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MOTTO : 
 

Ø Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia 
akan mengadakan baginya jalan keluar. 

(QS : 65 ; 2) 
              

Ø Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-
sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakkal kepada 
Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya.  

  (QS : 65 ; 3) 
 

Ø Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan 
sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu 
sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusu’. 

  (QS : 2 ; 45) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Tesis ini kupersembahkan kepada ; 

 
Ø Kedua orang tuaku. 
Ø Istriku tercinta. 
Ø Anakku tersayang Riztita dan Arkan 

 
 

 
 
 
 
 

KATA  PENGANTAR 
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Terdaftar di Bursa Efek Jakarta”. 
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ABSTRAK 
Suatu perusahaan yang dalam memenuhi kebutuhan dana mengutamakan sumber dari 

dalam perusahaan akan sangat mengurangi ketergantungannya pada pihak luar. Tetapi 
apabila kebutuhan dana sudah sedemikian meningkatnya karena pertumbuhan perusahaan 
dan dana dari sumber intern sudah digunakan semua, maka tidak ada pilihan lain selain 
menggunakan dana yang berasal dari luar perusahaan, baik dari hutang (debt financing) 
maupun dengan mengeluarkan saham baru (external equity financing) dalam memenuhi 
kebutuhan akan dananya. 

Penelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan 
manajemen  dan struktur kepemilikan eksternal  secara parsial terhadap struktur modal 
pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta. (2) Untuk 
menganalisis pengaruh struktur kepemilikan manajemen  dan struktur kepemilikan 
eksternal secara simultan terhadap struktur modal pada perusahaan-perusahaan yang 
terdaftar pada Bursa Efek Jakarta. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan merupakan 
data sekunder. Data yang digunakan berupa laporan keuangan dari 23 bank yang tercatat 
di Bursa Efek Jakarta periode tahun 2004 -2005. Adapun teknik  analisis data yang 
digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji t, uji F dan uji asumsi  klasik. 

Hasil analisis data ditemukan bahwa ; (1) Terdapat pengaruh negatif antara struktur 
kepemilikan manajemen, struktur kepemilikan eksteral  dan persentase bobot dividen 
yang dibayarkan dengan total dividen yang ada terhadap struktur modal. (2) Terdapat 
pengaruh positif antara ukuran perusahaan yang diukur dengan Ln Total Asset, dan 
perkembangan perusahaan yang diukur dengan perubahan total asset terhadap struktur 
modal perusahaan yang ada di Bursa Efek Jakarta. Dari uji t danuji F diketahui bahwa 
variabel-variabel struktur kepemilikan manajemen, struktur kepemilikan eksternal, total 
asset, perubahan total asset dan persentase bobot dividen yang dibayarkan mempunyai 
pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap struktur 
modal. Kemudian besarnya koefisien determinasi 0,364 yang berarti bahwa variabel 
struktur modal dapat dijelaskan oleh variabel struktur kepemilikan manajemen, struktur 
kepemilikan eksternal, total asset, perubahan total asset dan persentase bobot dividen 
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yang dibayarkan sebesar 36,40 %, sedangkan sisanya 63,60 % dijelaskan oleh faktor-
faktor lain diluar model penelitian ini. 

Berdasarkan pada hasil analisis data, maka dapat diberikan saran sebagai berikut : 
Penelitian selanjutnya akan lebih baik jika menggunakan data lebih spesifik lagi terhadap 
perusahaan–perusahaan yang sejenis, dan juga dengan data time sries. Karena terbukti 
bahwa struktur kepemilikan manajemen, struktur kepemilikan eksternal, total asset, 
perubahan total asset dan persentase bobot dividen yang dibayarkan berrpengaruh 
terhadap struktur modal maka perlu adanya evaluasi terhadap variabel-variabel tersebut di 
atas secara periodik. 
 
 
Kata Kunci :  Struktur Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Eksternal dan Struktur 

Modal 
 
 
 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dananya mengutamakan pemenuhan 

dengan sumber dari dalam perusahaan akan sangat mengurangi ketergantungannya 

pada pihak luar. Namun apabila dana sudah sedemikian meningkatnya karena 

pertumbuhan perusahaan dan dana dari sumber intern sudah digunakan semua, maka 

tidak ada pilihan lain selain menggunakan dana yang berasal dari luar perusahaan, 

baik dari hutang (debt financing) maupun dengan mengeluarkan saham baru (external 

equity financing) dalam memenuhi kebutuhan akan dananya. 

Perusahaan yang pemenuhan kebutuhan dana mengutamakan dari sumber 

eksternal  saja, maka ketergantungan perusahaan pada pihak luar akan makin besar 
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dan risiko finansialnyapun makin besar, sebaliknya kalau perusahaan hanya 

mendasarkan pada saham saja, biayanya akan sangat mahal.  

Rasio hutang yang digunakan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar 

modal cukup tinggi. Di Indonesia tercatat bahwa rasio hutang terhadap seluruh  

kekayaan  rata-rata mencapai 0,67 apabila digunakan nilai buku, dan 0,46 apabila 

digunakan nilai pasar. Penggunaan nilai pasar yang menghasilkan angka yang lebih 

rendah menunjukkan bahwa nilai pasar modal sendiri lebih besar dari nilai bukunya. 

