koefisien sebesar 4,122 menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan terhadap manajemen 
laba adalah bersifat positif dan cukup kuat jika skor ukuran perusahaan meningkat, maka manajemen 
laba akan semakin meningkat. 

 
Uji Asumsi Klasik 

Coefficientsa

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standa
rdized 
Coeffi
cients 

t Sig. Correlations Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Zero-
order 

Parti
al 

Part Tolera
nce 

VIF 

1. (Constant) 221,369 209,968  1,054 ,295      
Dewan Direksi -9,905 13,293 -,081 -,745 ,458 -,120 -,079 -,076 ,895 1,118
Dewan 
Komisaris 
Independen 

-445,98 185,006 -,250 -2,411 ,018 -,262 -,249 -,247 ,972 1,029

Komite Audit 6,943 65,252 ,011 ,106 ,916 -,006 ,011 ,011 ,905 1,106
Ukuran 
Perusahaan 
(Size) 

4,122 15,482 ,028 ,266 ,791 ,032 ,028 ,027 ,940 1,063

Sumber: Output SPSS 21 
 

Pengalaman merupakan modal yang akan terus berkembang selama seseorang 
tersebut menjadi karyawan atau menjalankan usaha. Pengalaman dapat diperoleh dari 
semua perbuatan seseorang di waktu yang lalu dan atau dapat dipelajari, sebab dengan 
belajar dari masa lalu seseorang dapat memperoleh pengalaman. 
Staw (1991) berpendapat bahwa pengalaman dalam menjalankan usaha merupakan 
prediktor terbaik bagi keberhasilan, terutama bila bisnis baru itu berkaitan dengan 
pengalaman bisnis sebelumnya. Kebutuhan akan pengalaman mengolah usaha semakin 
diperlukan dengan meningkatnya kompleksitas lingkungan. Ada bukti kuat bahwa 
wirausaha memiliku orang tua yang bekerja mandiri atau berbasis wirausaha. Kemanirian 
dan fleksibilitas yang ditularkan oleh orang tua seperti itu melekat dalam diri anak-
anaknya sejak kecil. Sifat mandiri inilah yang kemudian mendorong mereka untuk 
mendirikan usaha sendiri. Meski tidak ada studi banding dengan wirausaha yang orang 
tuanya bukan wirausaha, relasi dengan orang yang wirausaha tampak menjadi aspek 
penting yang membentuk keinginan seseorang untuk menjadi wirausaha 
Hipotesis Penelitian 
H1 : Pengetahuan Akuntansi berpengaruh terhadap penerapan Laporan Keuangan pada 
UMKM 
H2 : Pemahaman Akuntansi Berpengaruh secara Signifikan terhadap Penerapan Laporan 
Keuangan pada UMKM 
H3 : Tingkat Pendidikan Berpengaruh terhadap Penerapan Laporan Keuangan pada 
UMKM 
H4 : Pengalaman Usaha  Berpengaruh terhadap Penerapan Laporan Keuangan pada 
UMKM 

METODE PENELITIAN 
Populasi dan Sampel Penelitian

Sesuai dengan karakteristik sampel tertentu yang dibutuhkan, yaitu UMKM di 
Tangerang Selatan, Teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa hanya sampel yang 
memiliki unsur tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti yang akan diambil sebagai 
sampel. Jika sampel dipilih untuk memudahkan pengambilan data, bisa juga disebut 
convenience sampling (Sugiyono, 2015:85). Sampel adalah bagian dari populasi yang 
digunakan untuk menyimpulkan atau menggambarkan populasi. Sampel dalam penelitian 
ini pengusaha makanan dan minuman atau semacam Café atau Restoran di Tangerang 
Selatan sebanyak 60 UMKM 
Operasionalisasi Variabel 

Berikut ini adalalah Tabel Operasional Variabel dari penelitian: 

Tabel Operasional Variabel 

Ukuran Perusahaan (Size) ,940 1,063

Sumber: Output SPSS21 
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Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa tidak ada kolerasi yang cukup tinggi antar 

variabel sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. 
 

Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui hubungan yang kuat baik 

positifmaupunnegatif atau tidak ada hubungan antar data yang ada pada variabel-
variabelpenelitiandalammodelregresi linier. Model regresi yang baik adalah yang 
tidakmengandungmasalahautokorelasi. 
PengujianadanyaautokolerasidapatdilakukanmenggunakanujiDurbin-
WatsonTest.UjiinimenghasilkannilaiDWhitung(d)dannilaiDWtable(dLdandu). 

Untuk mendeteksi autokorelasi bisa dilihat pada tabel Durbin-Watson (D-W), yang bisa 
dilihat pada buku statistik yang relevan. Namun demikian secara umum bisa diambil patokan : 
1. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif 
2. Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi 
3. Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukkan peneliti maka dapat di tunjukkan sebagi berikut: 

 
Tabel 5 

Uji Autokorelasi 
Model Summaryb

Model R R
Square

Adjusted
R

Square 

Std. Error of 
the Estimate

Change Statistics Durbin-
Watson R

Square 
Change 

F
Change 

df1 df2 Sig. F 
Change 

1 ,276a ,076 ,034 277,536517 ,076 1,813 4 88 ,134 2,118

Sumber: Output SPSS 21 
 

Dari hasil data di atas dapat dinilai Durbin-Watson (D-W) dari model regresi adalah 
+2,118, maka dapat disimpulkan bahwa hasil ini terjadi autokorelasi negatif. 

 
UjiHeteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi 
terjadikesamaanatauketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan kepengamatan 
yanglain.Jikavariansidariresidual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka 
disebuthomoskedastisitasdanjikaberbedadisebut heteroskedasitas. 

Pengujian scatter plot, model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas harus 
memenuhi syarat sebagai berikut: 
1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 
heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 
sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat 
meningkatkan corporate value.

3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pemegang 
saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus meningkatkan 
shareholder value dan dividen.

Manajemen Laba 
Definisi Manajemen Laba 

Manajemen laba akhir-akhir ini merupakan sebuah fenomena umum yang terjadi 
disejumlah perusahaan. Praktik yang dilakukan untuk mempengaruhi angka laba dapat terjadi 
secara legal maupun tidak legal. Praktik legal dalam manajemen laba berarti usaha 
mempengaruhi laba tidak bertentangan dengan aturan pelaporan keuangan dalam Prinsip 
Akuntansi Berterima Umum (PABU) khususnya dalam Standar Akuntansinya yaitu dengan cara 
memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi, sedangkan manajemen laba yang 
dilakukan secara tidak legal dilakukan dengan cara melaporkan transaksi-transaksi pendapatan 
atau biaya secara fiktif dengan menambah (mark up) atau mengurangi (mark down) nilai 
transaksi, sehingga menghasilkan laba pada nilai/tingkat tertentu yang dikehendaki. 

Menurut Scott (2009) menyatakan bahwa manajemen laba merupakan pemilihan 
kebijakan akuntansi oleh manajer, atau tindakan yang dapat mempengaruhi laba yang bertujuan 
untuk mencapai beberapa tujuan dalam pelaporan laba. Definisi ini sesuai dengan yang 
dikemukakan oleh Badruzaman (2010) bahwa manajemen laba merupakan cara yang ditempuh 
manajemen dalam mengelola perusahaan melalui pemilihan kebijakan akuntansi tertentu dengan 
tujuan untuk meningkatkan laba bersih dan nilai perusahaan sesuai dengan harapan manajemen. 
Sedangkan menurut Schipper (1989) dalam Subramanyam dan Wild (2010), manajemen 
merupakan intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk 
memenuhi tujuan pribadi. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan suatu tindakan 
yang dilakukan oleh manajer melalui pemilihan kebijakan akuntansi yang bertujuan untuk 
memaksimalkan utilitas manajemen dan/atau meningkatkan nilai pasar perusahaan. 

 

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba 
Menurut Scott (2000) dalam Perdana (2012:22), terdapat berbagai motivasi perusahaan 

melakukan manajemen laba, yaitu: 
1) Other Contructual Motivations 

Secara umum untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kontraktual, termasuk perjanjian hutang 
(debts convenants). 

2) To Communicate Information To Investors 
Investor akan melihat kebijakan akuntansi yang dipilih ketika mengevaluasi dan 
membandingkan laba. 

3) Political Motivations 
Untuk mengurangi biaya politis dan pengawasan dari pemerintah, untuk memperoleh 
kemudahan dan fasilitas pemerintah seperti subsidi dan perlindungan dari pesaing luar 
negeri, untuk meminimalkan tuntutan serikat buruh, yang dilakukan dengan cara menurunkan 
laba. 

4) Taxation Motivations 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Pengalaman merupakan modal yang akan terus berkembang selama seseorang 
tersebut menjadi karyawan atau menjalankan usaha. Pengalaman dapat diperoleh dari 
semua perbuatan seseorang di waktu yang lalu dan atau dapat dipelajari, sebab dengan 
belajar dari masa lalu seseorang dapat memperoleh pengalaman. 
Staw (1991) berpendapat bahwa pengalaman dalam menjalankan usaha merupakan 
prediktor terbaik bagi keberhasilan, terutama bila bisnis baru itu berkaitan dengan 
pengalaman bisnis sebelumnya. Kebutuhan akan pengalaman mengolah usaha semakin 
diperlukan dengan meningkatnya kompleksitas lingkungan. Ada bukti kuat bahwa 
wirausaha memiliku orang tua yang bekerja mandiri atau berbasis wirausaha. Kemanirian 
dan fleksibilitas yang ditularkan oleh orang tua seperti itu melekat dalam diri anak-
anaknya sejak kecil. Sifat mandiri inilah yang kemudian mendorong mereka untuk 
mendirikan usaha sendiri. Meski tidak ada studi banding dengan wirausaha yang orang 
tuanya bukan wirausaha, relasi dengan orang yang wirausaha tampak menjadi aspek 
penting yang membentuk keinginan seseorang untuk menjadi wirausaha 
Hipotesis Penelitian 
H1 : Pengetahuan Akuntansi berpengaruh terhadap penerapan Laporan Keuangan pada 
UMKM 
H2 : Pemahaman Akuntansi Berpengaruh secara Signifikan terhadap Penerapan Laporan 
Keuangan pada UMKM 
H3 : Tingkat Pendidikan Berpengaruh terhadap Penerapan Laporan Keuangan pada 
UMKM 
H4 : Pengalaman Usaha  Berpengaruh terhadap Penerapan Laporan Keuangan pada 
UMKM 

METODE PENELITIAN 
Populasi dan Sampel Penelitian

Sesuai dengan karakteristik sampel tertentu yang dibutuhkan, yaitu UMKM di 
Tangerang Selatan, Teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa hanya sampel yang 
memiliki unsur tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti yang akan diambil sebagai 
sampel. Jika sampel dipilih untuk memudahkan pengambilan data, bisa juga disebut 
convenience sampling (Sugiyono, 2015:85). Sampel adalah bagian dari populasi yang 
digunakan untuk menyimpulkan atau menggambarkan populasi. Sampel dalam penelitian 
ini pengusaha makanan dan minuman atau semacam Café atau Restoran di Tangerang 
Selatan sebanyak 60 UMKM 
Operasionalisasi Variabel 

Berikut ini adalalah Tabel Operasional Variabel dari penelitian: 

Tabel Operasional Variabel 

Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi terjadi kesamaan 

atau ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika 
variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut 
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedasitas. 

Pengujian scatter plot, model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas harus 
memenuhi syarat sebagai berikut: 
1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 
heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 
sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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Manajemen laba dilakukakan untuk tujuan penghematan pajak, yaitu dengan cara 
memperkecil perolehan laba sehingga mengakibatkan apa yang dibayarkan kepada 
pemerintah juga lebih kecil dari yang seharusnya. 

5) Changes of Chief Executive Officer (CEO) 
CEO yang mendekati akhir jabatannya, cenderung melakukan income maximation untuk 
meningkatkan bonus mereka. 

6) Initial Public Offerings (IPO) 
Perusahaan yang akan melakukan penawaran saham perdana (IPO), cenderung melakukan 
income increassing untuk menarik calon investor.  

 
Dewan Direksi 

Dewan direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas 
kepengurusan perusahaan. Menurut Walace dan Zinkin dalam Ahmad Minan Santoso (2015: 
22), direksi merupakan seseorang yang semestinya memutuskan atau biasanya memberi 
keputusan, bersama-sama dengan anggota dewan direksi lainnya dalam menentukan tindakan-
tindakan yang diperlukan. 

Menurut Solihin (2009: 116), fungsi pengelolaan perusahaan oleh dewan direksi 
mencakup lima tugas, yaitu: 
1) Kepengurusan, mencakup tugas penyusunan visi dan misi perusahaan, serta penyusunan 

program jangka pendek dan jangka panjang. 
2) Manajemen risiko, mencakup tugas penyusunan dan pelaksanaan sistem manajemen risiko 

perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan. 
3) Pengendalian internal, mencakup penyusunan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal 

perusahaan dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan. 
4) Komunikasi, mencakup tugas yang memastikan kelancaran kelancaran komunikasi antara 

perusahaan dengan pemangku kepentingan. 
5) Tanggung jawab sosial, mencakup perencanaan tertulis yang jelas dan terfokus dalam 

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. 
 

Dengan pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dewan direksi dalam suatu 
perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil, strategi perusahaan, dan prosedur 
pengendalian internal secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dewan direksi bertanggung 
jawab penuh dalam pengembangan dan pengelolaan risiko perusahaan secara profesional untuk 
meningkatkan stakeholder value. 

 
Dewan Komisaris Independen 

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara 
kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan 
bahwa perusahaan melaksanakan good corporate governance. Namun, dewan komisaris tidak 
boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota 
dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. 

Dewan komisaris memiliki peran untuk memonitor kebijakan direksi. Peran komisaris ini 
diharapkan dapat meminimalisir permasahan agensi yang muncul antara dewan direksi dan 
pemegang saham, sehingga kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan sesuai dengan tujuan yang 
telah direncanakan. Vafeas (2000) dalam Aji (2012) menyatakan bahwa peranan dewan 
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Gambar 3 
Uji

Heteroskedastisitas
Sumber: Output SPSS 21 
 

Berdasarkan gambar di atas menyatakan bahwa tidak ada pola yg jelas serta titik-titik 
menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  

 
Uji Statistik 
Uji R2atau Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi adjusted R2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 
model dalam menerangkan variasi variabel dependen, nilainya berkisar antara nol dan satu. 
Biasanya pada data time series mempunyai nilai koefisien determinasi yang cukup tinggi. 
Adapun kelemahannya yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan 
dalam model. Tiap tambahan satu variabel independen maka adjusted R pasti meningkat, tidak 
peduli apakah variabel tersebutberpengaruhsignifikanterhadapvariabledependen. 

 
Tabel 6 

Koefisien Determinasi 
Model Summaryb

Model R R
Square

Adjusted 
R

Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics Durbin-
Watson R

Square 
Change 

F
Change 

df1 df2 Sig. F 
Change 

1 ,276a ,076 ,034 277,536517 ,076 1,813 4 88 ,134 2,118

Sumber: Output SPSS 21 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa koefisien determinan pada penelitian ini 
sebesar 0,076 atau 7,6%, sehingga variabel dewan direksi (X1),dewan komisaris independen 

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, (SRI PUTRI ANDRIANI S., MOHAMMAD YAMIN) 
88-93



9

komisaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen 
laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan.  

Jumlah dari dewan komisaris dapat disesuaikan dengan keadaan perusahaan. Dewan 
komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal 
sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Pihak yang terafiliasi adalah pihak 
yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, 
anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan. 

Komite Audit 
Dalam rangka meringankan tugas yang diemban dewan komisaris, maka dibentuk suatu 

komite, yaitu komite audit. Komite audit berperan dalam optimalisasi mekanisme pengawasan 
internal perusahaan. Komite audit juga menjembatani hubungan antara auditor eksternal dengan 
perusahaan dan juga dewan komisaris dengan auditor internal. 
Komite audit merupakan bagian dari dewan komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan. 
Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada dewan 
komisaris mengenai laporan atau hal-hal lain yang disampaikan oleh direksi kepada dewan 
komisaris, serta untuk mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris 
(Effendi, 2009 dalam Kumala, 2014). 

Tujuan dari dibentuknya komite audit adalah memastikan laporan keuangan yang 
dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum, 
memastikan bahwa internal kontrolnya memadai, menindak lanjuti terhadap dugaan adanya 
penyimpangan yang material di bidang keuangan dan implikasi hukumnya. 
Menurut  Hennie van Greuning dan Sonja Brajovic Bratanovic (2011: 57-58), Komite Audit 
memiliki tanggung jawab sebagai berikut: 
a. Memeriksa prosedur kebijakan-kebijakan dewan dan manajemen, serta membuat laporan 

berkala untuk dewan. 
b. Memastikan berlangsungnya tata kelola perusahaan, sistem kontrol, dan proses manajemen 

risiko. 
c. Memastikan kecukupan dan ketepatan informasi yang dilaporkan kepada manajemen. 
d. Membantu komunikasi antara dewan direksi dan manajemen. 
e. Mengevaluasi langkah-langkah manajemen risiko terkait ketepatan dalam hubungannya 

dengan pemaparan. 
f. Menilai semua aspek kegiatan dan posisi risiko, memastikan keefektifan kontrol manajemen 

terkait posisi, batas, dan tindakan yang diambil. 
g. Menilai operasi serta memberikan saran perbaikan. 

 
Ukuran Perusahaan 
Definisi Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. 
Terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan, yaitu 
jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar aset maka 
semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak 
perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam 
masyarakat (Sudarmadji dan Sularto, 2007 dalam Ningsaptiti, 2010:43). 

Menurut Masud Machfoeds (1994) dalam Fitria Ingga (2015:15) kategori ukuran 
perusahaan terbagi menjadi tiga, yaitu: 
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(X2),komite audit (X3), dan ukuran perusahaan (X4) dapat menjelaskan manajemen laba (Y) dan 
siasanya 92,4% dijelaskan oleh variabel lain. 

 
Pengujian Hipotesis 
1) Uji Parsial (Uji t) 

Uji ini merupakan uji signifikasi (pengaruh nyata) variabel independen (Xi) terhadap 
variabel dependen (Y) secara parsial. Uji t-statistik juga berarti uji keberartian koefisien (bi). Hal 
ini digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya.Uji 
statistik t (t-test) dilakukan untuk memprediksi ada tidaknya pengaruh secara parsial variabel 
independen terhadap variabel dependen. Uji statistik t pada umumnya menunjukkan seberapa 
jauh pengaruh satu variabel dependennya dengan menganggap variabel independen yang lain 
konstan. 
Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:  
1) a. Jika t hitung > t tabel maka variabel independen i secara parsial    berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 
b. Jika t hitung < t tabel makavariabel independen i secara parsial tidak berpengaruh terhadap 
variabel dependen. 

2) a.Jika p-value <  (0,05) maka Ho ditolak, berarti variabel independen i berpengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen. 
b. Jika p-value >  (0,05) maka Ho diterima, berarti variabel independen i tidak berpengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen. 
 

Nilai t-hitung dapat dicari dengan rumus: 
Jika t-hitung > t-tabel ( , n-k-1), maka ditolak  
Jika t-hitung < t-tabel ( , n-k-1), maka diterima. 
 

Tabel 7 
Uji t 

Coefficientsa

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standa
rdized 
Coeffi
cients 

t Sig. Correlations Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Zero-
order 

Parti
al 

Part Tolera
nce 

VIF 

2. (Constant) 221,369 209,968  1,054 ,295      
Dewan Direksi -9,905 13,293 -,081 -,745 ,458 -,120 -,079 -,076 ,895 1,118
Dewan 
Komisaris 
Independen 

-445,98 185,006 -,250 -2,411 ,018 -,262 -,249 -,247 ,972 1,029

Komite Audit 6,943 65,252 ,011 ,106 ,916 -,006 ,011 ,011 ,905 1,106
Ukuran 
Perusahaan 
(Size) 

4,122 15,482 ,028 ,266 ,791 ,032 ,028 ,027 ,940 1,063

Sumber: Output SPSS 21 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan uji hipotesis secara parsial atau individu 
sebagai berikut:  
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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1) Perusahaan Besar
Perusahaan besar adalah perusahan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 10 
Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp 50 Milyar per tahun. 

2) Perusahaan Menengah
Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 1-10 Milyar 
termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp 1 Milyar dan 
kurang dari Rp 50 milyar. 

3) Perusahaan kecil
Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 
juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp 1 milyar 
per tahun. 
 

Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah ukuran 
besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari total aset maupun penjualannya. Semakin besar total 
aset yang dimiliki maka menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan. 
Pengukuran Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan berbagai macam cara seperti total aset, jumlah 
penjualan, dan jumlah tenaga kerja. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan 
logaritma dari total asset (log total asset) yang dimiliki perusahaan. Hal ini disebabkan karena 
besarnya total aset masing-masing perusahaan berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, 
sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrim. Rumus yang digunakan untuk mengukur 
ukuran perusahaan yaitu: 

SIZE = Ln ofTotal Asset 

Kerangka Pemikiran 
Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Hipotesis Penelitian 

Dewan Komisaris 

i di

Uk ran

Dewan Direksi 
(H1) 

Dewan

Manaj
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a. Variabel dewan direksi  memiliki nilai t hitungsebesar -0,745 dan nilai signifikan sebesar 0,458. 
Nilai signifikan 0,458>  (0,05), hal ini berarti variabel dewan direksi tidak signifikan pada level  5% 
sehingga penelitian ini tidak dapat menolak Ho. Dapat disimpulkan bahwa variabel dewan direksi 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Dengan demikian, H1 “Dewan direksi 
berpengaruh positif terhadap manajemen laba” ditolak. 

b. Variabel dewan komisaris independen  memiliki nilai t hitungsebesar -2,411 dan nilai 
signifikan sebesar 0,018. Nilai signifikan 0,018<  (0,05), hal ini berarti variabel dewan direksi 
signifikan pada level  5% sehingga penelitian ini berhasil menolak H0. Dapat disimpulkan bahwa 
variabel dewan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. 
Dengan demikian, H2 “Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba” 
diterima. 

c. Variabel komite audit  memiliki nilai t hitungsebesar 0,106 dan nilai signifikan sebesar 0,916. 
Nilai signifikan 0,916>  (0,05), hal ini berarti variabel dewan direksi tidak signifikan pada level  5% 
sehingga penelitian ini tidak dapat menolak H0. Dapat disimpulkan bahwa variabel komite audit tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Dengan demikian, H3 “Komite audit 
berpengaruh positif terhadap manajemen laba” ditolak. 

d. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai t hitungsebesar 0,266 dan nilai signifikan sebesar 
0,791. Nilai signifikan 0,791>  (0,05), hal ini berarti variabel dewan direksi tidak signifikan pada 
level  5% sehingga penelitian ini tidak dapat menolak Ho. Dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran 
perusahaan tidak berpengaruh seacara signifikan terhadap manajemen laba. Dengan demikian, H4 
“Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba” ditolak. 

 
2) Uji Regresi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan sudah tepat. 
Ketentuan yang digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut: 
a) Jika F hitung lebih besar dari F tabel atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (sig 

< 0,05), maka model penelitian dapat digunakan atau model tersebut sudah tepat.
b) Jika F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan (sig 

> 0,05), maka model penelitian tidak dapat digunakan atau model tersebut tidak tepat.

Tabel 8 
Uji Simultan (F) 

 
 
 
 
 

 

Dari hasil di atas diperoleh nilai sebesar 1,813 dengan tingkat signifikan sebesar 0,134. 
Karena tingkat signifikan > 0,05, maka model penelitian tidak terdapat pengaruh secara simultan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1

Regression 558461,979 4 139615,495 1,813 ,134b

Residual 6778333,617 88 77026,518   
Total 7336795,596 92    

 
Sumber: Output SPSS 21
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Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
H1: Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 
H2: Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 
H3: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 
H4: Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

METODE PENELITIAN 
Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan kausalitas yang digunakan untuk 
menjelaskan pengaruh good corporate governance (yang diproksikan dengan dewan direksi, 
dewan komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan) terhadap manajemen laba. 
Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2014 – 2016.  
 
Sumber Data yang Diambil 

Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari 
hasil observasi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2016. Data-
data tersebut diperoleh dari situs BEI yaitu www.idx.co.id. 
Penelitian ini merupakan kausalitas karena tujuan penelitian ini adalah meneliti hubungan sebab 
akibat antara empat variabel atau lebih. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1) Variabel dependen yaitu: 

Manajemen Laba 
2) Variabel independen yaitu: 

Dewan Direksi 
Dewan Komisaris Independen 
Komite Audit 
Ukuran Perusahaan 
 

Horizon Waktu 
Data yang dikumpulkan dari rentetan waktu (time series). Dalam penelitian ini data 

dikumpulkan dari periode 2014 – 2016. 
 

Populasi dan Sampel 
populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek hyang berada pada suatu wilayah dan 

memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau 
individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti. Sampel adalah bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak 
mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 
keterbatasandana.Pengambilan keputusan dalam sampel ini dilakukan dengan menggunakan 
purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria dan karakteristik tertentu. 
Sampel penelitian ini diambil dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2014 – 2016.
Kriteria pengambilan sampel sebagai berikut:  
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Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengaruh dewan direksi, dewan komisaris 
independen, komite audit, dan ukuran perusahaan. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel 
yaitu sebanyak 31 perusahaan dengan periode antara tahun 2014 sampai dengan 2016. 
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan 
menggunakan analisis regresi berganda, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

manajemen laba. Hal ini dapat dibuktikan, dewan direksi  memiliki nilai t hitungsebesar -0,745 
dengan nilai signifikan sebesar 0,458 menunjukkan tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 yang 
berarti dewan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa dewan komisaris independen  berpengaruh secara 
signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini dapat dibuktikan, dewan komisaris independen  
memiliki nilai t hitungsebesar -2,411 dengan tingkat signifikan sebesar 0,018menunjukkan tingkat 
signifikan lebih kecil dari 0,05 yang berarti dewan komisaris independen berpengaruh terhadap 
manajemen laba. 

3. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
manajemen laba. Hal ini dapat dibuktikan, komite audit  memiliki nilai t hitungsebesar 0,106 
dengan nilai signifikan sebesar 0,916 menunjukkan tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 yang 
berarti komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

4. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap manajemen laba. Hal ini dapat dibuktikan, komite audit  memiliki nilai t hitungsebesar 
0,266 dengan nilai signifikan sebesar 0,791 menunjukkan tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 
yang berarti ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

5. Berdasarkan uji F menunjukkan bahwa dewan direksi, dewan komisaris independen, komite 
audit, dan ukuran perusahaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat signifikan 0,134 > 0,05 yang berarti dewan direksi, 
dewan komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama 
tidak berpengaruh dalam meningkatkan manajemen laba. 

Saran – saran  
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapan memberikan saran kepada 

perusahaan sebagai berikut: 
1. Saran yang diberikan kepada peneliti lain adalah menambah variabel independen corporate 

governance untuk mempengaruhi manajemen laba, salah satu faktor yang mempengaruhi 
corporate governance agar dapat meningkatkan manajemen laba perusahaan. 

2. Bagi perusahaan tidak hanya memfokuskan perhatiannya pada laba yang dihasilkan 
perusahaan. Corporate governance yang dapat digunakan para manajer perusahaan untuk 
mencapai keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. 

3. Bagi investor diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai perusahaan yang 
melakukan pengelolahan laba, sehingga investor dapat lebih berhati-hati dalam melakukan 
penilaian terhadap perusahaan untuk melakukan investasi. 
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a. Variabel dewan direksi  memiliki nilai t hitungsebesar -0,745 dan nilai signifikan sebesar 0,458. 
Nilai signifikan 0,458>  (0,05), hal ini berarti variabel dewan direksi tidak signifikan pada level  5% 
sehingga penelitian ini tidak dapat menolak Ho. Dapat disimpulkan bahwa variabel dewan direksi 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Dengan demikian, H1 “Dewan direksi 
berpengaruh positif terhadap manajemen laba” ditolak. 

b. Variabel dewan komisaris independen  memiliki nilai t hitungsebesar -2,411 dan nilai 
signifikan sebesar 0,018. Nilai signifikan 0,018<  (0,05), hal ini berarti variabel dewan direksi 
signifikan pada level  5% sehingga penelitian ini berhasil menolak H0. Dapat disimpulkan bahwa 
variabel dewan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. 
Dengan demikian, H2 “Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba” 
diterima. 

c. Variabel komite audit  memiliki nilai t hitungsebesar 0,106 dan nilai signifikan sebesar 0,916. 
Nilai signifikan 0,916>  (0,05), hal ini berarti variabel dewan direksi tidak signifikan pada level  5% 
sehingga penelitian ini tidak dapat menolak H0. Dapat disimpulkan bahwa variabel komite audit tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Dengan demikian, H3 “Komite audit 
berpengaruh positif terhadap manajemen laba” ditolak. 

d. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai t hitungsebesar 0,266 dan nilai signifikan sebesar 
0,791. Nilai signifikan 0,791>  (0,05), hal ini berarti variabel dewan direksi tidak signifikan pada 
level  5% sehingga penelitian ini tidak dapat menolak Ho. Dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran 
perusahaan tidak berpengaruh seacara signifikan terhadap manajemen laba. Dengan demikian, H4 
“Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba” ditolak. 

 
2) Uji Regresi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan sudah tepat. 
Ketentuan yang digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut: 
a) Jika F hitung lebih besar dari F tabel atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (sig 

< 0,05), maka model penelitian dapat digunakan atau model tersebut sudah tepat.
b) Jika F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan (sig 

> 0,05), maka model penelitian tidak dapat digunakan atau model tersebut tidak tepat.

Tabel 8 
Uji Simultan (F) 

 
 
 
 
 

 

Dari hasil di atas diperoleh nilai sebesar 1,813 dengan tingkat signifikan sebesar 0,134. 
Karena tingkat signifikan > 0,05, maka model penelitian tidak terdapat pengaruh secara simultan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1

Regression 558461,979 4 139615,495 1,813 ,134b

Residual 6778333,617 88 77026,518   
Total 7336795,596 92    

 
Sumber: Output SPSS 21
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1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014 – 
2016. Pemilihan industri manufaktur dikarenakan terdapat perbedaan karakteristik antara 
perusahaan industri manufaktur dan perusahaan industri lainnya. 

2) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan berturut-turut secara lengkap selama periode 
2014 – 2016.  

3) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan yang dinyatakan dalam rupiah (Rp). 
4) Perusahaan yang memiliki data lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian. 
5) Perusahaan yang tidak mengalami rugi selama periode 2014-2016. 

 
Teknik Pengumpulan data 

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan tahun 2014 – 2016 yang bersumber 
dari website IDX (Indonesian Stock Exchange). Karena merupakan data sekunder, maka teknik 
pengumpulan data menggunakan cara mempelajari dan mengutip dari arsip-arsip serta catatan-
catatan perusahaan yang diperlukan serta yang ada dalam sumber data. 

Variabel dan Pengukuran 
Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, variabel yang pertama merupakan 

variabel terikat (dependent variable) dan variabel yang kedua yaitu variabel bebas (independent 
variable). Penjelasan mengenai variabel-variabel tersebut akan diuraikan pada sub bab berikut: 
Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba.Pengukuran 
manajemen laba menggunakan Discretionary Accrual (DA).  Penggunaan DA sebagai proksi 
manajemen laba dihitung dengan menggunakan Modified Jones Model (Dechow et al, 1995 
dalam Aji, 2012:45).

TAC = Nit – CFOit ....................(1) 
 

Nilai Total Accrual (TAC) yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS (Ordinary 
Least Square) sebagai berikut: 

TAit/Ait-1 = 1 (1/Ait-1) + 2 ( Revt/Ait-1) + 3 (PPEt/Ait-1) + e.................... (2) 
 

Dengan menggunakan koefisien regresi diatas, nilai nondiscretionary accrual (NDA) 
dihitung dengan rumus:  

NDAit = 1 (1/Ait-1 ) + 2 [( REVit- RECit)/Ait-1] + 3 (PPEit/Ait-1 ) + e ................ (3) 
 

Selanjutnya discretionary accrual (DA) dapat dihitung sebagai berikut:  
DAit = (TAit-Ait) – NDAit ....................(4) 

 
Keterangan:  
DAit = Discretionary Accruals perusahaan I pada periode ke t  
NDAit = Non Discretionary Accruals perusahaan I pada periode ke t  
TAit = Total Akrual perusahaan i pada periode ke t 
Nit = Laba bersih perusahaan i pada periode ke t 
CFOit = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke t  
Ait-1 = Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1  

Revt = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t  
PPEt = Aktiva tetap perusahaan pada periode ke t  
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Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengaruh dewan direksi, dewan komisaris 
independen, komite audit, dan ukuran perusahaan. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel 
yaitu sebanyak 31 perusahaan dengan periode antara tahun 2014 sampai dengan 2016. 
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan 
menggunakan analisis regresi berganda, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

manajemen laba. Hal ini dapat dibuktikan, dewan direksi  memiliki nilai t hitungsebesar -0,745 
dengan nilai signifikan sebesar 0,458 menunjukkan tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 yang 
berarti dewan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa dewan komisaris independen  berpengaruh secara 
signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini dapat dibuktikan, dewan komisaris independen  
memiliki nilai t hitungsebesar -2,411 dengan tingkat signifikan sebesar 0,018menunjukkan tingkat 
signifikan lebih kecil dari 0,05 yang berarti dewan komisaris independen berpengaruh terhadap 
manajemen laba. 

3. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
manajemen laba. Hal ini dapat dibuktikan, komite audit  memiliki nilai t hitungsebesar 0,106 
dengan nilai signifikan sebesar 0,916 menunjukkan tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 yang 
berarti komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

4. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap manajemen laba. Hal ini dapat dibuktikan, komite audit  memiliki nilai t hitungsebesar 
0,266 dengan nilai signifikan sebesar 0,791 menunjukkan tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 
yang berarti ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

5. Berdasarkan uji F menunjukkan bahwa dewan direksi, dewan komisaris independen, komite 
audit, dan ukuran perusahaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat signifikan 0,134 > 0,05 yang berarti dewan direksi, 
dewan komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama 
tidak berpengaruh dalam meningkatkan manajemen laba. 

Saran – saran  
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapan memberikan saran kepada 

perusahaan sebagai berikut: 
1. Saran yang diberikan kepada peneliti lain adalah menambah variabel independen corporate 

governance untuk mempengaruhi manajemen laba, salah satu faktor yang mempengaruhi 
corporate governance agar dapat meningkatkan manajemen laba perusahaan. 

2. Bagi perusahaan tidak hanya memfokuskan perhatiannya pada laba yang dihasilkan 
perusahaan. Corporate governance yang dapat digunakan para manajer perusahaan untuk 
mencapai keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. 

3. Bagi investor diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai perusahaan yang 
melakukan pengelolahan laba, sehingga investor dapat lebih berhati-hati dalam melakukan 
penilaian terhadap perusahaan untuk melakukan investasi. 
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Rect = Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t  
e = error. 

Variabel Bebas (Inependent Variable) 
Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan direksi, dewan 

komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan. 
 

Tabel 1 
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

No. Variabel  Definisi Operasional Pengukuran 

1 Dewan Direksi 

Dewan direksi merupakan 
jumlah direksi yang dimiliki 
sebuah perusahaan yang 
bertugas untuk menentukan 
kebijakan yang akan diambil 
atau strategi perusahaan 
tersebut dalam jangka pendek 
maupun jangka panjang. 

Dewan Direksi= Jumlah seluruh 
dewan direksi yang dimiliki oleh 
sebuah perusahaan. 

2 Dewan Komisaris 
Independen 

Dewan komisaris adalah sebuah 
dewan yang bertugas untuk 
melakukan pengawasan dan 
memberikan nasihat kepada 
direktur Perseroan Terbatas 
(PT). 

DKI= Jlh. Komisaris Independen 

 

Jlh. seluruh anggota DKI 

 

3 Komite Audit Komponen baru dalam sistem 
pengendalian perusahaan. 

Komite Audit = Jumlah Seluruh 
Anggota Komite Audit 

 

4 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu 
skala dimana dapat 
diklasifikasikan besar kecil 
perusahaan menurut berbagai 
cara, antara lain total aktiva, log
size, penjualan dan nilai pasar 
saham 

Ukuran Perusahaan = Ln of Total 
Asset

 

 

Metode Analisis Data  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori – 

teori mengenai pengukuran variabel – variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis 
data dengan prosedur statistik. Pengujian hipotesis akan diuji dengan menggunakan uji analisis 
statistic deskriptif, analisis regresi berganda, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan 
penyusunan laporan keuangan. Dimana faktor-faktor yang diteliti adalah pengetahuan 
akuntansi, pemahaman akuntansi, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja/usaha dari 
pemilik UMKM. Populasi penelitian ini adalah restoran dan café di Tangerang Selatan. 
Pengambilan sampel convirience sampling. Jumlah sampel dari penelitian sebanyak 60 
responden. Dari hasil analisa menunjukkan bahwa, variabel pengetahuan akuntansi dan 
pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap penerapan penyusunan laporan 
keuangan. Sedangkan variabel tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja/usaha tidak 
berpengaruh terhadap penerapan penyusunan laporan keuangan.  

Kata Kunci : pengetahuan akuntansi, pemahaman akuntansi, tingkat pendidikan, 
pengalaman dan penerapan penyusunan laporan keuangan. 

PENDAHULUAN
UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM adalah 

salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga 
dengan negara Indonesia UMKM ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya 
perekonomian masyarakat. UMKM ini juga sangat membantu negara/pemerintah dalam 
hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UMKM juga banyak tercipta unit unit kerja 
baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah 
tangga. Selain dari itu UMKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan 
dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. Pada saat ini UMKM  perlu perhatian yang 
khusus dan didukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah 
antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu 
jaringan pasar. Terdapat dua aspek yang harus dikembangkan untuk membangun 
jaringan pasar, aspek tersebut.. 

Dalam menjalankan aktivitas usaha seringkali pengelola UMKM merasa kesulitan 
dalam melakukan pencatatan terhadap apa yang terjadi pada operasional usahanya. 
Kesulitan itu menyangkut aktivitas dan penilaian atas hasil yang dicapai oleh setiap 
usaha. Apalagi kalau harus dilakukan pengukuran dan penilaian atas aktivitas yang 
terjadi dalam kegiatan usaha ataupun non usaha. Seringkali dalam skala usaha kecil 
menengah hasil usaha dikatakan bagus jika pendapatan sekarang lebih tinggi daripada 
pendapatan sebelumnya. Padahal indikator keberhasilan tidak hanya diukur dari 
pendapatan saja, diperlukan pengukuran dan pengelompokan transaksi atau kegiatan 
yang terjadi serta pengikhtisaran transaksi-transaksi tersebut. Tanpa catatan dan laporan 
yang baik evaluasi kinerja UMKM tidak mudah untuk dilakukan.  ( Nanang Shonhadji, 
dkk,2017)

SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) merupakan system baru yang 
diterapkan pada UMKM untuk mengoptimalisasi kinerja UMKM tersebut. Sebuah system 
baru umumnya akan dianggap rumit, kompleks, canggih, dan lain sebagainya sehingga 
terdapat unsur penghindaran atau penolakan oleh penggunannya. Penerapan standar 
akuntansi ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja UMKM di masa lalu 
maupun masa yang akan datang. (Divianto dan Febrianty, 2017). 
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Pelaksanaan pembukuan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan 
merupakan hal yang masih sulit bagi UMKM. Keterbatasan pengetahuan pembukuan 
akuntansi, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah 
hal yang penting bagi UMKM . Penerapan akuntansi pada UKM dipengaruhi oleh omzet 
perusahaan karena semakin tinggi omzet perusahaan berarti semakin kompleks 
pengelolaan keuangan yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu, 
perusahaan membutuhkan bantuan suatu sistem yang dapat memudahkan pengelolaan 
keuangan perusahaan, maka dari itu perusahaan menerapkan akuntansi (Kurniawanysah, 
2016).

Laporan keuangan adalah informasi mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi 
perusahaan yang dihasilkan dari sebuah sistem informasi akuntansi. Laporan ini biasanya 
digunakan oleh bank ataupun investor sebagai dasar untuk menganalisa kelayakan 
pengajuan kredit. Oleh karena itu laporan keuangan penting untuk UMKM dan Start Up.
Jika laporan keuangan perlu dibuat jika ingin berkembang dengan suntikan dana dari 
mereka.
KAJIAN TEORI 
Definisi dan Komponen Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia sebagaimana 
tercantum dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (IAI, 2017:3), adalah suatu 
penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan 
laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja 
keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan 
pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga 
menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya 
yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan 
keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: aset, liabilitas, ekuitas, 
pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi 
kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. 
Pengetahuan Akuntansi 

Pengetahuan akuntansi juga memiliki andil besar dalam kemajuan usaha yang 
dikelola. Pengetahuan akuntansi yang dimiliki pemilik usaha kecil menengah akan banyak 
memberikan manfaat dalam penggunaan informasi akuntansi. Pengetahuan akuntansi 
yang rendah akan menyebabkan usaha yang dijalankan mengalami kegagalan 
manajemen sehingga sangat sulit bagi pelaku usaha dalam menentukan kebijakan apa 
yang akan diambil. ( Hudha,2017) 
Pemahaman Akuntansi 
Paham menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 2006) mempunyai 
pengertian pandai dan mengerti benar, sedangkan pemahaman adalah proses, cara 
perbuatan memahami atau memahamkan. Ini berarti dapat disimpulkan bahwa orang 
yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar 
tentang akuntansi. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan 
pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan 
keuangan dengan berpedoman prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang 
berdasarkan SAK ETAP. 
Tingkat Pendidikan 

Pengertian dan Definisi Pendidikan berdasarkan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 
2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Pendidikan adalah usaha sadar dan 
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 
didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat dan bangsa. 
Pengalaman Usaha 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Pengalaman merupakan modal yang akan terus berkembang selama seseorang 
tersebut menjadi karyawan atau menjalankan usaha. Pengalaman dapat diperoleh dari 
semua perbuatan seseorang di waktu yang lalu dan atau dapat dipelajari, sebab dengan 
belajar dari masa lalu seseorang dapat memperoleh pengalaman. 
Staw (1991) berpendapat bahwa pengalaman dalam menjalankan usaha merupakan 
prediktor terbaik bagi keberhasilan, terutama bila bisnis baru itu berkaitan dengan 
pengalaman bisnis sebelumnya. Kebutuhan akan pengalaman mengolah usaha semakin 
diperlukan dengan meningkatnya kompleksitas lingkungan. Ada bukti kuat bahwa 
wirausaha memiliku orang tua yang bekerja mandiri atau berbasis wirausaha. Kemanirian 
dan fleksibilitas yang ditularkan oleh orang tua seperti itu melekat dalam diri anak-
anaknya sejak kecil. Sifat mandiri inilah yang kemudian mendorong mereka untuk 
mendirikan usaha sendiri. Meski tidak ada studi banding dengan wirausaha yang orang 
tuanya bukan wirausaha, relasi dengan orang yang wirausaha tampak menjadi aspek 
penting yang membentuk keinginan seseorang untuk menjadi wirausaha 
Hipotesis Penelitian 
H1 : Pengetahuan Akuntansi berpengaruh terhadap penerapan Laporan Keuangan pada 
UMKM 
H2 : Pemahaman Akuntansi Berpengaruh secara Signifikan terhadap Penerapan Laporan 
Keuangan pada UMKM 
H3 : Tingkat Pendidikan Berpengaruh terhadap Penerapan Laporan Keuangan pada 
UMKM 
H4 : Pengalaman Usaha  Berpengaruh terhadap Penerapan Laporan Keuangan pada 
UMKM 

METODE PENELITIAN 
Populasi dan Sampel Penelitian

Sesuai dengan karakteristik sampel tertentu yang dibutuhkan, yaitu UMKM di 
Tangerang Selatan, Teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa hanya sampel yang 
memiliki unsur tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti yang akan diambil sebagai 
sampel. Jika sampel dipilih untuk memudahkan pengambilan data, bisa juga disebut 
convenience sampling (Sugiyono, 2015:85). Sampel adalah bagian dari populasi yang 
digunakan untuk menyimpulkan atau menggambarkan populasi. Sampel dalam penelitian 
ini pengusaha makanan dan minuman atau semacam Café atau Restoran di Tangerang 
Selatan sebanyak 60 UMKM 
Operasionalisasi Variabel 

Berikut ini adalalah Tabel Operasional Variabel dari penelitian: 

Tabel Operasional Variabel 
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 Variabel Penelitian Indikator Penelitian 
1 Penerapan  

Laporan Keuangan (Y) 
(Pinasti, 2007) 

1) Persepsi terhadap manfaat Laporan 
Keuangan 

2) Persepsi terhadap perbandingan biaya dan 
manfaat Laporan Keuangan 

3) Persepsi terhadap kesediaan 
menyelenggarakan Laporan Keuangan 

2. Pengetahuan Akuntansi 
(X1) 
Bayhaqi (2016) 

1) Pengetahuan deklaratif 
2) Pengetahuan procedural 

 Pemahaman Akuntansi 
(X2) 
(Suwardjono (2014)) 

1) Informasi akuntansi 
2) Pencatatan akuntansi 
3) Prosedur laporan keuangan 

4. Tingkat Pendidikan 
(X3) 
UU RI No. 20 Tahun 2003 

1) Pendidikan Formal 
2) Pendidikan Nonformal 
3) Pendidikan Informal 

5. Pengalaman Usaha 
(X4) 
Staw (1991) 
Rofi (2012) 

1) Pengalaman Kerja 
2) Pola didik orang tua 

Analisis Data 
Peneliti menggunakan metode PLS untuk menganalisa model multivariat ini. Model 

terdiri dari empat  variabel laten eksogen, yaitu pengetahuan akuntansi,pemahaman 
akuntansi, pendidikan pemilik, pengalaman pemilik dan penerapan laporan keuangan.. 
Model yang diajukan oleh peneliti dianalisa menggunakan aplikasi SmartPLS 3.2.1. 
Rancangan model ditampilkan sebagai berikut : 
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investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Pengalaman merupakan modal yang akan terus berkembang selama seseorang 
tersebut menjadi karyawan atau menjalankan usaha. Pengalaman dapat diperoleh dari 
semua perbuatan seseorang di waktu yang lalu dan atau dapat dipelajari, sebab dengan 
belajar dari masa lalu seseorang dapat memperoleh pengalaman. 
Staw (1991) berpendapat bahwa pengalaman dalam menjalankan usaha merupakan 
prediktor terbaik bagi keberhasilan, terutama bila bisnis baru itu berkaitan dengan 
pengalaman bisnis sebelumnya. Kebutuhan akan pengalaman mengolah usaha semakin 
diperlukan dengan meningkatnya kompleksitas lingkungan. Ada bukti kuat bahwa 
wirausaha memiliku orang tua yang bekerja mandiri atau berbasis wirausaha. Kemanirian 
dan fleksibilitas yang ditularkan oleh orang tua seperti itu melekat dalam diri anak-
anaknya sejak kecil. Sifat mandiri inilah yang kemudian mendorong mereka untuk 
mendirikan usaha sendiri. Meski tidak ada studi banding dengan wirausaha yang orang 
tuanya bukan wirausaha, relasi dengan orang yang wirausaha tampak menjadi aspek 
penting yang membentuk keinginan seseorang untuk menjadi wirausaha 
Hipotesis Penelitian 
H1 : Pengetahuan Akuntansi berpengaruh terhadap penerapan Laporan Keuangan pada 
UMKM 
H2 : Pemahaman Akuntansi Berpengaruh secara Signifikan terhadap Penerapan Laporan 
Keuangan pada UMKM 
H3 : Tingkat Pendidikan Berpengaruh terhadap Penerapan Laporan Keuangan pada 
UMKM 
H4 : Pengalaman Usaha  Berpengaruh terhadap Penerapan Laporan Keuangan pada 
UMKM 

METODE PENELITIAN 
Populasi dan Sampel Penelitian

Sesuai dengan karakteristik sampel tertentu yang dibutuhkan, yaitu UMKM di 
Tangerang Selatan, Teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa hanya sampel yang 
memiliki unsur tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti yang akan diambil sebagai 
sampel. Jika sampel dipilih untuk memudahkan pengambilan data, bisa juga disebut 
convenience sampling (Sugiyono, 2015:85). Sampel adalah bagian dari populasi yang 
digunakan untuk menyimpulkan atau menggambarkan populasi. Sampel dalam penelitian 
ini pengusaha makanan dan minuman atau semacam Café atau Restoran di Tangerang 
Selatan sebanyak 60 UMKM 
Operasionalisasi Variabel 

Berikut ini adalalah Tabel Operasional Variabel dari penelitian: 

Tabel Operasional Variabel 



Hasil tabulasi kuesioner yang sudah diinput dengan menggunakan software 
Microsoft Excel diekspor ke dalam aplikasi SmartPLS 3.2.1 untuk dapat dianalisa lebih 
lanjut. Data yang digunakan adalah data yang lengkap. Dari jumlah keseluruhan 60 
responden. Data 60 responden inilah yang digunakan untuk analisa measurement model 
dan structural model.  

Adapun model pengukuran untuk uji validitas dan reabilitas, koefisien determinasi 
model dan koefisien jalur untuk model persamaan, dapat dilihat pada gambar di bawah 
ini : 

Gambar  Tampilan Hasil PLS Algorithm 

Berdasarkan hasil faktor loading di atas maka dapat disimpulkan bahwa konstruk 
mempunyai convergent validity yang baik. 
Uji Realibilitas 
Data outer loading menunjukkan beberapa indikator yang memiliki nilai diatas 0.70 
sehingga hasil dianggap sudah memenuhi standar dan tidak perlu dilakukan iterasi . 

Jika penelitian tradisional menggunakan nilai Cronbach's alpha sebagai acuan, maka 
dalam PLS- menggunakan ukuran berbeda untuk menentukan reliabilitas. Nilai 
reliabilitas komposit digunakan sebagai penggantinya (Bagozzi & Yi, 1988).  Hair 
(2014) mensyaratkan bahwa nilai reliabilitas komposit harus berada diatas  

0.70 atau 0.60 jika penelitian bersifat eksploratori. 
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(X2),komite audit (X3), dan ukuran perusahaan (X4) dapat menjelaskan manajemen laba (Y) dan 
siasanya 92,4% dijelaskan oleh variabel lain. 

 
Pengujian Hipotesis 
1) Uji Parsial (Uji t) 

Uji ini merupakan uji signifikasi (pengaruh nyata) variabel independen (Xi) terhadap 
variabel dependen (Y) secara parsial. Uji t-statistik juga berarti uji keberartian koefisien (bi). Hal 
ini digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya.Uji 
statistik t (t-test) dilakukan untuk memprediksi ada tidaknya pengaruh secara parsial variabel 
independen terhadap variabel dependen. Uji statistik t pada umumnya menunjukkan seberapa 
jauh pengaruh satu variabel dependennya dengan menganggap variabel independen yang lain 
konstan. 
Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:  
1) a. Jika t hitung > t tabel maka variabel independen i secara parsial    berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 
b. Jika t hitung < t tabel makavariabel independen i secara parsial tidak berpengaruh terhadap 
variabel dependen. 

2) a.Jika p-value <  (0,05) maka Ho ditolak, berarti variabel independen i berpengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen. 
b. Jika p-value >  (0,05) maka Ho diterima, berarti variabel independen i tidak berpengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen. 
 

Nilai t-hitung dapat dicari dengan rumus: 
Jika t-hitung > t-tabel ( , n-k-1), maka ditolak  
Jika t-hitung < t-tabel ( , n-k-1), maka diterima. 
 

Tabel 7 
Uji t 

Coefficientsa

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standa
rdized 
Coeffi
cients 

t Sig. Correlations Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Zero-
order 

Parti
al 

Part Tolera
nce 

VIF 

2. (Constant) 221,369 209,968  1,054 ,295      
Dewan Direksi -9,905 13,293 -,081 -,745 ,458 -,120 -,079 -,076 ,895 1,118
Dewan 
Komisaris 
Independen 

-445,98 185,006 -,250 -2,411 ,018 -,262 -,249 -,247 ,972 1,029

Komite Audit 6,943 65,252 ,011 ,106 ,916 -,006 ,011 ,011 ,905 1,106
Ukuran 
Perusahaan 
(Size) 

4,122 15,482 ,028 ,266 ,791 ,032 ,028 ,027 ,940 1,063

Sumber: Output SPSS 21 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan uji hipotesis secara parsial atau individu 
sebagai berikut:  

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel laten memiliki nilai reliabilitas 
komposit diatas 0.60. Hasil uji menyatakan bahwa model dapat memenuhi uji reliabilitas. 
Gambar berikut menjelaskan output visual hasil reliabilitas komposit dari aplikasi 
SmartPLS 3.2.1. Jadi dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang baik 
Uji Validitas  
Uji ini memeriksa validitas konvergen dengan mensyaratkan nilai Average Variance 
Extracted (AVE) tiap variabel laten harus berada diatas ambang 0.50.  

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel laten memiliki nilai AVE diatas 0.50. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki validitas yang baik. 

Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R2 Untuk variabel 
dependen dan nilai koefisien path untuk variabel independen yang kemudian dinilai 
signifikansinya berdasarkan nilait-statistic setiap path.  

Tabel R Square Adjusted
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Hal ini menjelaskan bahwa besar kontribusi seluruh variabel laten eksogen) 
terhadap variabel endogen sebesar 94,8,2% sedangkan sisanya sebesar 5,2.8% 
disebabkan oleh variabel atau faktor lain di luar model penelitian ini. 

Adapun model struktural penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar
Tampilan Hasil PLS Boothstrapping 

Pengujian Hipotesis 

Untuk menilai signifikansi model prediksi dalam pengujian model struktural, dapat dilihat 
dari nilai t-statistic antara variabel independen ke variable dependen dalam tabelPath 
Coefficient pada Output SmartPLS dibawah ini: 
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Tabel  Koefisien Model Penelitian 

Hasil uji T (2-tailed) dengan tingkat signifikansi 5% seperti ditunjukkan pada Tabel di 
atas menunjukkan bahwa : 

1. Pengujian hipotesis pertama 
Dari tabel  di atas dapat dilihat nilai original sample estimete LS adalah sebesar 
0,488 dengan signifikansi dibawah 5% yang ditunjukkan dengan nilai t statistik 
2,571 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 2,0017. Nilai original sample estimate 
positif mengindikasikan bahwa pengetahuan akuntansi pemilik berpengaruh 
positif terhadap penerapan laporan keuangan . Berdasarkan hasil regresi tersebut 
dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. 

2. Pengujian hipotesis kedua. 
Dari tabel  di atas dapat dilihat nilai original sample estimete LS adalah sebesar 
0,106 dengan signifikansi dibawah 5% yang ditunjukkan dengan nilai t statistik 
3,348 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 2,0017. Nilai original sample estimate 
positif mengindikasikan bahwa pemahaman  akuntansi pemilik berpengaruh 
positif terhadap penerapan laporan keuangan . Berdasarkan hasil regresi tersebut 
dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima. 

3. Pengujian hipotesis ketiga 
Dari tabel  di atas dapat dilihat nilai original sample estimete LS adalah sebesar 
0,008 dengan signifikansi diatas 5% yang ditunjukkan dengan nilai t statistik 
0,116 lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 2,0017. Nilai original sample estimate 
positif mengindikasikan bahwa pendidikan  akuntansi pemilik tidak berpengaruh 
positif terhadap penerapan laporan keuangan . Berdasarkan hasil regresi tersebut 
dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak. 

4. Pengujian hipotesis keempat 
Dari tabel  di atas dapat dilihat nilai original sample estimete LS adalah sebesar 
0,008 dengan signifikansi diatas 5% yang ditunjukkan dengan nilai t statistik 
0,815 lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 2,0017. Nilai original sample estimate 
positif mengindikasikan bahwa pendidikan  akuntansi pemilik tidak berpengaruh 
positif terhadap penerapan laporan keuangan . Berdasarkan hasil regresi tersebut 
dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat ditolak. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan   
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  
1. Variabel Pengetahuan akuntansi berpengaruh positif terhadap penerapan penyusunan 

laporan keuangan.  
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Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
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penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengaruh dewan direksi, dewan komisaris 
independen, komite audit, dan ukuran perusahaan. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel 
yaitu sebanyak 31 perusahaan dengan periode antara tahun 2014 sampai dengan 2016. 
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan 
menggunakan analisis regresi berganda, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

manajemen laba. Hal ini dapat dibuktikan, dewan direksi  memiliki nilai t hitungsebesar -0,745 
dengan nilai signifikan sebesar 0,458 menunjukkan tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 yang 
berarti dewan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa dewan komisaris independen  berpengaruh secara 
signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini dapat dibuktikan, dewan komisaris independen  
memiliki nilai t hitungsebesar -2,411 dengan tingkat signifikan sebesar 0,018menunjukkan tingkat 
signifikan lebih kecil dari 0,05 yang berarti dewan komisaris independen berpengaruh terhadap 
manajemen laba. 

3. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
manajemen laba. Hal ini dapat dibuktikan, komite audit  memiliki nilai t hitungsebesar 0,106 
dengan nilai signifikan sebesar 0,916 menunjukkan tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 yang 
berarti komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

4. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap manajemen laba. Hal ini dapat dibuktikan, komite audit  memiliki nilai t hitungsebesar 
0,266 dengan nilai signifikan sebesar 0,791 menunjukkan tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 
yang berarti ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

5. Berdasarkan uji F menunjukkan bahwa dewan direksi, dewan komisaris independen, komite 
audit, dan ukuran perusahaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat signifikan 0,134 > 0,05 yang berarti dewan direksi, 
dewan komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama 
tidak berpengaruh dalam meningkatkan manajemen laba. 

Saran – saran  
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapan memberikan saran kepada 

perusahaan sebagai berikut: 
1. Saran yang diberikan kepada peneliti lain adalah menambah variabel independen corporate 

governance untuk mempengaruhi manajemen laba, salah satu faktor yang mempengaruhi 
corporate governance agar dapat meningkatkan manajemen laba perusahaan. 

2. Bagi perusahaan tidak hanya memfokuskan perhatiannya pada laba yang dihasilkan 
perusahaan. Corporate governance yang dapat digunakan para manajer perusahaan untuk 
mencapai keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. 

3. Bagi investor diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai perusahaan yang 
melakukan pengelolahan laba, sehingga investor dapat lebih berhati-hati dalam melakukan 
penilaian terhadap perusahaan untuk melakukan investasi. 
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2. Variabel Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap penerapan penyusunan 
laporan keuangan.  

3. Variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap penerapan penyusunan 
laporan keuangan.  

4. Variabel pengalaman usaha/kerja tidak berpengaruh terhadap penerapan penyusunan 
laporan keuangan.  

Saran Dengan adanya keterbatasan ataas penelitian ini, berikut ini adalah saran untuk 
penelitian selanjutnya:  
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan variasi keterwakilan pemilihan 

responden UMKM restoran dan café yang tersebar di Tangerang Selatan, sehingga 
lebih mampu mencerminkan populasi.  

2. Penelitian yang akan datang diharapkan dapat meningkatkan jumlah sampel, sehingga 
dapat meningkatkan tingkat generalisasi hasil penelitian. 

 3. Penelitian yang akan datang perancangan kuisioner agar dilakukan lebih baik, 
sehingga informasi yang diperoleh lebih lengkap sehingga mampu menangkap 
fenomena yang akan diteliti. 

4. Penelitian yang akan datang perlu melengkapi adanya penelitian yang sifatnya 
kualitatif dengan cara melakukan in depth interview kepada pemilik restoran dan café 
sehingga lebih mampu menangkap fenomena masalah dengan lebih mendalam, 
sehingga hasil penelitian dapat lebih bermanfaat dalam pengembangan usaha 
restoran dan café di masa yang akan datang. 
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berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
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Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
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investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
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PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI KERJA, DAN 
DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI 
(Studi Kasus Pegawai The Executive area Tangerang) 

Sandi Ekasatria 
Bintoro Ariyanto 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, motivasi 
kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai The Executive area Tangerang 
baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Hasil 
uji t menunjukkan bahwa variabel independen kepemimpinan (X1) diperoleh thitung 
3,791 > ttabel 2,010 dengan probabilitas 0,000 < 0,05, variabel motivasi kerja (X2) 
diperoleh thitung 3,762 > ttabel 2,010 dengan probabilitas 0,000 < 0,05, dan variabel 
disiplin kerja (X3) diperoleh thitung 3,377 > ttabel 2,010 dengan probabilitas 0,001 < 
0,05. Maka variabel kepemimpinan (X1) berpengaruh secara parsial terhadap 
variabel kinerja pegawai (Y), variabel motivasi kerja (X2) berpengaruh secara 
parsial terhadap kinerja pegawai (Y), dan disiplin kerja (X3) berpengaruh secara 
parsial terhadap kinerja pegawai (Y). Hasil uji F menunjukkan bahwa Fhitung 
109,978 > Ftabel 2,79 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka Ha diterima dan 
Ho ditolak yang berarti ada pengaruh signifikan secara simultan antara variabel 
kepemimpinan(X1), motivasi kerja (X2), dan disiplin kerja (X3) terhadap variabel 
kinerja pegawai (Y). 

Kata Kunci:  Kepemimpinan, Motivasi Kerja, Disiplin Kerja, dan Kinerja 
Pegawai 

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah 

Pada berbagai bidang khususnya kehidupan berorganisasi, faktor sumber 
daya manusia merupakan masalah utama yang ada dalam setiap kegiatan yang ada 
didalamnya. Sebuah perusahaan, baik negeri ataupun swasta dalam mewujudkan 
eksistensinya dalam rangka mencapai tujuan memerlukan perencanaan yang 
matang mengenai sumber daya manusia yang bekerja dalam organisasi. Sumber 
daya manusia tersebut berdampak pada efektifitas organisasi, secara internal 
maupun secara eksternal. Menurut  (Subekhi & Jauhar, 2012:21) manajemen 
sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, 
pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, 
pengembangan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan 
organisasi. 
 Suatu organisasi tanpa didukung pegawai yang sesuai, baik segi kuatitatif, 
kualitatif, strategi dan operasionalnya, maka organisasi itu tidak akan mampu 
mempertahankan keberadaannya, mengembangkan dan memajukannya di masa 
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yang akan datang. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan harapan 
organisasi di suatu perusahaan, bagi organisasi yang memiliki hal tersebut akan 
dapat mencapai kinerja yang optimal sesuai yang diinginkan organisasi di suatu 
perusahaan, baik oleh pegawai individu maupun kelompok dalam organisasi di 
suatu perusahaan sehingga tujuan akan dapat dicapai dan diwujudkan. Dengan hal 
ini mereka mempunyai potensi seperti keahlian, pikiran, dan lain-lain dalam suatu 
organisasi di suatu perusahaan dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan potensinya 
untuk mencapai tujuan. Orang yang menduduki jabatan dalam suatu organisasi 
baik sebagai anggota maupun pimpinan merupakan faktor yang terpenting karena 
berkaitan antara satu dengan yang lain dalam setiap organisasi di suatu 
perusahaan. Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh faktor manusia selaku 
yang melakukan atau melaksanakan dari pekerjaan yang dilakukan tersebut.    
 Suatu organisasi di suatu perusahaan harus bisa meningkatkan kualitas 
kinerja pegawai yang dimiliki, karena pegawai adalah aset yang paling penting 
dalam suatu organisasi. Supaya pegawai dapat memberikan kinerja yang baik 
maka suatu organisasi harus dapat memberikan dukungan yang baik kepada 
pegawai. Sumber daya manusia merupakan modal yang paling utama dalam 
organisasi maupun peusahaan. Agar aktivitas manajemen berjalan dengan baik, 
perusahaa harus memiliki karyawan yang berpengetahuan dan berketerampilan 
tinggi serta usaha untuk mengelola perusahaan seoptimal mungkin sehingga 
kinerja karyawan meningkat. Kinerja yang baik adalah kinerja yang optimal, yaitu 
kinerja yang sesuai standar organisasi dan mendukung tercapainya tujuan 
organisasi. 
 Menurut (Torang, 2013:74) kinerja (performance) adalah kuantitas dan 
kualitas hasil kerja individu atau sekelompok didalam organisasi dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada norma, standar 
operasional prosedur, kriteria dan ukuran yang telah ditetapkan atau yang berlaku 
dalam organisasi. Mempunyai kinerja yang baik adalah keinginan setiap 
organisasi, jika terciptanya kinerja yang baik maka akan terciptanya hubungan 
yang harmonis, suasana kerja yang sangat menyenangkan dalam terciptanya 
tujuan. 
 Sukses tidaknya seorang karyawan dalam bekerja akan dapat diketahui 
apabila perusahaan atau organisasi yang bersangkutan menerapkan sistem 
penilaian kinerja. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau 
sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung 
jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang 
bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral 
maupun etika. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk 
menjaga dan memelihara sumber daya manusia yang dimiliki yaitu dengan cara 
melihat gaya kepemimpinan yang diberikan kepada pegawai. 
 Organisasi yang berhasil dalam mencapai tujuan serta mampu memenuhi 
tanggung jawab sosialnya akan sangat tergantung pada para pimpinannya. Bila 
pimpinan mampu melaksanakan dengan baik, sangat mungkin organisasi tersebut 
akan mencapai sasarannya. Suatu organisasi membutuhkan pemimpin yang 
efektif, yang mempunyai kemampuan mempengaruhi perilaku anggotanya. Jadi, 
seorang pemimpin dalam suatu organisasi akan diakui sebagai seorang pemimpin 
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Pengalaman merupakan modal yang akan terus berkembang selama seseorang 
tersebut menjadi karyawan atau menjalankan usaha. Pengalaman dapat diperoleh dari 
semua perbuatan seseorang di waktu yang lalu dan atau dapat dipelajari, sebab dengan 
belajar dari masa lalu seseorang dapat memperoleh pengalaman. 
Staw (1991) berpendapat bahwa pengalaman dalam menjalankan usaha merupakan 
prediktor terbaik bagi keberhasilan, terutama bila bisnis baru itu berkaitan dengan 
pengalaman bisnis sebelumnya. Kebutuhan akan pengalaman mengolah usaha semakin 
diperlukan dengan meningkatnya kompleksitas lingkungan. Ada bukti kuat bahwa 
wirausaha memiliku orang tua yang bekerja mandiri atau berbasis wirausaha. Kemanirian 
dan fleksibilitas yang ditularkan oleh orang tua seperti itu melekat dalam diri anak-
anaknya sejak kecil. Sifat mandiri inilah yang kemudian mendorong mereka untuk 
mendirikan usaha sendiri. Meski tidak ada studi banding dengan wirausaha yang orang 
tuanya bukan wirausaha, relasi dengan orang yang wirausaha tampak menjadi aspek 
penting yang membentuk keinginan seseorang untuk menjadi wirausaha 
Hipotesis Penelitian 
H1 : Pengetahuan Akuntansi berpengaruh terhadap penerapan Laporan Keuangan pada 
UMKM 
H2 : Pemahaman Akuntansi Berpengaruh secara Signifikan terhadap Penerapan Laporan 
Keuangan pada UMKM 
H3 : Tingkat Pendidikan Berpengaruh terhadap Penerapan Laporan Keuangan pada 
UMKM 
H4 : Pengalaman Usaha  Berpengaruh terhadap Penerapan Laporan Keuangan pada 
UMKM 

METODE PENELITIAN 
Populasi dan Sampel Penelitian

Sesuai dengan karakteristik sampel tertentu yang dibutuhkan, yaitu UMKM di 
Tangerang Selatan, Teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa hanya sampel yang 
memiliki unsur tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti yang akan diambil sebagai 
sampel. Jika sampel dipilih untuk memudahkan pengambilan data, bisa juga disebut 
convenience sampling (Sugiyono, 2015:85). Sampel adalah bagian dari populasi yang 
digunakan untuk menyimpulkan atau menggambarkan populasi. Sampel dalam penelitian 
ini pengusaha makanan dan minuman atau semacam Café atau Restoran di Tangerang 
Selatan sebanyak 60 UMKM 
Operasionalisasi Variabel 

Berikut ini adalalah Tabel Operasional Variabel dari penelitian: 

Tabel Operasional Variabel 
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apabila ia dapat mempunyai pengaruh dan mampu mengarahkan bawahannya 
kearah pencapaian tujuan organisasi. (Prasetyo, 2008:171) gaya kepemimpinan 
merupakan bentuk perilaku yang dapat dibuat mengintegrasikan tujuan dengan 
tujuan individu, maka gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku seseorang 
yang dipergunakan untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan keinginannya. 
 Tugas pimpinan dalam perusahaan adalah mengelola sumber daya 
manusia, seorang pimpinan harus menyadari bahwa pegawai adalah asset yang 
sangat berharga bagi perusahaan. Seorang pemimpin haruslah bisa memahami 
kebutuhan para pekerjanya agar mereka bisa bekerja secara efektif demi 
pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu seorang pemimpin dituntut dekat 
dengan para pekerjanya mampu mengetahui dan menyelesaikan permasalahan 
mereka dalam bekerja. Dengan memiliki kepemimpinan efektif, diharapkan 
perusahaan bisa terus berkembang ke arah yang lebih baik. Salah satu tantangan 
yang cukup berat yang sering harus dihadapi oleh pemimpin adalah bagaimana ia 
dapat menggerakan para bawahannya agar senantiasa mau dan bersedia 
mengerahkan kemampuannya yang terbaik untuk kepentingan kelompok atau 
organisasinya.  
 Di store The Executive area Tangerang ini terdapat ketidaksenangan 
terhadap kepemimpinan, dikarenakan pemimpin yang kurang respon dalam 
menyikapi kebutuhan pegawai dan terkesan tidak peduli. Seringkali dijumpai 
adanya pemimpin yang menggunakan kekuasaannya secara mutlak dengan 
memerintahkan para bawahannya, padahal hal ini jelas akan menimbulkan suatu 
hubungan yang tidak harmonis dalam organisasi dan bisa memperhambat kinerja 
pegawai yang bersangkutan.  
 Selain melihat faktor kepemimpinan yang diberikan kepada pegawai 
faktor lain yang harus diperhatikan yaitu motivasi kerja. Motivasi merupakan 
kondisi yang mendorong seseorang melakukan, bersikap, dan bertingkah laku 
untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi akan menjadi positif apabila 
seseorang merasa senang dan tertarik pada pekerjaan, namun motivasi menjadi 
negatif apabila seseorang merasa bosan dan tertekan. Motivasi menjadi pendorong 
seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan guna mendapat hasil yang terbaik 
sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu tidak heran jika pegawai mempunyai 
motivasi kerja yang sangat tinggi biasanya mempunyai kinerja yang tinggi pula. 
Untuk itu pegawai perlu membangkitkan motivasi kerja agar menghasilkan 
kinerja yang baik sesuai yang diharapkan.  
 Motivasi merupakan dorongan terhadap serangkaian proses perilaku 
manusia pada pencapaian tujuan. Sedangkan unsur yang dalam motivasi itu 
sendiri meliputi unsur pembangkitan, menjaga, mengarahkan, menunjukkan 
intensitas bersifat terus-menerus dan adanya tujuan (Wibowo, 2010:379). Seperti 
yang telah ketahui bahwa pegawai adalah manusia biasa yang memiliki berbagai 
keinginan tertentu yang diharapkan akan dipenuhi oleh perusahaan tempat dia 
bekerja. Di lain pihak perusahaan juga menginginkan pegawainya untuk 
melakukan jenis perilaku tertentu. Peranan pimpinan untuk memotivasi kerja 
pegawai sangat signifikan.  
 Motivasi di store The Executive area Tangerang memiliki pengaruh besar 
terhadap kinerja pegawai. Hal ini terlihat dari penghasilan atau gaji yang tidak adil 
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 Variabel Penelitian Indikator Penelitian 
1 Penerapan  

Laporan Keuangan (Y) 
(Pinasti, 2007) 

1) Persepsi terhadap manfaat Laporan 
Keuangan 

2) Persepsi terhadap perbandingan biaya dan 
manfaat Laporan Keuangan 

3) Persepsi terhadap kesediaan 
menyelenggarakan Laporan Keuangan 

2. Pengetahuan Akuntansi 
(X1) 
Bayhaqi (2016) 

1) Pengetahuan deklaratif 
2) Pengetahuan procedural 

 Pemahaman Akuntansi 
(X2) 
(Suwardjono (2014)) 

1) Informasi akuntansi 
2) Pencatatan akuntansi 
3) Prosedur laporan keuangan 

4. Tingkat Pendidikan 
(X3) 
UU RI No. 20 Tahun 2003 

1) Pendidikan Formal 
2) Pendidikan Nonformal 
3) Pendidikan Informal 

5. Pengalaman Usaha 
(X4) 
Staw (1991) 
Rofi (2012) 

1) Pengalaman Kerja 
2) Pola didik orang tua 

Analisis Data 
Peneliti menggunakan metode PLS untuk menganalisa model multivariat ini. Model 

terdiri dari empat  variabel laten eksogen, yaitu pengetahuan akuntansi,pemahaman 
akuntansi, pendidikan pemilik, pengalaman pemilik dan penerapan laporan keuangan.. 
Model yang diajukan oleh peneliti dianalisa menggunakan aplikasi SmartPLS 3.2.1. 
Rancangan model ditampilkan sebagai berikut : 

Pembahasan 

4

dan tidak adanya penghargaan atas prestasi kerja. Tanpa motivasi, seorang 
karyawan tidak dapat memenuhi pekerjaannya sesuai standar karena apa yang 
menjadi motivasi dalam bekerja tidak terpenuhi. Oleh karena itu, perusahaan 
dapat mendorong pegawai yaitu dengan mendorong pegawainya agar memiliki 
motivasi dalam menjalankan kegiatannya dengan memberikan reward, kenaikan 
gaji, tunjangan dan promosi kerja kepada pegawai yang memenuhi target dan 
pegawai yang berkompetensi. 
 Faktor lain yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah sikap disiplin. 
Tanpa adanya sikap disiplin dari para pihak yang berkepentingan dalam 
perusahaan, maka menjadi hal yang mustahil dalam pencapaian tujuan perusahaan 
seperti yang diinginkan.  (Rivai, 2009:825) disiplin kerja adalah suatu alat yang 
digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka 
bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk 
meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan 
perusahaan dan norma-norma yang berlaku. 
 Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi perusahaan. Tanpa 
dukungan disiplin karyawan yang baik, sulit bagi perusahaan untuk mewujudkan 
tujuannya. Disiplin kerja yang baik dapat dilihat dari tingginya kesadaran pada 
karyawannya dalam mematuhi serta menaati segala peraturan dan tata tertib yang 
berlaku, besarnya rasa tanggung jawab atas tugas masing masing, serta 
meningkatkan efisiensi dan kinerja para pegawainya. Disiplin kerja di store The 
Executive area Tangerang masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari masih 
adanya yang tidak disiplin seperti datang tidak tepat waktu, namun tidak adanya 
sanksi tegas dari perusahaan untuk pegawai yang tidak disiplin membuat pegawai 
tidak dapat menyadari adanya peraturan-peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi.  
 Oleh karena itu, peneliti berniat melakukan penelitian karena terlihat 
betapa pentingnya peranan faktor kepemimpinan, motivasi kerja, dan disiplin 
kerja dalam meningkatkan kinerja pegawai.  
Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 
terkait penelitian ini diantaranya: 
1) Apakah kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai pada store The Executive area Tangerang? 
2) Apakah motivasi kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai 

pada store The Executive area Tangerang? 
3) Apakah disiplin kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai 

pada store The Executive area Tangerang? 
4) Apakah kepemimpinan, motivasi kerja, dan disiplin kerja secara bersama-

sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai di store The Evxecutive area 
Tangerang? 
 

Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan perumusan masalah sebelumnya, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui: 
1) Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada store The Executive 

area Tangerang. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 
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Hasil tabulasi kuesioner yang sudah diinput dengan menggunakan software 
Microsoft Excel diekspor ke dalam aplikasi SmartPLS 3.2.1 untuk dapat dianalisa lebih 
lanjut. Data yang digunakan adalah data yang lengkap. Dari jumlah keseluruhan 60 
responden. Data 60 responden inilah yang digunakan untuk analisa measurement model 
dan structural model.  

Adapun model pengukuran untuk uji validitas dan reabilitas, koefisien determinasi 
model dan koefisien jalur untuk model persamaan, dapat dilihat pada gambar di bawah 
ini : 

Gambar  Tampilan Hasil PLS Algorithm 

Berdasarkan hasil faktor loading di atas maka dapat disimpulkan bahwa konstruk 
mempunyai convergent validity yang baik. 
Uji Realibilitas 
Data outer loading menunjukkan beberapa indikator yang memiliki nilai diatas 0.70 
sehingga hasil dianggap sudah memenuhi standar dan tidak perlu dilakukan iterasi . 

Jika penelitian tradisional menggunakan nilai Cronbach's alpha sebagai acuan, maka 
dalam PLS- menggunakan ukuran berbeda untuk menentukan reliabilitas. Nilai 
reliabilitas komposit digunakan sebagai penggantinya (Bagozzi & Yi, 1988).  Hair 
(2014) mensyaratkan bahwa nilai reliabilitas komposit harus berada diatas  

0.70 atau 0.60 jika penelitian bersifat eksploratori. 

5

2) Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada store The Executive 
area Tangerang. 

3) Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada store The Executive 
area Tangerang. 

4) Faktor kepemimpinan, motivasi kerja, dan disiplin kerja secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada store The Executive area 
Tangerang. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kajian Pustaka 
Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut  (Subekhi & Jauhar, 2012:21) dan Mangkunegara dalam (Hamali, 
2016:5), manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, 
pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap 
pengadaan, pengembangan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai 
tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia sebagai serangkaian 
pengembangan sumber daya manusia bukan sekedar daya yang lainnya tindakan 
dalam hal pemikiran, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan untuk mencapai 
tujuan, baik tujuan individu maupun organisasi. Manajemen sumber daya manusia 
dapat didefinisikan pula sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber 
daya yang ada pada individu (karyawan), pengelolaan dan pendayagunaan 
tersebut dikembangkan secara maksimal di dalam dunia kerja untuk mencapai 
tujuan organisasi dan pengembangan individu karyawan. Berdasarkan pengertian 
diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa manajemen sumber daya manusia 
merupakan proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, 
serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan 
perusahaan dalam pencapain tujuannya. Pengertian ini mencakup mulai dari 
memilih siapa saja yang memiliki kualifikasi dan pantas untuk menempati posisi 
dalam perusahaan seperti disyaratkan perusahaan hingga bagaimana agar 
kualifikasi ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan serta dikembangkan dari 
waktu ke waktu. Manajemen sumber daya manusia ini merupakan proses yang 
berkelanjutan sejalan dengan proses operasionalisasi perusahaan, sehingga 
perhatian terhadap sumber daya manusia ini memiliki tempat yang khusus dalam 
organisasi perusahaan.  
Pengertian Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang 
pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Dari gaya ini dapat diambil 
manfaatnya untuk dipergunakan sebagai pemimpin dalam memimpin bawahan 
atau para pengikutnya. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang 
dipergunakan oleh seseorang pemimpin pada saat mencoba mempengaruhi 
perilaku orang lain atau bawahan. Dalam hal ini usaha menyelaraskan persepsi di 
antara orang yang akan mempengaruhi perilaku dengan orang yang perilakunya 
akan dipengaruhi menjadi amat penting keduaduanya (Thoha, 2010:303). 
(Prasetyo, 2008:171), gaya kepemimpinan merupakan bentuk perilaku yang dapat 
dibuat mengintegrasikan tujuan dengan tujuan individu, maka gaya 
kepemimpinan merupakan norma perilaku seseorang yang dipergunakan untuk 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel laten memiliki nilai reliabilitas 
komposit diatas 0.60. Hasil uji menyatakan bahwa model dapat memenuhi uji reliabilitas. 
Gambar berikut menjelaskan output visual hasil reliabilitas komposit dari aplikasi 
SmartPLS 3.2.1. Jadi dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang baik 
Uji Validitas  
Uji ini memeriksa validitas konvergen dengan mensyaratkan nilai Average Variance 
Extracted (AVE) tiap variabel laten harus berada diatas ambang 0.50.  

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel laten memiliki nilai AVE diatas 0.50. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki validitas yang baik. 

Model struktural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R2 Untuk variabel 
dependen dan nilai koefisien path untuk variabel independen yang kemudian dinilai 
signifikansinya berdasarkan nilait-statistic setiap path.  

Tabel R Square Adjusted

6

mempengaruhi orang lain sesuai dengan keinginannya. Pada hakekatnya, para 
pemimpin dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja, kehidupan kerja, dan 
terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Untuk mencapai semua hal tersebut, 
seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam 
melakukan pengarahan kepada bawahannya untuk mencapai tujuan suatu 
perusahaan. Menurut  (Rivai & Mulyadi, 2012:2) kepemimpinan meliputi proses 
dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk 
mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. 
Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para 
pengikutnya, pengorganisasian, dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran 
memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan dukungan, dan 
kerja sama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi. Berdasarkan 
penjelasan dari beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 
adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan, mempengaruhi, mendorong, 
dan mengendalikan orang lain yang terorganisir untuk bisa melakukan sesuatu 
pekerjaan atas keinginan dan ketetapan demi tercapainya tujuan organisasi. 
Pengertian Motivasi Kerja 

(Hasibuan, 2013:141) mengemukakan motivasi berasal dari kata Latin 
yaitu movere yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi dalam 
manajemen hanya ditujukan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahan 
pada khususnya. Motivasi adalah mengarahkan daya dan potensi bawahan agar 
mau bekerjasama secara produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan 
yang telah ditentukan. Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang 
menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau 
bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Motivasi semakin penting 
karena manajer membagikan pekerjaan pada bawahannya untuk dikerjakan 
dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan yang diinginkan. Menurut (Rivai, 
2010:837), motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi 
individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Sikap 
dan nilai tersebut merupakan suatu yang tak terlihat yang memberikan kekuatan 
untuk mendorong individu tersebut bertingkah laku dalam mencapai tujuan. 
Apabila individu termotivasi, mereka akan membuat pilihan yang positif untuk 
melakukan sesuatu, karena pada dasarnya motivasi dapat memacu karyawan 
untuk bekerja keras sehingga dapat memuaskan keinginan mereka dan 
meningkatkan produktivitas kerja mereka serta pada akhirnya akan berpengaruh 
terhadap pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan menurut  (Wibowo, 2010:379) 
motivasi merupakan dorongan terhadap serangkaian proses perilaku manusia pada 
pencapaian tujuan. Sedangkan unsur yang dalam motivasi itu sendiri meliputi 
unsur pembangkitan, menjaga, mengarahkan, menunjukkan intensitas bersifat 
terus-menerus dan adanya tujuan. Berdasarkan pengertian motivasi dari beberapa 
ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan sesuatu yang 
timbul dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan tertentu dan juga bisa 
dikarenakan dorongan orang lain. Akan tetapi motivasi yang baik merupakan 
motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri tanpa adanya paksaan. Motivasi 
dapat dikatakan sebagai suatu kekuatan potensial yang ada dalam diri seorang 
manusia, yang dapat dikembangkannya sendiri atau dikembangkan oleh sejumlah 
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7

kekuatan luar yang pada intinya berkisar imbalan moneter dan imbalan 
nonmoneter, yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif atau secara 
negatif, yang tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang yang 
bersangkutan. 
Pengertian Disiplin Kerja 

Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk 
berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu 
perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan 
seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma yang berlaku  
(Rivai, 2009:825). Menurut (Mangkunegara, 2011:129) mengemukakan bahwa 
disiplin kerja dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh 
pedoman-pedoman organisasi. Jadi, disiplin kerja merupakan salah satu fungsi 
manajemen sumber daya manusia sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-
tugas bagi karyawannya. (Siagian, 2008:305) menyatakan bahwa disiplin 
merupakan tindakan manajemen untuk mendorong para anggota organisasi 
memenuhi tuntutan berbagai ketentuan tersebut. Berdasarkan pengertian dari 
beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja merupakan suatu 
sikap atau perilaku seorang karyawan dalam suatu organisasi untuk selalu taat, 
menghargai, dan menghormati segala peraturan dan norma yang telah ditentukan 
oleh institusi, agar tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Disiplin merupakan 
alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar 
mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku sebagai upaya untuk 
meningkatan kesadaran dan kesedian seseorang menaati semua peraturan dan 
norma organisasi yang berlaku. Disiplin kerja yang baik itu merupakan harapan 
pemimpin organisasi guna mencapai tujuan perusahaan, di mana dispilin kerja 
berfungsi sebagai pedoman pokok bagi karyawan dalalm melaksanakan tugasnya. 
Pengertian Kinerja 

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 
sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung 
jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 
bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai denagn moral 
maupun etika  (Subekhi & Jauhar, 2012:193). Kinerja merupakan perilaku nyata 
yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh 
karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan, kinerja karyawan 
merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk 
mencapai tujuannya  (Rivai & Jauvani, 2010:548). Menurut (Torang, 2013:74) 
kinerja (performance) adalah kuantitas dan kualitas hasil kerja individu atau 
sekelompok didalam organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang 
berpedoman pada norma, standar operasional prosedur, kriteria dan ukuran yang 
telah ditetapkan atau yang berlaku dalam organisasi. Mempunyai kinerja yang 
baik adalah keinginan setiap organisasi, jika terciptanya kinerja yang baik maka 
akan terciptanya hubungan yang harmonis, suasana kerja yang sangat 
menyenangkan dalam terciptanya tujuan. Berdasarkan pengertian kinerja menurut 
beberapa para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan 
perwujudan yang dilakukan oleh pegawai dalam meningkatkan hasil kerja seorang 
pegawai ataupun organisasi. Kinerja pegawai yang baik adalah salah satu faktor 
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yang sangat penting dalam upaya instansi untuk meningkatkan kinerja organisasi. 
Kinerja merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk 
mencapai hasil kinerja yang tinggi dalam suatu organisasi atau instansi. 
Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka pemikiran yang dikemukakan dalam pemelitian ini 
adalah sebagai berikut: 

Gambar  1 Kerangka Pemikiran 

 
 Sumber: Data yang diolah sendiri 
Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai 

Menurut hasil penelitian (Salutondok & Soegoto, 2015:859) menunjukan 
bahwa kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai, hal ini harus 
diperhatikan oleh pimpinan untuk mengarahkan sumber daya manusia dalam hal 
ini mendorong pegawai untuk dapat lebih meningkatkan kinerja dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Menurut hasil penelitian (Sariadi, 
2013:38) dilihat dari pengujian hipotesis secara parsial variabel gaya 
kepemimpinan menunjukan bahwa thitung > ttabel (3,935 > 2,763) ini berarti bahwa 
variabel gaya kepemimpinan mempunyai hubungan positif dan searah terhadap 
kinerja karyawan. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Musdalifah, 
2016:35) diketahui bahwa terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja 
pegawai dan berpengruh secara positif terhadap kinerja pegawai.  
Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai 
 Menurut penelitian dari (Suparno & Sudarwati, 2014:23) diketahui bahwa 
motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas 
Pendidikan Kabupaten Sragen. Sedangkan menurut penelitian dari (Rahmayanti, 
2014:215) diketahui bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan berpengaruh 
positif antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada CV. Putra Kaltim 
Samarinda. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Tuhumena, Kojo, & 
Worang, 2017:2131) diketahui bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Pegadaian (persero) Kantor 
Wilayah V Manado, dan pengaruhnya adalah positif. 
Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai 
 Menurut hasil penelitian (Musdalifah, 2016:35) terdapat pengaruh antara 
disiplin kerja terhadap kinerja pegawai dan berpengaruh secara positif terhadap 
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kinerja pegawai. Menurut hasil penelitian (Salutondok & Soegoto, 2015:860) 
diketahui bahwa disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai pada 
Kantor Sekretariat Kota Sorong. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh  
(Sudarmo & Lukita, 2012:54) diketahui bahwa disiplin kerja memilii pengaruh 
positif terhadap kinerja pegawai. 
  
Hipotesis 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
1) Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap variabel kinerja pegawai. 

Ho : Kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai di store The 
Executive area Tangerang. 
H1 : Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai di store The 
Executive area Tangerang. 

2) Pengaruh motivasi kerja terhadap variabel kinerja pegawai. 
Ho  : Motivasi kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai di store The 
Executive area Tangerang. 
H2 : Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai di store The 
Executive area Tangerang. 

3) Pengaruh disiplin kerja terhadap variabel kinerja pegawai.  
Ho  : Disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai di store The 
Executive area Tangerang. 
H3 : Disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai di store The 
Executive area Tangerang. 

4) Pengaruh kepemimpinan, motivasi kerja, disiplin kerja terhadap variabel 
kinerja pegawai.  
Ho : Kepemimpinan, motivasi kerja, dan disiplin kerja secara bersama tidak 
berpengaruh terhadap kinerja pegawai di store The Executive area Tangerang. 
H4 :  Kepemimpinan, motivasi kerja, dan disiplin kerja secara bersama 
berpengaruh terhadap kinerja pegawai di store The Executive area Tangerang. 

METODE PENELITIAN 
Sumber Data 
Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden. 
Data primer ini untuk mendapatkan pendapat responden tentang pengaruh 
kepemimpinan, motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai yang 
diperoleh langsung oleh responden berdasarkan penyebaran kuesioner, 
wawancara, observasi pada pegawai The Executive area Tangerang.    
Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data 
sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan pustaka, baik berupa 
buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan artikel yang didapat dari internet yang 
berhubungan dengan materi penelitian ini. 
Horizon Waktu 

Dalam penelitian ini penulis melakukan studi cross-sectional dimana 
merupakan tipe studi satu tahap yang datanya berupa beberapa subyek pada waktu 
tertentu. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Mei 2018 hingga bulan Juli 2018. 

PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI KERJA (SANDI E., BINTORO HARIYANTO) 
112-126



10

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh kepemimpinan, 
motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai The Executive area 
Tangerang. 
Unit Analisis Data 

Unit analisa yang digunakan adalah pegawai The Executive area 
Tangerang. Alasan dipilihnya store The Executive area Tangerang sebagai unit 
analisa adalah karena penulis memiliki kemudahan akses untuk melakukan 
penelitian dan memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian ini karena 
peneliti merupakan pegawai The Executive. 
Metode Pemilihan Data 

Terlebih dahulu untuk memperoleh data maka akan ditentukan populasi 
dan sampel yang akan dijadikan penelitian, yaitu sebagai berikut: 
1)  Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau semua unit analisis yang diteliti 
memiliki kriteria tertentu. Populasi juga bisa dikatakan wilayah generalisasi yang 
terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai The 
Executive area Tangerang yang berjumlah 52 orang pegawai terdiri dari: 

(1) The Executive Bintaro Xchange = 7 orang 
(2) The Executive Bintaro Plaza   = 4 orang 
(3) The Executive AEON   = 7 orang 
(4) The Executive SMS   = 8 orang 
(5) The Executive Karawaci  = 7 orang 
(6) The Executive Living World  = 5 orang 
(7) The Executive Mall Alam Sutera = 5 orang 
(8) The Executive Tangerang City = 5 orang 
(9) The Executive Bale Kota  = 4 orang 

2)  Sampel 
 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari 
semua yang ada pada populasi dapat menggunakan sampel yang diambil dari 
populasi itu. Desain sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling 
jenuh, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Hal ini sering dilakukan 
bila jumlah populasi relatif kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus 
(Sugiyono, 2014:156). Sehingga sampel dari penelitian ini adalah seluruh pegawai 
The Executive area Tangerang yaitu berjumlah 52 orang pegawai. 
Variabel dan Pengukuran 

Variabel adalah suatu konsep yang dimiliki variasi nilai, dimana 
variabelnya merupakan objek penelitian dan pengamatan. Variabel nilai tersebut 
dapat berupa variabel bebas (independent variable) yaitu variabel yang akan 
mempengaruhi secara postif maupun negatif dan variabel terikat (dependent 
variable) yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitaian 
ini terdapat dua variabel yaitu:  
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1) Variabel bebas (independent variable), variabel X  dalam penelitian ini 
ada tiga yaitu kepemimpinan (X1), motivasi kerja (X2), dan disiplin kerja 
(X3). 

2) Variabel terikat (dependent variable), variabel Y dalam penelitian ini 
adalah kinerja pegawai. 

 Teknik yang digunakan adalah menggunakan skala likert. Menurut  
(Sugiyono, 2014:168) skala likert digunakan untuk mengukur sikap pendapat dan 
persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam skala 
likert, maka variabel yang diukur dapat dijabarkan menjadi indikator variabel. 
Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur menyusun item-
item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.  
Metode Statistik untuk Analisis Data 
Uji Kualitas Data 

Ada dua konsep untuk mengukur kualitas data, yaitu melalui uji validitas 
dan uji reliabilitas. 
Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji 
normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh variabel bebas yaitu: kepemimpinan (X1), motivasi kerja (X2), dan 
disiplin kerja (X3) terhadap variabel terikat yaitu kinerja pegawai (Y). Persamaan 
regresi liner berganda menggunakan rumus sebagai berikut: 

 
Dimana: 
Y  : kinerja pegawai 
a  : konstanta 
b1, b2, b3 : koefisien regresi 
X1  : kepemimpinan 
X2   : motivasi kerja 
X3  : disiplin kerja 
e  : error/variabel penggangu 
 
Analisis Koefisien Korelasi dan Determinasi 

Metode koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 
hubungan diantara variabel, sementara koefisien determinasi digunakan untuk 
melihat sumbangan dari semua variabel bebas yang bisa menjelaskan variabel 
terikat.
Uji Hipotesis 

1) Uji t (Uji Parsial) 
 Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel–variabel independen 
secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat 
signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari 
derajat kepercayaan mereka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa 
suatu variabel independen secara parsial memperngatuhi variabel dependen. 
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2) Uji F (Uji Simultan) 
 Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel–variabel independen 
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat 
kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih 
besar dari pada variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 
Hasil Penelitian 
Karakteristik Responden 
 Berdasarkan data kepegawaian dan jawaban responden dalam kuesioner 
diperoleh data mengenai karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, 
tingkat pendidikan dan masa kerja. Hasil selengkapnya dapat dilihat dalam tabel-
tabel berikut ini: 

Tabel 1 
Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin 
Keterangan Jumlah Responden Persentase 
Laki-Laki 15 29% 
Perempuan 37 71% 

Total 52 100% 
              Sumber: Data yang diolah sendiri 

  Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah 
perempuan yaitu 37 orang (71%) dibandingkan dengan laki-laki yaitu 15 orang 
(29%). Hal ini menunjukkan bahwa pegawai perempuan sebagai proporsi yang 
lebih besar dibanding pegawai laki-laki yang bekerja di The Executive area 
Tangerang. 
 

Tabel 2 
Karakteristik Responden berdasarkan Usia 

Keterangan Jumlah Responden Persentase 
< 20 Tahun 16 31 % 

21-30 Tahun 36 69 % 

31-40 Tahun 0 0 % 

> 40 Tahun 0 0 % 
Total 52 100 % 

  Sumber: Data yang diolah sendiri 
   

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa dari 52 responden sebagian 
besar responden berada pada rentang usia 21-30 tahun yaitu sebanyak 36 orang 
(69%), dan rentang usia < 20 tahun sebanyak 16 orang (31%) sedangkan tidak ada 
satu pun responden yang berada di rentang usia 31-40 tahun dan > 40 tahun. 
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Tabel 3 
Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan 

Keterangan Jumlah Responden Presentase 
SMP 0 0 % 

SMA 52 100 % 

Diploma/D3 0 0 % 

Sarjana 0 0 % 

Total 52 100 % 
  Sumber: Data yang diolah sendiri 

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa seluruh responden adalah 
berpendidikan SMA yaitu 52 orang (100%). Hal ini menunjukkan bahwa The 
Executive membutuhkan pegawai yang baru lulus sekolah (SMA). 
 

Tabel 4 
Karakteristik Responden berdasarkan Masa Kerja 

Keterangan Jumlah Responden Persentase 

< 1 tahun 17 33 % 
1-4 tahun 32 62 % 

5-10 tahun 3 5 % 

> 10 tahun 0 0% 

Total 52 100% 
      Sumber: Data yang diolah sendiri 

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa pegawai yang telah bekerja 1-4 
tahun adalah responden terbanyak dengan 32 orang (62%) kemudian diikuti oleh 
pegawai yang telah bekerja < 1 tahun sebanyak 17 orang (33%). Sementara itu 
pegawai yang telah bekerja 5-10 tahun sebanyak 3 orang (5%) dan tidak ada 
pegawai yang telah bekerja > 10 tahun di The Executive area Tangerang.

Pembahasan
Uji Kualitas Data 

Setelah data dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah pengujian 
terhadap data tersebut. Pengujian data yang akan penulis lakukan adalah 
pengujian validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui 
sejauh mana konsistensi alat ukur yang digunakan dalam item kuesioner. 
Sedangkan realibilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran 
dapat diandalkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bantuan SPSS 20 
untuk mengelola data. 

PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI KERJA (SANDI E., BINTORO HARIYANTO) 
116-126



14

Uji Validitas 
 Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan valid tidaknya 
pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: bila hasil 
perhitungan rhitung > rtabel, maka kuisioner tersebut adalah valid. Nilai r table untuk 
signifikasi alpha 5% dengan degree of freedom (df) = n=52 dan  = 0,05 didapat 
nilai sebesar 0,2732. Dengan menggunakan SPSS dikatakan valid karena nilai-
nilai korelasi (corrected item-total correlation) berada diatas rtabel. Corrected 
Item-Total Correlation merupakan korelasi pearson antara setiap item dengan 
item lainnya yang ada dalam skala pengukuran. 

Tabel 5 
Hasil Uji Validitas 

No R Hitung r tabel  Keterangan

Kepemimpinan Motivasi 
Kerja 

Disiplin 
Kerja 

Kinerja 
Pegawai 

1 0,529 0,655 0,661 0,548 0,2732 Valid 
2 0,593 0,597 0,606 0,606 0,2732 Valid 
3 0,685 0,573 0,731 0,633 0,2732 Valid 
4 0,586 0,690 0,430 0,509 0,2732 Valid 
5 0,333 0,587 0,732 0,503 0,2732 Valid 
6 0,342 0,640 0,627 0,538 0,2732 Valid 
7 0,525 0,623 0,573 0,537 0,2732 Valid 
8 0,577 0,690 0,274 0,564 0,2732 Valid 
9 0,522 0,770 0,285 0,627 0,2732 Valid 
10 0,718 0,698 0,297 0,663 0,2732 Valid 

Sumber: Data yang diolah dengan SPSS 
 Berdasarkan tabel 5 didapatkan kesimpulan bahwa semua butir pertanyaan 
sebanyak lima puluh bersifat valid. Hal tersebut disebabkan oleh nilai rhitung pada 
semua butir pertanyaan empat variabel lebih besar dibandingkan dengan rtabel. 
Uji Reliabilitas 

Setelah dilakukan uji validitas terhadap beberapa butir pertanyaan variabel 
kepuasan selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas yang paling 
umum adalah dengan menggunakan koefisien Alpha atau Cronbach Alpha ( ) 
sebesar 0,6 sebagai patokan. Jika nilai Cronbach Alpha ( ) lebih besar dari 0,6 
maka dinilai reliabel. 

Tabel 6 
Hasil Uji Reliabilitas 

NO Variabel Croanbach
Apha hitung 

Croanbach
Alpha Standart 
:

Ket 

1 Kepemimpinan 0,799 > 0.6 Reliabel 
2 Motivasi Kerja 0,879 > 0.6 Reliabel 
3 Disiplin Kerja 0,777 > 0.6 Reliabel 
4 Kinerja Pegawai 0,826 > 0.6 Reliabel 

Sumber: Data diolah dengan SPSS 

 
 
 

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN         
[Vol. 18 No. 1 Agustus 2018] 

ANALISA PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE 
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN 
TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA 

SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016 
  
 

Vivi Jayanti 
Yustinus Rawi Dandono 

Dosen STIE Bhakti Pembangunan 
 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
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terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
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 Berdasarkan pada tabel 7 pengujian reliabilitas menggunakan SPSS 
dengan Cronbach Alpha ( ) untuk variabel kepemimpinan 0,799, variabel 
motivasi kerja sebesar 0,879, variabel disiplin kerja sebesar 0,777, dan variabel 
kinerja pegawai sebesar 0,826. Keempat nilai yang ada  > 0,6 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dapat dikatakan reliabel. 
Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
variabel independen dan variabel dependen, keduanya terdistribusi secara normal 
atau tidak. Normalitas data dalam penelitian dapat dilihat dengan cara menghitung 
nilai signifikasi kolmogrov-smirnov dan memperhatikan titik-titik pada Normal P-
Plot of Regresion Standardized Residuali dari variabel dependen. Persyaratan dari 
uji normalitas adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti 
arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data 
menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka 
regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Tabel 7 
Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized 
Residual

N 52 

Normal Parametersa,b Mean 0E-7 
Std. Deviation 1,45517911 

Most Extreme Differences 
Absolute ,094 
Positive ,094 
Negative -,080 

Kolmogorov-Smirnov Z ,680 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,744 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Sumber: Data dioleh dengan SPSS 
 
 Dari hasil uji normalitas pada tabel 7 dapat diketahui nilai KSZ 0,680 dan 
nilai signifikan (Asymp.Sig. 2-tailed) sebesar 0,744. Sehingga dapat ditarik 
kesimpulan bahwa data distribusi secara normal karena lebih dari 0,05. 
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Gambar 2 Grafik Uji Normalitas 

 
Sumber: Data dioleh dengan SPSS 

 Diagram P-P Plot adalah salah satu alat yang digunakan untuk 
pemeriksaan kenormalan data. Distribusi normal akan membentuk garis lurus 
diagonal, dan ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Dari gambar 
2 dapat dilihat bahwa ploting data menyebar di sekitar garis diagonal dan 
mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normal. 
Uji Multikolinieritas 
 Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan 
atau korelasi diantara variabel bebas (independent) pada model regresi. Model 
regresi yang baik itu seharusya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. 
Umtuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi, 
yakni dengan melihat dari nilai tolerance dan lawannya yaitu variance inflation 
factor (VIF) dan kedua ukuran ini menunjukan bahwa setiap variabel bebas 
manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai cut off yang umumnya 
dipakai untuk menunjukan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance  0,1 
atau sama dengan nilai VIF > 10. Apabila nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF  10, 
maka tidak terjadi multikolonieritas pada persamaan regresi. 

Tabel 8 
Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d

Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics

B Std. Error Beta Toleranc
e

VIF

1

(Constant
) 1,195 2,399  ,498 ,621   

Kepemim
pinan ,324 ,086 ,304 3,791 ,000 ,411 2,434

Motivasi
Kerja ,299 ,080 ,371 3,762 ,000 ,273 3,667

Disiplin 
Kerja ,360 ,107 ,339 3,377 ,001 ,262 3,813

a. Dependent Variable: Kinerja 

Sumber: Data yang diolah dengan SPSS 
 Tabel 8 menunjukan bahwa nilai tolerance dari masing-masing variabel 
independen, yaitu Kepemimpinan (X1) = 0,411, Motivasi Kerja (X2) = 0,273 dan 
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Disiplin Kerja (X3) = 0,262. Dari tabel diatas juga diketahui nilai variance 
inflation factor (VIF) masing-masing variabel independen, yaitu Kepemimpinan 
(X1) = 2,434, Motivasi Kerja (X2) = 3,667, dan Disiplin Kerja (X3) = 3,813. 
Ketiga variabel independen tersebut memiliki nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 
10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar 
variabel independen. 
Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu 
model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke 
pengamatan lain. Jika varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan 
lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika varian berbeda disebut 
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 
Heteroskedasitisitas. Adapun grafik hasil uji Heteroskedastisitas adalah sebagai 
berikut: 

Gambar 3 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

  Sumber: Data yang diolah dengan SPSS 
 

Pada gambar 3 diatas terlihat titik-titik yang menyebar secara acak, tidak 
membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun di 
bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi 
Heteroskedastisitas pada model regresi. 
Uji Autokorelasi 
 Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 
regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 
dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi 
timbul karena residual pada satu pengamatan lain pada model regresi. 
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Tabel 9 
Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate

Durbin-Watson

1 ,934a ,873 ,865 1,49996 1,929 
a. Predictors: (Constant), Disiplin Kerja, Kepemimpinan, Motivasi Kerja 
b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 

        Sumber: Data yang diolah dengan SPSS 
 
 Uji Autokorelasi yang digunakan adalah uji Durbin-Watson. Berdasarkan 
tabel 9 diatas menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,929. Bila nilai DW 
terletak antara batas atas atau Upper Bound (du) dan (4-du), maka berarti tidak 
ada autokolerasi. Didapat nilai pada tabel durbin Watson untuk n=52 dan k=4 
adalah du = 1,7223 dan 4-du=2,2777 (1,7223 < 1,929 < 2,2777) maka tidak 
terdapat autokorelasi. 
Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan 
tujan untuk membuktikan hipotesis mengenai adanya pengaruh Kepemimpinan 
(X1), Motivasi Kerja (X2), dan Disiplin Kerja (X3) secara parsial maupun secara 
bersama-sama terhadap Kinerja Pegawai (Y). Perhitungan statistik dalam analisis 
regresi linier berganda menggunakan software SPSS. 
 Hasil penelitian data dengan menggunakan software SPSS menunjukan 
bahwa masing-masing variabel memiliki pengaruh yang signifikan. Dapat dilihat 
dari tabel berikut: 

Tabel 10 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

                                                                Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 1,195 2,399  ,498 ,621
Kepemimpin
an ,324 ,086 ,304 3,791 ,000

Motivasi
Kerja ,299 ,080 ,371 3,762 ,000

Disiplin 
Kerja ,360 ,107 ,339 3,377 ,001

a. Dependent Variable: Kinerja 
Sumber: Data yang diolah dengan SPSS 
 Dari tabel 10 apabila ditulis dalam bentuk sederhana dari persamaan 
regresinya adalah sebagai berikut: Y = 1,195 + 0,324X1 + 0,299X2 + 
0,360X3 
Dimana: 
Y  =  Kinerja Pegawai 
X1 =  Kepemimpinan 
X2 =  Motivasi Kerja 
X3  =  Disiplin Kerja 

 
 
 

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN         
[Vol. 18 No. 1 Agustus 2018] 

ANALISA PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), PRICE TO BOOK VALUE 
(PBV), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DAN 
TINGKAT INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM PT HANJAYA MANDALA 

SAMPOERNA TBK PERIODE 2010-2016 
  
 

Vivi Jayanti 
Yustinus Rawi Dandono 

Dosen STIE Bhakti Pembangunan 
 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Return on Assets, Price to 

Book Value, Earning per Share, Debt to Equity Ratio, dan tingkat inflasi terhadap harga 
saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan per kuartal PT Hanjaya 
Mandala Sampoerna Tbk periode 2010-2016.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara serempak, Return on Assets (ROA), 
Price to Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan 
tingkat inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.Berdasarkan uji-t, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on Assets (ROA), Price to 
Book Value (PBV), Earning per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh 
signifikan. Nilai Adjusted R Square adalah 0,858, hal ini berarti 85.8% variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya 14,2% dijelaskan oleh 
variabel lain di luar model. 

 
Kata kunci: Return on Assets, Price to Book Value, Earning per Share, Debt to     Equity 

Ratio, Tingkat Inflasi, Harga Saham 

 
PENDAHULUAN  

LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
Bagi perusahaan yang ingin terus mengembangkan usahanya tentu harus dapat meningkatkan 
modal usaha salah satunya dengan menjual sahamnya di  pasar modal. Perusahaan yang 

121-126



19

 
Analisis Koefisien Korelasi (r) 

Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui tingkat hubungan 
antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 11 
Hasil Uji Koefisien Korelasi 

Correlations

Kepemimpin
an 

Motivasi
Kerja

Disiplin Kerja Kinerja 
Pegawai 

Kepemi
mpinan

Pearson Correlation 1 ,729** ,742** ,826**

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000

N 52 52 52 52

Motivasi
Kerja

Pearson Correlation ,729** 1 ,837** ,877**

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000

N 52 52 52 52

Disiplin 
Kerja

Pearson Correlation ,742** ,837** 1 ,875**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000

N 52 52 52 52

Kinerja 
Pegawai 

Pearson Correlation ,826** ,877** ,875** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 52 52 52 52

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber: Data yang dioleh dengan SPSS 
Pada tabel 11 besarnya korelasi antara kepemimpinan (X1) dan kinerja 

pegawai (Y) adalah 0,826 dengan sig 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan 
bahwa terdapat hubungan positif dan sangat kuat antara kepemimpinan (X1) dan 
kinerja pegawai (Y). 

Besarnya korelasi antara motivasi kerja (X2) dan kinerja pegawai (Y) 
adalah 0,877 dengan sig 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan positif dan sangat kuat antara motivasi kerja (X2) dan kinerja pegawai 
(Y). 
 Besarnya korelasi antara disiplin kerja (X3) dan kinerja pegawai (Y) 
adalah 0,875 dengan sig 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan positif dan sangat kuat antara disiplin kerja (X3) dan kinerja pegawai 
(Y). 
Analisis Koefisien Determinasi (R2)

Besarnya kontribusi variabel independen mempengaruhi variabel 
dependen dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi. Nilai koefisien 
determinasi atau R2 yang semakin mendekati 1, menunjukan variabel-variabel 
independen variabel dependen. Koefisien determinasi yang digunakan adalah 
adjusted R square karena lebih dapat dipercaya dalam mengevaluasi model 
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regresi. Nilai adjusted R square dapat dilihat pada hasil pengolahan data SPSS 
pada tabel Model Summary berikut: 

Tabel  12 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate

Durbin-Watson

1 ,934a ,873 ,865 1,49996 1,929 
a. Predictors: (Constant), Disiplin Kerja, Kepemimpinan, Motivasi Kerja 
b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 

        Sumber: Data yang dioleh dengan SPSS 
 
 Angka R2 atau koefisien determinan dari tabel 12 diatas adalah sebesar 
0,865. Nilai adjusted R2 digunakan pada model yang memiliki lebih dari satu 
variabel independen. Penggunaan adjusted R2 bisa mengurangi perubahan nilai R2 

karena adanya penambahan variabel independen kedalam model. Jadi persentase 
pengaruh variabel independen (kepemimpinan, motivasi kerja, dan disiplin kerja) 
terhadap variabel dependen (kinerja) adalah sebesar 0,865 atau 86,5% dan sisanya 
13,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti atau diluar dari 
variabel kepemimpinan, motivasi kerja, dan disiplin kerja. 
Uji Hipotesis 
Uji t (Uji Parsial) 
 Uji statistik t yaitu suatu uji untuk mengetahui signifikansi pengaruh 
variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Adapun kriteria yang 
digunakan dalam menguji uji statistik t yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah adalah sebagai berikut: tingkat kepercayaan = 95 persen (a = 5 persen), 
derajat kebebasan (df) = n – k = 52 – 4 = 48, di dapat ttabel = 2,01063. 

Tabel  13 
.Hasil Uji t

                                                                 Coefficientsa

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 1,195 2,399  ,498 ,621 
Kepemimpinan ,324 ,086 ,304 3,791 ,000 
Motivasi Kerja ,299 ,080 ,371 3,762 ,000 
Disiplin Kerja ,360 ,107 ,339 3,377 ,001 

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 
Sumber: Data yang diolah dengan SPSS 
Pada tabel 13 menunjukan bahwa: 
1) Pengaruh Kepemimpinan (X1) terhadap Kinerja Pegawai (Y)  

Variabel  gaya kepemimpinan memiliki nilai thitung 3,791 lebih besar dari 
ttabel 2,010 dan sig 0,000 < 0,05, maka Ho1 ditolak dan Ha1 diterima (ada 
pengaruh signifikan secara parsial antara variabel kepemimpinan dan 
kinerja pegawai). 

2) Pengaruh Motivasi Kerja (X2) terhadap Kinerja Pegawai (Y)   
Variabel motivasi kerja memiliki nilai thitung 3,762 lebih besar dari ttabel 
2,010 dan sig 0.000 < 0.05 maka Ho2 ditolak dan Ha2 diterima (ada 
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pengaruh signifikan secara parsial antara variabel motivasi kerja dan kinerja 
pegawai).  

3) Pengaruh Disiplin Kerja (X3) terhadap Kinerja Pegawai (Y) 
Variabel  disiplin kerja memiliki nilai thitung 3,377 lebih besar dari ttabel 2,010 
dan sig 0,001 < 0,05,maka Ho3 ditolak dan Ha3 diterima (ada pengaruh 
signifikan secara parsial antara variabel disiplin kerja dan kinerja pegawai). 

Uji F (Uji Simultan) 
Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara kedua 

variabel bebas terhadap variabel terikat maka dilakukan uji F. Dari perhitungan 
diperoleh hasil yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 14 
Hasil Uji F 

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 742,313 3 247,438 109,978 ,000b

Residual 107,995 48 2,250   
Total 850,308 51    

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 
b. Predictors: (Constant), Disiplin Kerja, Kepemimpinan, Motivasi Kerja 

Sumber: Data yang diolah dengan SPSS 
 Hasil data yang tertera pada tabel 14 diatas diperoleh nilai Fhitung sebesar 
109,978 sedangkan untuk nilai Ftabel sebesar 2,79 dengan taraf signifikansi ( ) < 
0,05 dan jumlah sampel 52. Hasil Fhitung = 109,978 > Ftabel 2,79 dan sig 0,000 < 
0,05 (ada pengaruh signifikan secara simultan antara variabel kepemimpinan, 
motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai). 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan
1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan terhadap 

kinerja pegawai The Executive area Tangerang. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 
thitung > ttabel ( 3,791 > 2,010) dengan nilai sig 0,000 (p < 0,005) maka Ha1 
diterima. 

2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara motivasi kera terhadap kinerja 
pegawai The Executive area Tangerang. Hal ini ditunjukkan oleh nilai thitung > 
ttabel (3,762 > 2,010) dengan nilai sig 0,000 (p < 0,005) maka Ha2 diterima. 

3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja 
pegawai The Executive area Tangerang. Hal ini ditunjukkan oleh nilai thitung > 
ttabel (3,377 > 2,010) dengan nilai sig 0,000 (p < 0,005) maka Ha3 diterima. 

4) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan, motivasi 
kerja, dan disiplin kerja secara simultan terhadap kinerja pegawai The 
Executive yang ditunjukkan oleh Fhitung sebesar 109,978 yang lebih besar dari 
Ftabel 2,79 serta nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. 

Saran
1) Pemimpin di The Executive perlu lebih mengembangkan dan memajukan 

potensi lebih yang dimiliki oleh para pegawai, terutama yang memiliki 
kontribusi tinggi bagi perusahaan. Pimpinan bisa melakukannya dengan 
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merekomendasikan pegawai yang berpotensi dengan mengikuti pelatihan 
atau training agar dapat lebih berkembang. 

2) Untuk meningkatkan motivasi kerja di The Executive, perusahaan atau 
pimpinan perlu meningkatkan kebutuhan sosial untuk pegawai, perlu 
diikutsertakan dalam hal apapun menyangkut tugasnya agar pegawai 
merasa dihargai dan diakui, dan memberikan bonus bagi pegawai 
berprestasi. Maka dari itu pegawai akan merasa termotivasi untuk 
meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. 

3) The Executive bisa mengurangi masalah indisipliner dari para pegawai 
dengan memperbaiki peraturan kerja pegawai berdasarkan pertimbangan 
logis, masuk akal, dan diinformasikan secara jelas kepada semua pegawai 
dimana hukuman tersebut haruslah bersifat mendidik guna menghindari 
kesalahan-kesalahan yang sebelumnya terjadi. 

4) The Executive bisa meningkatkan kinerja pegawai dengan memberikan 
instruksi perihal pekerjaan yang diemban oleh pegawai dengan baik, teliti, 
dan jelas. Maka dari itu komunikasi pekerjaan antara atasan dengan 
bawaha haruslah berjalan dengan baik guna meminimalisir kesalahan dan 
demi pencapaian tujuan yang diinginkan bersama. 
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PENGARUH AUDIT TENURE, REPUTASI KAP DAN UKURAN 
PERUSAHAAN TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN PADA 
PERUSAHAAN CONSUMER GOODS YANG TERDAFTAR DI BURSA 

EFEK INDONESIA. 

EDWARD HASIBUAN 

ABSTRACT 
At this time, the auditor's duties are widening, not only of accountability for 
disclosing financial information but also unlimited information in matters that 
appear in financial statements, such as disclosure of information on the existence 
and continuity of corporate entities. Auditors are expected not only to check the 
financial statements, but also to provide predictions and assess the ability of 
corporate entities to maintain their business continuity. A going concern audit 
opinion is an audit opinion issued by the auditor to evaluate whether there is 
doubt about the ability of the entity to maintain its survival. The issue of going 
concern is a complex and continuous thing that required the factors used as a 
benchmark in determining the company's going concern status. This study aims to 
examine the effect of audit tenure, reputation of KAP, and firm size on going 
concern audit opinion. The object of this study is a consumer goods company 
listed on the Indonesia Stock Exchange. The method of determining the sample 
using purposive sampling technique as many as 29 companies. The data in this 
study were collected through non-participant observation method by downloading 
data from IDX. The analysis technique used is logistic regression analysis. 
Hypothesis testing in this research using logistic regression analysis technique. 
The result of hypothesis test shows that audit audit variable and reputation of 
KAP do not have an effect on going concern audit opinion, while firm size 
variable significantly influences going concern audit opinion. 
Keywords: audit tenure, reputation of KAP, size of the company, going concern 
auditopinion

PENDAHULUAN
Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan salah satu media utama untuk 
mengkomunikasikan informasi operasional maupun keuangan yang terjadi dalam 
perusahaan (Stevanus dan Rohman, 2013). Sebagai media komunikasi, laporan 
keuangan dapat digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan sebagai cerminan 
untuk melihat kondisi suatu perusahaan. Informasi yang disediakan dalam laporan 
keuangan harus dalam batas kewajaran karena jika dalam pemeriksaan atas 
laporan keuangan memiliki ketidakwajaran akan berdampak buruk pada opini 
audit yang diterima (Ayu,2011). 

Oleh sebab itu, pihak independen, yakni auditor dibutuhkan untuk menilai 
kewajaran dan keandalan dari laporan keuangan perusahaan. Penilaian ini 
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dilakukan untuk membuktikan apakah laporan keuangan telah mencerminkan 
kondisi perusahaan yang sebenarnya, sehingga pihak yang berkepentingan dapat 
mengambil keputusan yang tepat (Kumala, 2012). 

Auditor akan memberikan opini atas hasil penilaian terhadap laporan 
keuangan perusahaan. Auditor yang independen akan memberikan opini sesuai 
dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Jika dalam proses identifikasi informasi 
mengenai kondisi perusahaan, auditor tidak menemukan adanya kesangsian besar 
terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, 
maka auditor akan memberikan opini audit non going concern dan opini audit 
going concern akan diberikan kepada perusahaan yang oleh auditor diragukan 
kemampuannya dalam menjaga kelangsungan usaha perusahaan (Kumala, 2012). 

Dalam (PSA No. 30, SA Seksi 341) di jelaskan bahwa auditor dapat 
mengidentifikasi informasi mengenai kondisi atas peristiwa tertenu yang jika 
dipertimbangkan secara keseluruhan, menunjukan adanya kesangsian besar 
tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya 
dalam jangka waktu pantas. Adapun kondisi dan peristiwa yang dapat 
diidentifikasi dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh auditor, yaitu:  
1. Kecenderungan-Kecenderungan Negatif (Negative Trends) – Misalnya: 

kerugian operasional yang berulangkali terjadi, kekurangan modal kerja, arus 
kas aktivitas operasional yang negatif, rasio-rasio kinerja kunci (key 
performance indicator) yang berskor buruk. 

2. Indikasi Kesulitan Keuangan (Financial Distress) – Contoh, kegagalan dalam 
memenuhi kewajiban membayar utang, penunggakan pembayaran dividen, 
penolakan dari pemasok terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit 
biasa, timbulnya kebutuhan akan restrukturisasi utang, tilmbulnya kebutuhan 
untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru, atau penjualan sebagian 
besar aktiva. 

3. Persoalan Internal (Internal Issues) – Misalnya, pemogokan kerja atau konflik 
perburuhan yang lain, adanya ketergantungan yang tinggi terhadap 
keberhasilan suatu proyek tertentu, adanya komitmen jangka panjang yang 
tidak bersifat ekonomis, adanya kebutuhan untuk merombak operasional 
perusahaan secara signifikan. 

4. Persoalan Eksternal (External Issues)– Contoh: adanya tuntutan hukum atau 
gugatan pengadilan yang berpotensi mengganggu kelangsungan hidup 
perusahaan, keluarnya undang-undang atau masalah-masalah lain yang 
berpotensi membatasi atau menghentikan operasional perusahaan baik 
sebagian maupun keseluruhan, kehilangan hak kelola-lisensi-copyright-dan-
paten penting, kehilangan pelanggan atau pemasok utama, kerugian akibat 
bencana besar seperti gempa bumi-banjir-kekeringan-dan force majeur lainnya 
yang tidak diasuransikan atau diasuransikan namun dengan pertanggungan 
yang tidak memadai. 

Opini audit going concern yang diberikan oleh auditor akan sangat 
berdampak pada perusahaan, salah satu dampak yang dirasakan dari opini audit 
going concern bagi perusahaan adalah semakin berkurangnya jumlah investasi ke 
perusaahaan yang menyebabkan kegiatan produksi perusahaan menjadi tersendat 
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dan berujung pada tidak maksimalnya pada laba yang dihasilkan perusahaan di 
tiap tahunnya. 

Sejumlah penelitian telah mengungkapkan faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap penerimaan opini audit going concern pada perusahaan. Dalam 
penelitian Junaidi dan Hartono (2010) mendapatkan bukti bahwa audit tenure 
berpengaruh terhadap opini audit going concern.Karena ketika auditor 
mempunyai jangka waktu hubungan yang lama dengan kliennya, hal ini akan 
mendorong pemahaman yang lebih, atas kondisi keuangan klien dan oleh karena 
itu mereka akan cenderung untuk mendeteksi masalah going concern.  Sedangkan 
hasil penelitian yang dilakukan oleh Stevanus T H J dan Abdul Rohman 
(2013)menyimpulkan bahwa audit tenure tidak berpengaruh terhadap opini audit 
going concern. 

Penelitian Junaidi dan Hartono (2010) menyimpulkan bahwa reputasi KAP 
berpengaruh terhadap opini audit going concern. Dalam hasil penelitian ini 
menjelaskan bahwa semakin besar reputasi Kantor Akuntan Publik maka semakin 
besar kualitas audit yang diberikannya  Sedangkan dalam penelitian Debby dan I 
Made (2016) menyimpulkan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap 
opini audit going concern. 

Penelitian Yashinta (2013) membuktikan bahwa ukuran perusahaan 
berpengaruh terhadap opini audit going concern.Penelitian ini sesuai dengan 
penelitian McKeown et.al (1997) yang menyatakan bahwa perusahaan besar 
memiliki sedikit kemungkinan untuk gagal dalam melangsungkan usahanya. 
Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghaliyah (2014) menyimpulkan 
bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. 

Berdasarkan latar belakang dan ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian 
terdahulu, maka peneliti ingin melakukan penelitian kembali tentang faktor-faktor 
yang mempengaruhi penerimaan opini audit going concern, maka peneliti tertarik 
melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH AUDIT TENURE,
REPUTASI KAP, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP OPINI 
AUDIT GOING CONCERN(Studi Empiris Pada Perusahaan Consumer 
Goods Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2015)”. 

 
Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka 
peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah audit tenure berpengaruh terhadap opini audit going concern ?
2. Apakah reputasi kantor akuntan publik (KAP) berpengaruh terhadap opini 

audit going concern ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap opini audit going

concern ? 
4. Apakah audit tenure, reputasi KAP dan ukuran perushaan berpengaruh 

terhadap opini audit going concern ? 
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LATAR BELAKANG  
Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat 

terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan 
termasuk pasar modal. Para investor di pasar modal mulai menyadari bahwa perdagangan efek 
dapat memberikan return yang cukup tinggi serta dapat memberikan kontribusi yang besar 
bagi perkembangan perekonomian negara. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
investor baru di pasar modal Indonesia yang mencapai 23,47% atau 101.887 single investor 
identification (SID) sepanjang 2016. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pertumbuhan 
investor baru di tahun sebelumnya naik 18,83% atau 68.804 SID dari posisi Desember 2014 
sebanyak 365.303 SID (Bisnis.com).  
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LANDASAN TEORI 
Audit
Audit menurut Agoes Sukrisno (2012) adalah :  

suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak 
yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh 
manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti 
pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai 
kewajaran laporan keuangan tersebut. 

 
Sedangkan menurut Mulyadi (2009 : 9) mengatakan bahwa :  

Audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi 
bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan 
kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian 
antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.  

 
Menurut Arens, et al. ( 2006 : 4) Audit adalah : 

Suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang 
informasi yang dapat di ukur mengenai suatu entitas ekonomi yang 
dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat 
menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan 
kriteria – kriteria yang telah ditetapkan.

 
Secara umum dapat disimpulkan bahwa audit adalah proses sistematis yang 

dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen untuk memperoleh dan 
mengevaluasi data serta bahan bukti  yang bertujuan untuk memberikan pendapat 
mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. 

Jenis – Jenis Audit 
Menurut Mulyadi (2009:30) jenis audit digolongkan menjadi : 

1. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) 
Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor 

independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk 
menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. 
Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran 
laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi 
berterima umum. Hasil auditing terhadap laporan keuangan tersebut 
disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit, laporan audit ini 
dibagikan kepada para pemakai laporan keuangan seperti pemegang 
saham, kreditur, dan kantor pelayanan pajak. 

2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit) 
Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan 

apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil 
audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang 
membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan. 
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3. Audit operasional (Operational Audit) 
Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan 

organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan 
tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk : 

a. Mengevaluasi kinerja 
b. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan 
c. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. 

Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak 
ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta 
dilaksanakannya audit tersebut. 

Opini Audit 
 Opini audit dapat didefinisikan sebagai pendapat yang diberikan oleh 
akuntan publik dalam rangka menilai kewajaran laporan keuangan klien. Dalam 
Pernyataan Standar Auditing Nomor 29 seksi 508 Standar Profesional Akuntansi 
Publik (2011) dijelaskan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor 
independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran mengenai 
semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan 
arus kas sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.  
Menurut Mulyadi (2009) Terdapat 5 jenis opini audit, yaitu : 
1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) 

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa 
laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai 
dengan standar yang berlaku di Indonesia. Laporan audit dengan pendapat 
wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh auditor jika dalam kondisi sebagai 
berikut : 

a. Semua laporan neraca, laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan 
arus kas terdapat dalam laporan keuangan, 

b. Dalam pelaksanaan perikatan, seluruh standar yang berlaku dapat 
dipahami oleh auditor, 

c. Bukti cukup dapat dikumpulkan oleh auditor, dan auditor telah 
melaksanakan perikatan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk 
melakukan tiga standar pekerjaan lapangan, 

d. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip standar akuntansi di 
Indonesia 

e. Tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah 
paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan keuangan. 

2. Pendapat wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (Unqualified
Opinion with Explanatory Language) 

Dalam keadaan tertentu, auditor menambahkan paragraf penjelas atau 
bahasa penjelas yang lain dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi 
pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan. Paragaraf 
penjelas dicantumkan setelah paragraf pendapat. Keadaan yang menjadi 
penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf penjelas atau modifikasi kata-
kata dalam laporan audit baku adalah: 
a. Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum, 
b. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup, 
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c. Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang 
dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 

d. Penekanan atas suatu hal, 
e. Laporan audit yang melibatkan auditor lain 

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion) 
Kondisi tertentu mungkin memerlukan pendapat wajar dengan 

pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan 
keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi 
keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan 
SAK//IFRS,  kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. 

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan kepada perusahaan yang 
berada dalam kondisi sebagai berikut: 
1. Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan 

terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan 
bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian 
dan ia berkesimpulan tidak menyatakan pendapat. 

2. Auditor yakin, atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi 
penyimpangan dari SAK/IFRS, yang berdampak material dan 
berkesimpualn untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar. 

3. Jika auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian, ia harus 
menjelaskan semua alasan yang sejalan dengan dalam satu atau lebih 
paragraf terpisah yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat. Ia 
harus juga mencantumkan bahasa pengecualian yang sesuai dan 
menunjuk ke paragraf penjelasan di dalam paragraf pendapat itu. 

4. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion) 
Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan 

audite tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai dengan 
prinsipakuntansi berterima umum. 

5. Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) 
Pernyatan auditor untuk tidak memberikan pendapat ini layak diberikan 

apabila : 
a. Ada pembatas lingkup audit yang sangat material baik oleh klien maupun 

karena kondisi tertentu. 
b. Auditor tidak independen terhadap klien. Pernyataan ini tidak dapat 

diberikan apabila auditor yakin bahwa terdapat penyimpangan yang 
material dari prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor tidak 
diperkenankan mencantumkan paragraf lingkup audit apabila ia 
menyatakan untuk tidak memberikan pendapat. Ia harus menyatakan 
alasan mengapa auditnya tidak berdasarkan standar audit yang ditetapkan 
IAI dalam satu paragraf khusus sebelum paragraf pendapat. 
 

Opini Audit Going Concern 
Auditor mempunyai tanggung jawab untuk menilai kelangsungan hidup 

perusahaan dalam setiap pekerjaannya. Mengacu pada (PSA No. 30, SA Seksi 
341), auditor harus memutuskan apakah mereka yakin bahwa perusahaan klien 
akan bisa bertahan di masa yang akan datang. 
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Auditor harus memberikan opini audit going concern jika menemukan 
adanya keraguan terhadap kemampuan perusahaan melanjutkan usahanya. 
Auditor harus mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar mengenai 
kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka 
waktu tertentu dengan cara sebagai berikut (SPAP, 2011): 
1. Auditor mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang dilaksanakan dalam 

perencanaan, pengumpulan bukti audit untuk berbagai tujuan audit, dan 
penyelesaian auditnya, dapat mengidentifikasi keadaan atau peristiwa yang 
secara keseluruhan menunjukkan adanya kesangsian besar mengenai 
kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam 
jangka waktu pantas. Mungkin diperlukan untuk memperoleh informasi 
tambahan mengenai kondisi dan peristiwa beserta bukti-bukti yang 
mendukung informasi yang dapat mengurangi kesangsian auditor. 

2. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan 
entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu 
pantas, maka ia harus: 
a. memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan 

untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut, dan 
b. menentukan kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat secara efektif 

dilaksanakan. 
3. Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, ia mengambil kesimpulan 

apakah ia masih memiliki kesangsian besar mengenai kemampuan entitas 
dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. 
Apabila setelah mempertimbangkan dampak kondisi dan peristiwa, auditor 
tidak menyangsikan kemampuan satuan usahan dalam mempertahankan 
kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas maka auditor 
memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Dalam hal satuan usaha 
tidak memiliki rencana manajemen atau auditor berkesimpulan bahwa 
rencana manajemen entitas tidak dapat secara efektif mengurangi dampak 
negatif kondisi atau peristiwa tersebut, maka auditor menyatakan tidak 
memberi pendapat. Auditor dapat mengidentifikasi informasi mengenai 
kondisi atau peristiwa tertentu yang, jika dipertimbangkan secara keseluruhan 
akan menunjukkan adanya kesangsian besar tentang kemampuan entitas 
mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Berikut  
adalah kondisi dan peristiwa tersebut,yang dijelaskan dalam Pernyataan 
Standar Audit (PSA) No.30, pada Standar Audit (SA) seksi 341  yang berisi : 
a. Trend negatif. Sebagai contoh: kerugian operasi yang berulangkali terjadi, 

kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, rasio 
keuangan penting yang negatif. 

b. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan. 
Contoh: kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya atau perjanjian 
serupa, penunggakan pembayaran dividen, penolakan oleh pemasok 
terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit biasa, rektrukturisasi 
utang, kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru, atau 
penjualan sebagian besar aset. 

c. Masalah intern.  
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Contoh: pemogokan kerja atau kesulitan hubungan perburuhan yang lain, 
ketergantungan besar atas sukses projek tertentu, komitmen jangka 
panjang yang tidak bersifat ekonomis, kebutuhan untuk secara signifikan 
memperbaiki operasi. 

d. Masalah luar yang telah terjadi. 
Contoh: pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya undang-undang, atau 
masalah-masalah lain yang kemungkinan membahayakan kemampuan 
entitas untuk beroperasi; kehilangan franchise, lisensi atau paten penting, 
kehilangan pelanggan atau pemasok utama, kerugian akibat bencana besar 
seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, yang tidak diasuransikan atau 
diasuransikan namun dengan pertanggungan yang tidak memadai. 
Mutchler (1985) mengungkapkan beberapa kriteria perusahaan akan 

menerima opini audit going concern. Kriteria tersebut adalah apabila mempunyai 
masalah pada pendapatan, reorganisasi, ketidakmampuan dalam membayar bunga, 
menerima opini going concern tahun sebelumnya. Selain itu, perusahaan yang 
sedang dalam proses likuidasi, mempunyai modal yang negatif, arus kas negatif, 
pendapatan operasi negatif, modal kerja negatif, 2 s/d 3 tahun berturut-turut rugi, 
dan laba ditahan negatif. 

 
Audit Tenure 

Audit tenure merupakan jangka waktu perikatan antara kantor akuntan 
publik (KAP) dengan suatu entitas terkait dengan pemberian jasa audit yang 
disepakati. Isu mengenai audit tenure biasanya dikaitkan dengan pengaruhnya 
terhadap independensi auditor. Semakin lama masa perikatan (tenure) KAP 
dengan klien akan membuat seorang auditor masuk ke dalam hubungan 
kekerabatan yang erat dimana hubungan tersebut dapat merusak independensi 
auditor (Ghaliyah, 2014). 

Lamanya hubungan antara auditor dengan klien atau perusahaan akan 
membuat kualitas audit semakin meningkat karena auditor telah mengetahui 
kinerja perusahaan dan juga sebaliknya akan membuat kualitas audit semakin 
menurun karena kedekatan antara auditor dan klien atau perusahaan menghalangi 
independensi auditor karena rasa kekeluargaan yang berlebihan berkurangnya 
objektivitas dalam perilaku auditor. 

Ada dua masalah praktis yang sering kali dianggap dapat mengganggu 
kemampuan aktual dari seorang auditor untuk mempertahankan sikap 
independensi selama melaksanakan tugas audit, yaitu: (1) auditor harus 
memperhatikan rekomendasi dari manajemen perusahaan untuk melanjutkan 
tugas audit dari tahun ke tahun, dan (2) secara personal, keberlanjutan tugas audit 
menyebabkan anggota KAP menjadi semakin dekat dengan manajemen, 
hubungan yang semakin dekat ini mengakibatkan auditor lebih mengidentifikasi 
dirinya dengan kepentingan manajemen dari pada kepentingan publik (Giri, 
2010). 

Oleh karena itu, pembatasan masa perikatan (audit tenure) merupakan 
usaha untuk mencegah adanya perilaku auditor terlalu dekat berinteraksi dengan 
klien sehingga tidak mengganggu sikap independensi auditor dalam melaksanakan 
tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan klien. Sehubungan 
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dengan hal ini maka diberlakukanlah peraturan pemerintah mengenai rotasi 
maupun masa perikatan (audit tenure) untuk mengurangi tanggapan masyarakat 
tentang adanya hubungan emosional yang terjalin antara auditor dengan klien dan 
dapat memulihkan kepercayaan masyarakat.  

Di indonesia, peraturan yang mengatur tentang audit tenure sangat 
diperlukan dikarenakan sikap independensi dari seorang auditor sangat penting 
dalam hal pemberian jasa audit oleh akuntan publik. Oleh karena itu, pihak 
pemerintah sebagai regulator diharapkan dapat memfasilitasi kepentingan dari 
semua pihak, baik dari pihak akuntan, pihak perusahaan dan pihak eksternal 
Divianto, 2011). 

Berdasarkan Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011 yang 
telah disahkan menyebutkan bahwa peraturan tentang pembatasan pemberian jasa 
audit di tentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17 tahun 2008 pasal 3 
tentang “Jasa Akuntan Publik”. Peraturan tersebut mengatur bahwa pemberian 
jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP 
paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan 
Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. (Peraturan Menteri 
Keuangan RI, 2008).    

Penelitian terkait dengan pengaruh audit tenure terhadap opini audit going 
concern telah banyak dilakukan dan menemukan hasil penelitian yang beragam. 
Junaidi dan Hartono (2010) mendapatkan bukti bahwa audit tenure berpengaruh 
terhadap opini audit going concern.Karena ketika auditor mempunyai jangka 
waktu hubungan yang lama dengan kliennya, hal ini akan mendorong pemahaman 
yang lebih, atas kondisi keuangan klien dan oleh karena itu mereka akan 
cenderung untuk mendeteksi masalah going concern.  Sedangkan Stevanus T H J 
dan Abdul Rohman (2013)belum menemukan cukup bukti bahwa audit tenure 
dapat mempengaruhi opini audit going concern. 

 
Reputasi KAP 

Auditor bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang berkualitas 
tinggi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Reputasi KAP berhubungan 
erat dengan ukuran KAP dikarenakan terdapat perbedaan kualitas auditor dan 
independensi antara KAP yang berskala besar dan KAP yang berskala kecil. Hal 
tersebut dikemukankan oleh beberapa literatur serta terdapat argumen yang 
menguatkan dimana Choi, et al (2010) menyatakan bahwa KAP berskala besar 
adalah KAP yang sudah dikenal internasional dimana menyediakan jasa audit 
yang lebih berkualitas daripada KAP berskala kecil. 

Dalam hal ini, terdapat persepsi bahwa auditor yang berasal dari KAP 
yang berskala besaratau yang berafiliasi dengan kantor akuntan internasional akan 
memiliki kualitas yang lebih baik, karena auditor yang berasal dari KAP 
besarmempunyai karakterisitik-karakteristik yang bisa dikaitkan dengan 
kualitasnya, seperti pelatihan, dan pengakuan internasional.Berikut adalah daftar 
10 besar Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berskala besar di Indonesia : 

1. Tanudiredja, Wibisana & Rekan, yang berafiliasi dengan Pricewaterhouse
Coopers (PWC). 
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2. Purwantono, Suherman & Surja, yang berfiliasi dengan Ernst & Young 
(EY). 

3. Osman Bing Satrio & Rekan , berafiliasi dengan Delloite. 
4. Siddharta & Widjaja , berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick 

Goerdeler (KPMG). 
5. Aryanto, Amir Yusuf,Mawar &Saptoto, berafiliasi dengan RSM. 
6. Tanubrata Susanto Fahmi & Rekan, berafiliasi dengan Binder Djiker Otte 

(BDO). 
7. Tjiendradjaja & Handoko Tomo, berafiliasi dengan Mazars.  
8. Mulyamin Sensi Suryanto & Liany, berafiliasi dengan Moore Stephens. 
9. Johan Molanda Mustika & Rekan , berafiliasi Baker Tily Internasional  
10. Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang, berafiliasi BKR. 
Sumber Data : http://www.pppk.kemenkeu.go.id/News/Details/18
 

2.1 Ukuran Perusahaan 
Ukuran perusahaan adalah suatu skala pengukuran di mana perusahaan 

dapat dikategorikan menjadi perusahaan yang besar atau kecil menggunakan 
beberapa cara pengukuran, antara lain: total asset, penjualan, dan kapitalisasi 
pasar (Sudarmadji dan Sularto, 2007).  Nilai dari aset menunjukkan kekayaan 
yang dimiliki oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Nilai 
penjualan menunjukkan perputaran uang yang dapat dihasilkan oleh perusahaan. 

Mutchler (1984) menyatakan bahwa auditor lebih sering mengeluarkan 
opini audit going concern pada perusahaan kecil karena auditor mempercayai 
bahwa perusahaan besar dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangan yang 
dihadapinya daripada perusahaan kecil.  

 
 

METODOLOGI PENELITIAN 
Hipotesis 

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit tenure, 
reputasi KAP dan ukuran perusahaan terhadap opini audit going concern. Adapun 
hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut :
H01 : Tidak ada pengaruh audit tenure terhadap opini audit going concern. 
Ha1 : Ada pengaruh audit tenure terhadap opini audit going concern. 
H02 :Tidak ada pengaruh reputasi KAP terhadap opini audit going concern. 
Ha2: Ada pengaruh reputasi KAP terhadap opini audit going concern. 
H03 : Tidak ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap opini auditgoing concern. 
Ha3 : Ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap opini audit goingconcern.
H04 : Tidak ada pengaruh audit tenure, reputasi KAP dan ukuran perusahaan 

terhadap opini audit going concern. 
Ha4 : Ada pengaruh audit tenure, reputasi KAP dan ukuran perusahaan terhadap 

opini audit going concern. 
 
Kerangka Pemikiran 

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang 
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Audit Tenure
(X1) 

Reputasi KAP 
(X2) 

Opini Audit 
Going Concern 

(Y) 

Ukuran 
Perusahaan

(X3) 

penting. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan 
dalam sebuah model sebagai berikut :

Gambar 3.1 
Rangka Pemikiran 

Variabel Independen   Variabel Dependen 
  

 

 
 
 
 
 
 
Sumber : data diolah sendiri 

Hubungan Antar Variabel 
Pengaruh Audit Tenure Terhadap Opini Audit Going Concern 

Menurut De Angelo (1981) (dalam Ghaliyah, 2014), kualitas audit terbentuk 
dari dua komponen yaitu kompetensi dan independensi auditor. Lamanya 
hubungan perikatan auditor dengan klien seringkali dikaitkan dengan 
independensi auditor. Hubungan auditor dengan klien dan pengaruh terhadap 
independensi auditor dapat dikembangkan dari hubungan agen dan prinsipal 
dalam teori agensi. 

Kualitas audit dipengaruhi oleh independensi auditor terhadap klien. Namun, 
dalam proses audit diperlukan hubungan kerja yang erat antara auditor dengan 
manajemen (agent). Pembinaan hubungan kerja yang erat dapat menyebabkan 
shareholders mempertanyakan independensi auditor dan menuntut kontrol yang 
lebih ketat atas independensi. Hubungan kerja yang erat antara auditor dengan 
klien disebabkan jangka perikatan audit (audit tenure) yang lama, sehingga dapat 
mengancam independensi auditor. 

KAP yang memiliki audit tenure yang panjang dapat meningkatkan 
hubungan kekerabatan dan ketergantungan ekonomi (economic dependence) 
terhadap kliennya, sehingga dapat mempengaruhi independensi auditor dalam 
melakukan proses audit dan menurunkan kualitas audit yang dihasilkan. Junaidi 
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dan Hartono (2009) menemukan bukti bahwa audit tenure berpengaruh terhadap 
opini audit going concern, yang menyatakan bahwa masa perikatan KAP yang 
panjang dapat berdampak pada hilangya independensi auditor. 
Pengaruh Reputasi KAP Terhadap Opini Audit Going Concern 

Choi et al, (2010) menyatakan bahwa KAP yang berukuran besar 
menghasilkan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan KAP yang 
berukuran kecil. KAP berukuran besar cenderung lebih independen dalam 
mengungkapkan dan melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh klien. Hal 
tersebut menjadi perhatian auditor, karena apabila publik menemukan kecurangan 
perusahaan yang tidak diungkapkan oleh auditor, maka hal tersebut akan 
mengancam reputasi mereka. 

KAP yang lebih besar dapat diartikan menghasilkan kualitas audit yang lebih 
baik dibandingkan KAP kecil, yang menemukan adanya pengaruh reputasi KAP 
terhadap opini audit going concern. Hal tersebut dikarenakan Kantor Akuntan 
Publik besar kurang merespon tekanan dari klien untuk memperlancar pelaporan 
dan cenderung tidak mau berkompromi atas kualitas audit. Oleh  karena itu, 
semakin besar kantor akuntan publik maka akan mencerminkan kinerja 
perusahaan dengan independen. Ghaliyah (2014) menemukan bukti bahwa 
reputasi KAP berpengaruh terhadap opini audit going concern. 
Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Opini Audit Going Concern 

Mutchler (1985) dalam (Yashinta, 2013) menyatakan bahwa auditor lebih 
sering mengeluarkan opini audit going concern pada perusahaan kecil karena 
auditor mempercayai bahwa perusahaan besar dapat menyelesaikan kesulitan-
kesulitan keuangan yang dihadapinya daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar 
memiliki akses yg lebih mudah dalam mendapatkan dana baik itu berupa 
pinjaman dari kreditur atau dana investasi dari investor, maupun dari sumber dana 
eksternal lainnya. Kemudahan ini dikarenakan trust yang didapat oleh perusahaan 
besar dari calon sumber dana. Kreditur misalnya, akan lebih merasa secure
memberikan pinjaman pada perusahaan besar yang biasanya memiliki tatanan 
perusahaan yang lebih baik dari pada perusahaan dengan skala yang lebih kecil, 
baik itu tatanan birokrasi perusahaan, sistem pengendalian internal, manajerial 
perusahaan, teknologi informasi yang dipakai, dan aspek-aspek lain yang nantinya 
akan berpengaruh pada kemampuan perusahaan dalam mencapai target. Oleh 
karena itu, dapat diasumsikan bahwa perusahaan dengan ukuran besar memiliki 
probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam 
industri. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan auditor dalam memberikan opini 
audit going concern pada perusahaan besar.  

Dari uraian diatas dapat ditarik asumsi awal bahwa ukuran perusahaan 
berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini audit going concern, yaitu 
semakin besar ukuran perusahaan maka kemungkinan perusahaan dalam 
menerima opini audit going concern akan semakin kecil. 

Variabel dan Skala Pengukuran 
Variabel adalah apapun yang membedakan, membawa variasi pada nilai 

(Sekaran, 2006). Variabel-variabel dalam penelitian ini didefinisikan secara jelas 
sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda. Dalam penelitian ini terdapat dua 
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variabel yang terdiri dari variabel independen (variabel bebas) dan variabel 
dependen (variabel terikat). Peneliti menggunakan 4 variabel yang akan diteliti, 
terdiri dari : 

a. Variabel Dependen 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah opini audit going concern 
(Y) yang diukur  dengan variabel dummy. Bila perusahaan diberikan opini 
going concern diberi nilai 1 dan bila perusahaan tidak mendapat opini 
going concern diberi nilai 0. 

b. Variabel Independen 
1. Audit Tenure (X1) 

Audit tenure merupakan jumlah tahun berturut-turut dimana KAP 
telah melakukan perikatan audit dengan sebuah entitas yang sama. 
Variabeltenure diukur dengan menghitung jumlah tahun KAP 
melakukan jasa audit pada entitas yang sama secara berturur-turut dari 
tahun 2010-2015.  

2. Reputasi KAP (X2) 
Variabel reputasi KAP dalam penelitian ini menunjukkan ukuran 
besar atau kecilnya KAP. Termasuk dalam KAP berukuran besar bila 
KAP tersebut termasuk dalam The Big Ten Firm, sedangkan KAP 
berukuran kecil tidak termasuk dalam The Big Ten Firm. Variabel 
reputasi KAP diukur dengan variable dummy dengan memberikan 
nilai 1 jika perusahan diaudit oleh KAP yang termasuk The Big Ten 
Firm dan nilai 0 jika perusahaan tidak diaudit oleh KAP yang 
termasuk The Big Ten Firm. 

3. Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan klien merupakan besarnya ukuran sebuah 
perusahaan yang diukur berdasarkan total aset. Semakin besar total 
aset sebuah perusahaan mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan 
tersebut besar, sebaliknya semakin kecil total aset sebuah perusahaan 
mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tersebut kecil. Variabel 
ukuran perusahaan klien dalam penelitian ini dihitung dengan 
menggunakan logaritma natural (ln) atas total aset perusahaan 
(Beams et.al, 2013). 

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 
Deskripsi Data 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan – perusahaan consumer 
goods (sektor barang konsumsi) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
yang mempublikasikan laporan keuangannya dari tahun 2010 sampai tahun 2015. 
Perusahaan – perusahaan ini tidak mengalami delisting dari Bursa Efek Indonesia 
(BEI) selama tahun penelitian. 

Berdasarkan kriteria perolehan sampel penelitian ini berhasill memperoleh 
data dari 29 perusahaan dengan tahun penelitian sebanyak 6 tahun (2010-2015), 
sehingga diperoleh sebanyak 174 sampel pada penelitian ini. 
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4.2 Statistik Deskriptif 
Statistik Deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Minimum adalah nilai 
terkecil dari suatu rangkaian pengamatan, maksimum adalah nilai terbesar dari 
suatu rangkaian pengamatan, rata-rata (mean) adalah hasil penjumlahan dari nilai 
seluruhnya dibagi dengan banyaknya data, dan standar deviasi adalah akar dari 
jumlah kuadrat dari selisih data dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data. 
Pada tabel 4.1 akan disajikan mengenai pengujian statistik deskriptif mengenai 
audit tenure, reputasi KAP, dan ukuran perusahaan terhadap opini audit going 
concern. 

Tabel 1.1 
Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

OPINIGOINGCONCERN 174 0 1 ,20 ,402
AUDITTENURE 174 1 6 3,07 1,697
REPUTASIKAP 174 0 1 ,75 ,433
Ln_Size 174 25,18 32,15 28,2604 1,67999
Valid N (listwise) 174     

 
Sumber : Data diolah (SPSS) 

Penjelasan mengenai statistik deskriptif untuk masing-masing variabel 
adalah sebagai berikut : 

1. Jumlah seluruh sampel penelitian (N) adalah 174 sampel yang diperoleh 
dari 29 perusahaan dengan periode pengamatan 6 tahun. 

2. Opini audit going concern pada penelitian ini, dari data di atas 
menunjukan bahwa opini audit going concern memiliki nilai minimum 
sebesar 0, nilai maksimum sebesar 1 dengan rata-rata sebesar 0,20 dan 
standar deviasi sebesar 0,402. Nilai rata-rata sebesar 0,20 menunjukan 
bahwa 20% data sampel penelitian menerima opini audit going concern. 
Sedangkan 80% data perusahaan yang di jadikan sampel perusahaan tidak 
menerima opini audit going concern. 

3. Audit tenure diproksikan dengan menghitung jumlah tahun sebuah KAP 
melakukan jasa audit pada entitas yang sama secara berturut-turut, Audit 
tenure memiliki nilai minimum sebesar 1, nilai maksimum sebesar 6, 
dengan rata-rata sebesar 3,07 dan standar deviasi sebesar 1,697. 

4. Reputasi KAP untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP bigtendiberi kode 
1, sedangkan untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP non big ten diberi 
kode 0. Berdasarkan tabel di atasreputasi KAP meliliki nilai minimum 
sebesar 0, nilai maksimum sebesar 1,  dengan rata-rata sebesar 0,75 dan 
standar deviasi sebesar 0,433. Rata-rata sebesar 0,75 (75%) menunjukan 
bahwa 75% dari data penelitian diaudit oleh KAP big ten. 

5. Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan Ln total aset memiliki nilai 
minimum sebesar 25,18, nilai maksimum sebesar 32,15, nilai rata-rata 
sebesar 28,26, dan standar deviasi sebesar 1,679. 
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Uji Hipotesis 
Karena variabel dependen bersifat dikotomi (mendapatkan opini audit going

concern dan tidak mendapatkan opini audit going concern), maka pengujian 
terhadap hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi logistik, untuk 
menguji pengaruh audit tenure, reputasi KAP, dan ukuran perusahaan terhadap 
opini audit going concern(Ghozali, 2013:333). 

Beberapa tahapan yang dilakukan sebelum melakukan uji regresi logistik, 
yaitu:  
Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit)

Pengujian kesesuaian model (overall model fit) dilakukan dengan 
membandingkan nilai antara -2Log Likelihood (-2LogL) pada awal (Block
Number = 0) dengan nilai -2Log Likelihood pada akhir (Block Number = 1). 

Tabel Iteration History 0 yang merupakan -2Log Likelihood awal. Tabel 
ini akan dibandingkan dengan tabel Iteration History 1 yang merupakan -2Log 
Likelihood akhir. Adanyan selisih antara -2Log Likelihood awal dengan -2Log 
Likelihood akhir akan menunjukan bahwa model tidak dapat ditolak dan model fit 
dengan data.

Tabel 4.2 
Overall Model Fit (Blok 0 : Beginning Block) 

Iteration Historya,b,c

Iteration -2 Log likelihood Coefficients 

Constant 

Step 0 

1 175,671 -1,195

2 174,695 -1,370
3 174,693 -1,379
4 174,693 -1,379

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 174,693 

c. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than 
,001. 

Sumber : Data diolah (SPSS) 
Berdasarkan hasil pengolahan SPSS pada tabel 4.2 menunjukan bahwa 

nilai -2Log Likelihood awal (tabel Iteration History 0) adalah sebesar 174,693. 
Langkah selanjutnya pengujian overall model fit dengan memasukan variabel 
bebas pada penelitian (audit tenure, reputasi KAP, dan opini audit going concern . 

Tabel 4.3 
Overall Model Fit (Block 1 : Method = Enter)

Iteration Historya,b,c,d

Iteration -2 Log 
likelihood 

Coefficients 
Constant AUDITTENURE REPUTASIKAP

(1)
Ln_Size 

Step 1 1 168,202 4,748 ,095 -,100 -,220
2 165,322 8,056 ,139 -,154 -,350
3 165,244 8,854 ,146 -,165 -,380
4 165,244 8,885 ,146 -,166 -,382
5 165,244 8,885 ,146 -,166 -,382
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a. Method: Enter 
b. Constant is included in the model. 
c. Initial -2 Log Likelihood: 174,693 
d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less 
than ,001. 
Sumber : Data diolah (SPSS) 

Dari data di atas diketahui bahwa nilai -2Log Likelihood awal pada tabel 4.2 
(tabel Iteration History 0) adalah 174,693 dan nilai -2Log Likelihood akhir pada 
tabel 4.3 (tabel Iteration History 1) dihasilkan 165,244. Berdasarkan output 
tersebut menunjukan adanya penurunan nilai -2Log Likelihood,hal ini dapat 
diartikan bahwa penambahan tiga variabel bebas ke dalam model dapat 
memperbaiki model fit serta menunjukkan model regresi yang lebih baik atau 
dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data. 

 
Koefisien Determinasi 

Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukan 
dengan nilai Nagelkerke R Square. 

Tabel 4.4 
Koefisien Determinasi 

Model Summary

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 165,244a ,053 ,083

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less 
than ,001. 

Sumber : Data diolah (SPSS) 
Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel 4.4 menunjukan nilai Cox dan 

Snell’s R Square adalah sebesar 0.053 dan nilai Nagelkerke R Square sebesar 
0,083 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh 
variabel independen dalam penelitian ini adalah sebesar 11%. Dalam pemahaman 
lain, berarti bahwa variabilitas variabel audit tenure, reputasi KAP dan ukuran 
perusahaan sebesar 8% sedangkan sisanya sebesar 92% dijelaskan oleh variabel-
variabel lainnya diluar penelitian ini. 

Menguji Kelayakan Model Regresi 
Analisis selanjutnya yang akan dilakukan adalah dengan menilai kelayakan 

model regresi logistik. Pengujian kelayakan model regresi logistik dinilai dengan 
menggunakan Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit TestGoodness yang 
diukur dengan nilai Chi-square. Berikut pengujian kelayakan model regresi 
logistik: 
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Tabel 4.5 
Kelayakan Model Regresi Logistik 

Hosmer and Lemeshow Test

Step Chi-square df Sig.

1 2,705 8 ,951

 
Sumber : Data diolah (SPSS) 
Tabel 4.5 menunjukan hasil pengujian Hosmer and Lemeshow’s Test. 
Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai Hosmer and Lemeshow’s 
Test adalah 2,705 dengan probabilitas signifikasi 0,951 yang nilainya lebih besar 
dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model mampu 
memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena 
cocok dengan data observasinya. 

 
Uji Omnimbus (Overall Test) 

Tabel 4.6 
Overall Test 

Omnibus Tests of Model Coefficients

 Chi-square df Sig.

Step 1 
Step 9,449 3 ,024

Block 9,449 3 ,024
Model 9,449 3 ,024

Sumber : Data diolah (SPSS) 
Test ini dilakukan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel 

bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas Uji ini mirip dengan 
uji F pada analisis regresi lainnya. Nilai uji ini dapat dilihat 
menggunakannilai Chi-Square dari selisih antara -2 Log likelihood sebelum 
variabel independen masuk model dan -2 Log likelihoodsetelah variabel 
independen masuk model. Pengujian ini disebut juga dengan pengujian Maximum 
likelihood. 

Sehingga jawaban terhadap hipotesis pengaruh simultan variabel 
independenterhadap variabel dependen adalah menerima H1 dan menolak H0 atau 
yang berarti ada pengaruh signifikan secara simultan audit tenure, reptasi KAP 
dan ukuran perusahaan terhadap opini audit going concern, karena nilai p value 
chi-Square menunjukkan angka 0.024, nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 
uji sebesar 0.05. 

 
Model Regresi Logistik 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan atau 
pengaruh antara variable bebas yaitu audit tenure, reputasi KAP dan ukuran 
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perusahaan terhadap opini audit going concern.Berikut ini adalah hasil dari 
analisis regresi logistik. 

Tabel 4.7 
Hasil Uji Regresi Logistik 

 
Sumber : Data diolah (SPSS) 

Tabel di atas menunjukan hasil pengujian dengan regresi logistik pada 
taraf kesalahan 5 persen. Hasil pengujian regresi logistik menghasilkan model 
sebagai berikut : 

Ln  = 8,885 + 0,146 x1 -0,166 x2 - 0,382 x3 + e 
Berdasarkan persamaan regresi logistik tersebut, maka dapat diinterpretasikan 
hasil pengujian hipotesis sebagai berikut : 

Persamaankoefisienregresilogistikdariaudit 
tenuresebesar0,146mempunyaiartibahwa,apabilaterdapatpeningkatanmasa audit 
tenure sebuah KAP terhadap suatu entitas,makaopini audit going
concerncenderungmeningkat denganasumsifaktorlainya konstan. 

Persamaankoefisienregresilogistikdari reputasi KAP sebesar -
0,166mempunyaiartibahwaapabilareputasi KAP meningkat, makapemberian 
opini audit going concernakancenderungmenurundenganasumsifaktorlainya 
konstan. 

Persamaankoefisienregresilogistikdariukuran perusahaan sebesar-
0,382mempunyaiartibahwa,apabilaterdapatpeningkatandariukuran 
peusahaanmakapemberian opini audit going
concerncenderungmenurundenganasumsifaktorlainya konstan. 

 
Pemabahasan
Pengaruh Audit Tenure Terhadap Opini Audit Going Concern

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa pada variabel audit 
tenure menunjukan nilai koefisien regresi sebesar 0,146 dengan tingkat signifikasi 
sebesar 0,206. Dengan tingkat signifikasi yang lebih besar dari  0,05 (5%) maka 
hipotesisH01 diterima yaitu tidak ada pengaruh audit tenure terhadap opini audit 
going concern. 

Hal penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Stevanus THJ dan Abdul 
Rohman (2013) yang menyatakan bahwa audit tenure tidak berpengaruh terhadap 
opini audit going concern. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa 
independensi auditor tidak terganggu dengan lamanya perikatan yang terjalin 
antara klien dengan auditor. Auditor akan memberikan opini audit going

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1a 

AUDITTENURE ,146 ,116 1,602 1 ,206 1,157 ,923 1,452

REPUTASIKAP(1) -,166 ,460 ,130 1 ,718 ,847 ,344 2,088
Ln_Size -,382 ,140 7,379 1 ,007 ,683 ,518 ,899
Constant 8,885 3,912 5,157 1 ,023 7221,434   

a. Variable(s) entered on step 1: AUDITTENURE, REPUTASIKAP, Ln_Size. 
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Sumber : Data diolah (SPSS) 
Tabel di atas menunjukan hasil pengujian dengan regresi logistik pada 

taraf kesalahan 5 persen. Hasil pengujian regresi logistik menghasilkan model 
sebagai berikut : 

Ln P
1−P

 = 8,885 + 0,146 x1 -0,166 x2 - 0,382 x3 + e 
Berdasarkan persamaan regresi logistik tersebut, maka dapat diinterpretasikan 
hasil pengujian hipotesis sebagai berikut : 

Persamaan koefisien regresi logistic dari audit tenure sebesar 0,146 
mempunyai arti bahwa, apabila terdapat peningkatan masa audit tenure sebuah 
KAP terhadap suatu entitas, maka opini audit going concern cenderung 
meningkat dengan asumsi factor lainya konstan. 

Persamaan koefisien regresi logistic dari reputasi KAP sebesar -0,166 
mempunyai arti bahwa apabila reputasi KAP meningkat, maka pemberian opini 
audit going concern akan cenderung menurun dengan asumsi faktor lainya 
konstan. 

Persamaan koefisien regresi logistik dari ukuran perusahaan sebesar-0,382 
mempunyai arti bahwa, apabila terdapat peningkatan dari ukuran perusahaan 
maka pemberian opini audit going concern cenderung menurun dengan asumsi 
factor lainya konstan. 
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concernpada perusahaan apabila ada kesangsian atas kelangsungan hidup 
perusahaan, tanpa dipengaruhi masa perikatan yang lama terhadap klien. 

 
Pengaruh Reputasi KAP Terhadap Opini Audit Going Concern 
Dari tabel 4.7 dapat diketahui bahwa variabel reputasi KAP menunjukan koefisien 
regresi sebesar -0,166 dengan tingkat signifikasi 0,718yang lebih besar dari 0,05. 
Karena tingkat signifikasi yang lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan 
H02 diterima yaitu tidak ada pengaruh reputasi KAP terhadap opini audit going
concern. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Debby 
Tandungan dan I Made Mertha (2016) yang menyatakan bahwa reputasi KAP 
tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern.Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa kantor akuntan publik (KAP) yang berskala besar atau 
kecilnya sebuah kantor akuntan publik (KAP) tetap tidak akan mempengaruhi 
opini audit yang akan dikeluarkan bagi perusahaan yang mereka audit karena 
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1. Audit tenure tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. Hasil ini 
menunjukan bahwa panjang atau singkatnya masa perikatan antara KAP 
dengan klien tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk pemberian opini audit 
going concern.

2. Reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern. Hasil 
ini menunjukan bahwa KAP yang berafiliasi atau tidak berafiliasi dengan The 
Big Ten tidak akan mempengaruhi pemberian opini audit going concern pada 
laporan audit klien.

3. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada opini audit going concern. Hal ini 
berarti bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar 
kemampuan perusahaan tersebut untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi 
sehingga auditor akan menunda untuk mengeluarkan opini audit going concern.

Saran
Saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan-perusahaan consumer goods 
(sektor barang konsumsi) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan bagi 
penelitian selanjutnya dapat menggunakan semua industri manufaktur atau 
jenis perusahaan lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan faktor-faktor lain yang mungkin 
dapat mempengaruhi opini audit going concern, seperti opini audit tahun 
sebelumnya. 

3. Penelitian selanjutnya juga sebaiknya menggunakan periode lebih dari empat 
tahun karena periode yang lebih panjang diharapkan mampu digunakan untuk 
mengukur lamanya audit tenure dan memenuhi ketetapan peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa 
Akuntan Publik” pasal 3. 

4. Menggunakan periode waktu penelitian lebih panjang, seperti 10 tahun untuk 
melihat trend negatif yang ada. 

5. Menggunakan proksi lain untuk variabel ukuran perusahaan klien seperti log 
natural total penjualan. 
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ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, 
komite audit, komisaris independen dan dewan direksi terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian ini 
menggunakan purposive sampling dalam pemilihan sampel dan diperoleh sebanyak 45 perusahaan yang 
menjadi sampel penelitian selama 3 tahun. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda. Variabel kepemilikan institusional dan dewan direksi berpengaruh terhadap integritas 
laporan keuangan. Sementara variabel kepemilikan manajemen, komite audit serta komisaris independen 
tidak memiliki berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. 
 
 Kata Kunci : struktur kepemilikan, komite audit, dewan direksi, komisaris independen  
 

PENDAHULUAN 
Laporan keuangan adalah catatan informasi perusahaan yang berisi data-data keuangan 

suatu perusahaan pada periode tertentu. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 
harus mengungkap fakta yang sebenarnya. Perusahaan harus memenuhi karakteristik kualitatif 
informasi akuntansi dalam informasi akuntansi yang dibuat. Informasi akuntansi tersebut harus 
relevance, objectivity, dan reability (Jama’an, 2008). Perusahaan-perusahaan berskala kecil 
hingga besar banyak menyajikan informasi keuangan dengan integritas yang rendah, dimana 
informasi disajikan bias dan tidak sesuai bagi beberapa pihak pengguna laporan keuangan 
(Astria, 2011). Kasus Enron menggambarkan fenomena skandal manipulasi keuntungan yang 
melibatkan pihak internal perusahaan (Oktadella, 2011).   
 

Negara berkembang seperti Indonesia juga tidak luput dari kasus-kasus manipulasi 
laporan keuangan seperti kasus PT Kimia Farma Tbk. dan PT Lippo Tbk. (Ardina, 2012). 
Ningrum (2012) menyatakan bahwa hal tersebut menunjukkan bentuk kegagalan dalam 
pelaporan yang diindikasikan dengan kegagalan dalam integritas laporan keuangan dalam 
pemenuh informasi. Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 2 menjelaskan 
bahwa integritas informasi laporan keuangan adalah kondisi dimana informasi dalam laporan 
keuangan disajikan secara wajar dan tidak bias secara jujur menyajikan apa yang dimaksudkan 
untuk dinyatakan. Integritas laporan keuangan diproksi dengan dua pengukuran, yaitu 
konservatisme dan manajemen laba.   

Menurut Astria (2011) struktur organisasi perusahaan adalah konsep yang dibuat guna 
meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi berkala terhadap kinerja perusahaan dan 
menjamin akuntabilitas kerja manajemen. Struktur organisasi perusahaan diharuskan memiliki 
komite audit yang dapat membantu dewan komisaris dan dewan direksi dalam menjalankan 
tugas, fungsi dan tanggung jawab. Penelitian Turley dan Zaman (2004) menunjukkan adanya 
pengaruh antara eksistensi komite audit terhadap kualitas laporan keuangan dan kinerja 
manajemen perusahaan.  
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Pemerintah Indonesia berupaya melindungi pemegang saham serta meningkatkan 
kepercayaan masyarakat dengan membuat peraturan pembentukan dewan komisaris 
independen dan komite audit pada bulan Juli 2001 (Perwirasari, 2012). Penelitian Beasley 
(1996) dan Evans et al. (2002) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh anatara dewan 
komisaris independen ataupun internal perusahaan dengan kinerja. Dalam hal pencapaian good 
corporate governance (GCG), keberadaan komisaris independen dan dewan direksi 
diharapkan mampu menyeimbangkan proses pengambilan keputusan terutama dalam  
integritas informasi dalam laporan keuangan.  

Komisaris independen dan dewan direksi memiliki peran penting dalam mekanisme tata 
kelola perusahaan yaitu untuk menetukan kebijakan yang akan dijalankan perusahaan serta 
perlindungan terhadap pihak investor dalam jangka pendek ataupun jangka panjang (Aji, 
2012). Penelitian empiris yang dilakukan oleh Yermarck (1996) memperoleh hasil bahwa 
dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sehingga secara umum tidak 
berpengaruh juga terhadap integritas laporan keuangan.  

Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen dalam perusahaan merupakan 
struktur kepemilikan yang berfungsi melihat kewajaran laporan keuangan yang dipublikasikan 
oleh perusahaan (Leo, 2012). Kepemilikan institusional merupakan persentase jumlah saham 
pada akhir periode akuntansi yang dimiliki oleh pihak eksternal, seperti lembaga, perusahaan, 
asuransi, bank atau institusi lain (Bukhori, 2012). Tindakan monitoring yang dilakukan oleh 
sebuah perusahaan dan pihak pemegang saham insitusional lainnya dapat membatasi perilaku 
para manajer dalam pengendalian dan pengambilan keputusan (Cornet et al., 2006). Beiner et
al. (2003) menegaskan bahwa untuk memperbaiki tata kelola perusahaan dengan meyakinkan 
bahwa perusahaan memiliki satu atau lebih pemegang saham besar. Solomon dan Solomon 
(2004) menyatakan bahwa pengaruh pemegang saham institusional terhadap manajemen 
perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan 
kepentingan manajemen dengan para pemegang saham.   

Kepemilikan manajemen adalah persentase saham yang dimiliki oleh pihak internal 
perusahaan (Arief dan Bambang, 2007). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa 
kepemilikan saham oleh manajemen dapat membantu menyatukan kepentingan antara pihak 
internal perusahaan dan penanam modal. Semakin baik kinerja perusahaan tersebut maka akan 
meningkatkan proporsi kepemilikan saham manajemen. Bertolak belakang dengan penelitian 
Hermalin (1991) bahwa semakin besar persentase kepemilikan manajemen akan menurunkan 
keintegritasan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Jama’an (2008) menemukan 
bahwa dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak internal perusahaan menjadi cara untuk 
memperkecil permasalahan agensi dengan menyeimbangkan kepentingan manajer dengan 
penanam modal. 

  
METODE PENELITIAN 

Lokasi penelitian adalah BEI dan situs resmi perusahaan. Data sekunder diperoleh 
dalam bentuk Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan annual report yang 
bersumber dari website resmi perusahaan atau BEI. Populasi yang digunakan meliputi seluruh 
perusahaan manufaktur yang masih terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling method, yaitu teknik untuk 
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menentukan sampel dengan pertimbangan dan kriteria tertentu. Adapun kriteria pemilihan 
sampel pada penelitian ini adalah:   

1) Perusahaan menerbitkan laporan keuangan selama periode 2010-2012.  
2) Perusahaan manufaktur memiliki variabel kepemilikan manajemen dalam 

perusahaan dan data laporan keuangan secara lengkap.  
Berdasarkan teknik penentuan sampel, 15 sampel perusahaan memenuhi kriteria dengan 

total jumlah pengamatan yaitu 45 observasi. Teknik analisis regresi berganda digunakan untuk 
mengetahui bagaimana pengaruh secara kuantitatif variabel terikat terhadap variabel bebas. 
Sebagai syarat untuk melakukan uji regresi berganda, terlebih dahulu harus dilakukan uji 
asumsi klasik kemudian uji hipotesis.  
  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Deskriptif  

Tabel 1.  
Statistik Deskriptif  

  
N Min Max Mean 

Std. 
Deviation  

Integritas Laporan  
Keuangan  
Kepemilikan Inst.  

4
5  

-0,0850 0,2020 0,0296 0,0463  
13,2780  

4
5  

52,32 95,65 72,7587 

Kepemilikan Manj.  4
5  

0,00 6,41 1,329 1,8571  

Komite Audit  
Komisaris Independen  
Dewan Direksi  
Valid N (listwise)  

4
5  

0,20 0,50 0,4378 0,0886  
0,0660  

1,437  
  

4
5  
4
5  

0,3
0
 
3
 

0,5
0
 
8
 

0,3533 
5,40 

4
5  

      

            Sumber: Data Sekunder Diolah, 2016   
Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai standar deviasi untuk integritas laporan 

keuangan sebesar 0,0463 dan kepemilikan manajemen sebesar 1,8571 lebih besar dari ratarata, 
maka dapat dikatakan nilai minimum dan nilai maksimum terlalu jauh atau relatif panjang. 
Standar deviasi dari kepemilikan institusional sebesar 13,2780, komite audit sebesar 0,0886, 
komisaris independen sebesar 0,0660 dan dewan direksi sebesar 1,437 memiliki nilai standar 
deviasi tidak lebih besar dari rata-rata, maka dapat dikatakan nilai minimum dan nilai 
maksimum tidak terlalu jauh atau relatif pendek.   
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Uji Asumsi Klasik  
Tabel 2.  

Hasil Uji Normalitas  
  
  
N  

  Unstandardized  
Residual  

45  
Normal parametersa.b  Mean  0,0002915  
  Std. Deviation  0,04806670  
Most Extreme  Absolute  0,176  
Differences  Positive  0,176  
  Negative  -0,168  
Kolmogorov-Smirnov Z    1,180  
Asymp. Sig. (2-tailed)   0,124  

         Sumber : Data Sekunder Diolah, 2016  
 
Berdasarkan Tabel 2, menunjukan bahwa ASymp. Sig.(2-tailed) sebesar 0,124 > dari 

level of significant 0,05, sehingga dapat disimpulan bahwa variabel dalam penelitian ini 
berdistribusi normal.   

Tabel 3.  
Hasil Uji Heteroskedastisitas  

Model  
 t  Sig.  

1  (Constant)  
Kepemilikan Institusional  
Kepemilikan Manajemen  
Komite Audit  
Komisaris Independen  
Dewan Komisaris  

 -0,316 
1,539 

   -0,856 
-0,481 
-0,804 
1,899 

0,7
53  
0,1
32  
0,3
97  
0,6
33  
0,4
26  
0,0
65  

                   Sumber : Data Sekunder Diolah, 2016  
Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa tidak ada pengaruh variabel bebas, yaitu 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komite audit, komisaris independen, dan 
dewan komisaris dengan absolute residual, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi dari setiap 
variabel yang diuji lebih dari 0,05. Dengan demikian, model tersebut tidak mengandung gejala 
heteroskedatisitas.  
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Tabel 4.  
Hasil Uji Multikolinearitas  

 
                           Sumber : Data Diolah, 2016  

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel bebas yang nilai 
tolerance kurang dari 0,1 dan yang mempunyai nilai VIF lebih dari 10. Jadi disimpulkan 
bahwa tidak ada multikolinearitas dalam model regresi berganda.  
  

Tabel 5.  
Hasil Uji Autokorelasi  

Model  R  R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin- 
Watson  

1  0,655a  0,429 0,355 0,0371726 2,060  
        Sumber: Data Sekunder Diolah, 2016  

 Berdasarkan Tabel 5 nilai Durbin-Watson sebesar 2,060, nilai dl sebesar 1,29 dan du sebesar 
1,78. Karena nilai Durbin-Watson sebesar 2,060 lebih besar dari batas atas (du) 1,78 dan 
kurang dari 4-du (4 – 1,78) atau 2,22. Jadi disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi sesuai 
dengan kondisi du<d<4-du.  

Tabel 6.  
Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linier Berganda  

Model  

Koefisien  
Regresi  

( ) t Sig.  
1 (Constant)  -0,209 -2,799  0,008  

Kepemilikan Institusional 0,001 2,483 0,017  
Kepemilikan Manajemen -0,004 -1,203 0,236  
Komite Audit  0,143 1,798 0,080  
Komisaris Independen  0,043 0,448 0,657  
Dewan Direksi  0,015 3,112 0,003  

R  
R square  
Adjusted R Square  
F hitung   
Signifikansi F    

=  0,655 
=  0,429  
=  0,355  
=  5,852  
=  0,000 

  

            Sumber : Data Sekunder Diolah, 2016  
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Berdasarkan pada hasil koefisien regresi pada Tabel 6, jadi dapat dibuatkan model 
persamaan regresi berganda sebagai berikut :  

  
ILK    = -0,209 + 0,001 INST -  0,004 MANJ + 0,143  KA  + 0,043 KI + 0,015 DD +   

Uji Hipotesis  
1) Uji Ketepatan Perkiraan Model  

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan hasil nilai Adjusted R Square model sebesar 0,3557 
atau 35,5 %,. Nilai  tersebut berarti bahwa variasi integritas laporan keuangan dapat dijelaskan 
oleh variasi variabel terikat dalam model regresi yaitu, kepemilikan institusional, kepemilikan 
manajemen, komite audit, komisaris independen dan dewan direksi. Sisanya sebesar 64,5% 
dijelaskan oleh variabel diluar model regresi yang digunakan.  

2) Uji Kelayakan Model   
 Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat hasil F hitung adalah sebesar 5,852 dengan signifikan 
sebesar 0,000.  Signifikansi lebih kecil dari pada  < 0.05, maka model regresi yang 
digunakan telah cukup tepat dalam menjelaskan variabilitas variabel integritas laporan 
keuangan.  
 
3) Uji Parsial (Uji t)  

Dari ke lima variabel independen yang digunakan dalam model regersi, variabel 
kepemilikan manajemen, komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan. 
Hal ini dilihat dari probabilitas signifikansi untuk kepemilikan manajemen sebesar 0,236, 
komite audit sebesar 0,080 dan komisaris independen sebesar 0,675. Ketiga variabel 
independen tersebut memiliki probabilitas lebih besar dari 0,025.   

Kepemilikan institusional dan dewan direksi memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 
0,025 yaitu 0,017 untuk kepemilikan institusional dan 0,003 untuk dewan direksi sehingga 
memiliki pengaruh yang signifikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel integritas laporan 
keuangan dalam penelitian ini dipengaruhi oleh kepemilikan institusional dan dewan direksi. 
Sedangkan variabel kepemilikan manajemen, komite audit, dan komisaris independen tidak 
berpengaruh pada integritas laporan keuangan.  
 

Pembahasan Hipotesis  
(1) Kepemilikan Institusional  

Hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh nilai sebesar 2,483 dengan signifikansi 
sebesar 0,017 kurang dari 0,025. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan 
institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan sehingga hipotesis 
tersebut diterima. Tarjo (2002) menyatakan bahwa adanya kepemilikan oleh 
pemegang saham institusional seperti lembaga, perusahaan, asuransi, bank dan 
institusi keuangan lain dapat mendorong peningkatan dan optimalisasi monitoring 
terhadap kinerja dalam perusahaan.  

(2) Kepemilikan Manajemen  
Hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh nilai sebesar -1,203 dengan signifikansi 
sebesar 0,236 lebih dari 0,025. Hal ini menunjukan bahwa variabel kepemilikan 
manajemen tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan sehingga 
hipotesis tersebut tidak dapat diterima. Nabor (2013) menyatakan nilai kepemilikan 
manajemen dibawah 10% merupakan persentase kepemilikan saham yang rendah, 
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sehingga manajemen tidak mampu mempengaruhi kebijakan perusahaan terutama 
dalam integritas suatu laporan keuangan. Saham dengan persentase  kecil rentan 
dengan masalah keagenan, sehingga akan meningkatkan laporan keuangan yang 
konservatif (Lafond dan Roychowdhury, 2007).  

(3) Komite Audit  
Hasil pengujian hipotesis ketiga diperoleh nilai sebesar 1,798 dengan signifikansi 
sebesar 0,080  lebih dari 0,025. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komite audit 
tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan sehingga hipotesis tersebut 
tidak dapat diterima. Penelitian yang dilakukan Sulistya (2013) menunjukkan hasil 
bahwa keberadaan badan komite audit kurang efektif disebabkan karena jumlah komite 
audit dalam perusahaan belum bisa memaksimalkan fungsinya dalam praktik 
akuntansi. Keberadaan badan tersebut disinyalir hanya melakukan penelaahan atas 
informasi keuangan dan akuntansi yang akan dikeluarkan perusahaan, tetapi tidak 
langsung terlibat atas penyelesaian masalah keuangan yang dihadapi perusahaan.   
   

(4) Komisaris Independen  
Hasil hipotesis keempat diperoleh nilai sebesar 0,448 dengan signifikansi sebesar 
0,657 lebih dari 0,025. Hal ini menunjukan bahwa variabel komisaris independen 
tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan  sehingga  hipotesis tersebut 
tidak dapat diterima. Gideon (2005) menyatakan bahwa pemegang saham yang 
memiliki saham lebih banyak (mayoritas/founders) masih mempunyai peranan utama 
sehingga menjadikan dewan komisaris tidak independen dalam menjalankan fungsi 
pengawasan. Upaya pengangkatan dan keberadaan komisaris independen dalam 
perusahaan mungkin dilakukan sebagai pemenuh regulasi dan peraturan pemerintah 
saja, tetapi tidak dapat berfungsi untuk menegakkan tata kelola yang baik.  

(5) Dewan Direksi  
Hasil hipotesis kelima diperoleh nilai sebesar 3,112 dengan signifikansi sebesar 
0,003 kurang dari 0,025. Hal ini menunjukan bahwa variabel dewan direksi 
berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan  sehingga  hipotesis tersebut dapat 
diterima. Direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan dimana tiap 
direksi dapat mengambil keputusan yang tepat serta melaksanakan tugas sesuai 
pembagian tugas dan wewenang (Linata, 2012).  

  
SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  
Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil 

kesimpulan bahwa struktur kepemilikan yaitu kepemilikan institusional berpengaruh terhadap 
integritas laporan keuangan. Struktur kepemilikan kedua dalam penelitian yang digunakan 
adalah kepemilikan manajemen ternyata tidak memiliki pengaruh. Variabel komite audit dan 
komisaris sebagai variabel bebas juga tidak memiliki pengaruh terhadap integritas laporan 
keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
20102012. Sedangkan dewan direksi,  memiliki pengaruh terhadap integritas laporan 
keuangan.   
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Saran  
Untuk meningkatkan kualitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya, maka 

diberikan beberapa saran, yaitu:  
Penelitian selanjutnya dapat menggunakan model pengukuran konservatisme lain seperti,
Earnings/ stock returns relation measure atau Net Asset Measure. Penelitian selanjutnya dapat 
menambahkan variabel independen seperti auditor internal, pengalaman kerja dewan 
komisaris dan kepemilikan publik agar hasil penelitian lebih luas dan kompleks.  
 

REFERENSI  
Aji, Bimo Bayu. 2012. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba. Skripsi. 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.  
  
Ardina, Ayu Martaning Yogi. 2012. Penggunaan Perspektif Positive Accounting Theory 

Terhadap Konservatisme Akuntansi di Indonesia. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan 
Bisnis Universitas Diponegoro.  

  
Arief, Muhammad & Bambang Agus P. 2007. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen 

Laba dan Kinerja Keuangan: Studi pada Perusahaan Go Publik Sektor Manufaktur. 
Simposium Nasional Akuntansi X.  

 
Astria, Tia. 2011. Analisis Pengaruh Audit Tenure, Struktur Corporate Governance dan 

Ukuran KAP terhadap Integritas Laporan Keuangan. Skripsi. Fakultas Ekonomika 
dan Bisnis Universitas Diponegoro.  

  
Beasley, Mark S., 1996. An Empirical Analysis Of he Relation Between the Board of Director 

Composition and Financial Statement Fraud. The Accounting Review, Vol.17.  
  

Beiner. S., W. Drobetz, F. Schmid dan H. Zimmermann. 2003. Is Board zise An Independent 
Corporate  Governance  Mechanism. 
http://www.wwz.unibaz.ch/cofi/publications/papers/2003/06.03.pdf.  

  
Bukhori, Iqbal. 2012. Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Kinerja Perusahaan. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 
Diponegoro.  

  
Cornett M. M, J. Marcuss, Saunders dan Tehranian H. 2006. Earnings Management, Corporate 

Governance, and True Financial Performance. http://papers.ssrn.com/.   
Evans, John, Robert Evans dan Serena Loh. 2002. Corporate Governance and Declining Firm 

Performance. International Journal of Business Studies.  
  
Fuerst, Oren dan Sok-Hyong Kang. 2004. Corporate Governance, Expected Operating 

Performance, and Pricing. Corporate Ownership and Control.  
  
Financial Accounting Standard Board. 1997. Statement of Financial Accounting Concepts  

157-159



 
 

 
     JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN STUDI PEMBANGUNAN         

[Vol. 18 No. 1 Agustus 2018] 
 
 

 

No.2 : “Qualitative Characteristics of Accounting Information, (Stamford 
Connecticut).  

  
Gideon. 2005. Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governace dan Dampak 

Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. Simposium Nasional  
Akuntansi VIII.  

 
Hermalin, B. dan Welsbach, M.S. 1991. The Effects of Board Composition and Direct 

Incentives on Firm Performance. Financial Management. 20:101-112.  
  
Holthausen, R. W. dan R. L. Watts. 2001. The relevance of value-relevance literature 

forfinancial accounting standard setting. Journal of Accounting & Economics 
31(September): 3-75.  

  
Jama’an. 2008. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Dan Kualitas Kantor Akuntan 

Publik Terhadap Integritas Informasi Laporan Keuangan. Tesis. Universitas 
Diponegoro.  

  
Jensen, Michael C, dan W.H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behaviour, 

Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3. hal. 
305360.  

  
Lafond, Ryan dan Watts, Ross L. 2007. The Information Role of Conservatism.  

www.ssrn.com  
Leo, Jenny. 2012. Pengaruh konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan dan mekanisme good 

corporate governance terhadap pengungkapan dalam laporan tahunan. Berkala ilmiah 
mahasiswa akuntansi 1(1):123-129.  

  
Linata, Yenna. 2012. Pengaruh Independensi Akuntan Publik, Kualitas Audit, Ketepatan 

Waktu Pelaporan serta Mekanisme Corporate Governance Terhadap Integritas 
Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi Keuangan, volume 1, No.1. ISSN : 2089-7219.  

  
Nabor, Maria Karlina Marseli. 2013. Pengaruh Corporate Governance dan Proprietary Cost 

Terhadap Pengungkapan Sukarela. Skripsi. Universitas Udayana.  
  
Ningrum, Dwi Listiani. 2012. Efek Tata Kelola Perusahaan dan Pergantian Auditor Terhadap 

Integritas Laporan Keuangan. Skripsi. Universtas Gunadarma.  
  
Oktadella, Dewanti. 2011. Analisis Corporate Governance Terhadap Integritas Laporan 

Keuangan. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universtas Diponegoro.  
  
Penman, S.H, dan Zhang, X.J. 2002. Accounting Conservatism, the Quality of Earnings, and 

Stock Returns. The Accounting Review, 77: 237-264.  
  

158-159



 
 
 

PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, KOMITE AUDIT (MAHFUZ AHFAS) 
  
 

 

Perwirasari, Kartika Tri. 2010. Pengaruh Kepemilikan manajerial, Kepemilikan Institusional, 
Komite Audit, Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Kualitas Audit, dan Ukuran 
Perusahaan  Terhadap  Integritas  Laporan  Keuangan.  Skripsi. 
 Universtas Gunadarma.  

  
Putra, Daniel Salfauz Tawakal. 2012. Pengaruh Independensi, Mekanisme Corporate 

Governance, kualitas Audit dan Manajemen laba Terhadap Integritas Laporan 
Keuangan. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universtas Diponegoro.  

  
Qiang, Xinrong. 2003. The economic determinants of self-imposed accounting conservatism. 

Dissertation. State University of New York at Bufallo: 1-41.  
  
Sulistya, Ayu Febri. 2013. Pengaruh Prior Opinion, Pertumbuhan Perusahaan dan Mekanisme 

Good Corporate  Governance pada Pemberian Opini Audit Going Concern. Skripsi. 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universtas Udayana.  

  
Susiana dan Herawaty, Arleen. 2007. Analisa Pengaruh Indepedensi, Mekanisme Corporate 

Governance, Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan. Simposium 
Nasional Akuntansi X. Unhas Makasar.  

  
Solomon, J., dan Solomon, A. 2004, Corporate Governance and Accountability, John Wiley & 

Sons, Ltd.  
  
Tarjo. 2002. Analisa Free Cash Flow dan Kepemilikan Manajemen terhadap Kebijakan 

Hutang pada Perusahaan Mempublik di Indonesia. Tesis. Univesitas Gajah Mada.  
  
Turley, Stuart dan Mahbub Zaman. 2004. The Corporate Governance Effect of Audit 

Committees. Journal of Management and Governance: 305-332.  
  
UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.  
 

Yermarck, D. 1996. Higher Market Valuation of Companies with a Small Board of Directors.  
Journal of Financial Economics 40, 185-233.  

 

159-159