Angka ini agak tinggi apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat. Di Amerika 

Serikat  rasio hutang terhadap seluruh  kekayaan  rata-rata mencapai 0,49 apabila 

digunakan nilai buku, dan 0,32 apabila digunakan nilai pasar (Foster, 1986, Ross and 

Westerfield, 1988, dan JFE monthly, November 1993). 

Di samping banyaknya hutang-hutang yang digunakan oleh perusahaan-

perusahaan di Indonesia perubahan komposisi hutang mempunyai dampak terhadap 

harga saham. Penelitian yang dilakukan Masulis (1993) menemukan bahwa perbedaan 

keuntungan riil dari keuntungan sesuai dengan model ekuilibrium (abnormal return) 

pada hari pengumuman dan sehari setelah pengumuman dari perusahaan-perusahaan 

yang meningkatkan proporsi penggunaan hutang ternyata positif. Sedangkan 

perusahaan yang menurunkan leverage (rasio hutang) ternyata memperoleh abnormal 

return yang negatif  pada hari pengumuman dan sehari setelahnya. Abnormal return 

positif berarti bahwa keuntungan yang diperoleh oleh para pemodal lebih besar dari 

keuntungan yang seharusnya. Abnormal return positif bagi perusahaan yang 

meningkatkan proporsi penggunaan hutang berarti bahwa peningkatan leverage 

dinilai memberikan manfaat bagi pemodal yaitu dalam bentuk penghematan pajak. Di 
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samping itu penelitian tersebut menunjukkan bahwa biaya kebangkrutan nampaknya 

tidak terlalu besar karena manfaat dari penghematan pajak lebih besar dari kerugian 

kemungkinan munculnya biaya kebangkrutan.  

Menurut struktur finansial  konservatif dalam mencari struktur modal yang 

optimal dalam keadaan bagaimanapun juga  jangan sampai  mempunyai hutang yang 

lebih besar daripada jumlah modal sendiri, atau dengan kata lain “Debt ratio” jangan 

lebih besar dari 50%, sehingga modal yang dijamin (utang) tidak lebih besar dari 

modal yang menjadi jaminannya (modal sendiri). Sedangkan apabila perusahaan 

mendasarkan pada “cost of capital”, maka pimpinan perusahaan akan mengusahakan 

dimilikinya “struktur modal  yang optimum” dalam artian  adalah struktur modal yang 

dapat meminimumkan biaya penggunaan modal rata-ratanya. 

Tujuan ini sering diterjemahkan sebagai suatu usaha untuk memaksimumkan 

nilai perusahaan. Dalam mencapai tujuan tersebut, banyak shareholder yang 

menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada para profesional yang 

bertanggungjawab mengelola perusahaan, yang disebut manajer. Para manajer yang 

diangkat oleh shareholder  diharapkan akan bertindak atas nama shareholder tersebut, 

yakni memaksimumkan nilai perusahaan sehingga kemakmuran shareholder akan 

dapat tercapai. 

Para manajer dalam menjalankan operasi perusahaan, seringkali tindakannya 

bukan memaksimumkan kemakmuran shareholder, melainkan justru tergoda untuk 

meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Kondisi ini akan mengakibatkan munculnya 

perbedaan kepentingan antara external shareholder dengan manajer. Konflik yang 

disebabkan oleh pemisahan antara kepemilikan dan fungsi pengelolaan sering disebut 
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sebagai konflik keagenan (agency conflict). Peningkatan kepemilikan manajerial 

dapat digunakan sebagai cara untuk mengurangi konflik keagenan (Cruthhley dan 

Hansen, 1989; Jensen, et. al., Zorn, 1992). 

Di Indonesia perusahaan meningkatkan kepemilikan manajerial dapat 

digunakan untuk mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham 

sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Dengan meningkatkan 

persentase kepemilikan, manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan 

bertanggungjawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Pada kepemilikan 

yang menyebar, masalah keagenan terjadi antara pihak manajemen dengan pemegang 

saham. Hal ini menyebabkan kekuasaan pemegang saham menyerahkan kepada 

manajer. Sebagai konsekuensinya, manajer menuntut kompensasi yang tinggi 

sehingga meningkatkan biaya keagenan. Pada kondisi ini, konflik keagenan di atasi 

dengan meningkatkan kepemilikan manajerial. Sebaliknya pada kepemilikan yang 

terkosentrasi masalah keagenan disebabkan oleh hubungan antara pemegang saham 

dan kreditor. Pada kepemilikan terpusat terdapat dua kelompok pemegang saham, 

yaitu controlling mayority stockholder dan minority stockholder. Manajer diangkat 

dan diberhentikan oleh controlling mayority stockholder sehingga menunjukkan 

kinerja baikdihadapan pemegang saham. Kondisi ini memperkecil biaya keagenan 

ekuitas tetapi menimbulkan biaya keagenan baru yaitu biaya keagenan hutang 

(Husnan, 2002). 

Peningkatan dividen diharapkan dapat mengurangi biaya keagenan. Hal ini 

disebabkan dividen yang besar menyebbkan rasio laba ditahan akan kecil sehingga 
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perusahaan membutuhkan tambahan dana dari sumber eksternal. Penambahan dana 

menyebabkan kinerja manajer dimonitor oleh bursa dan penyedia dana baru. 

Penggunaan hutang diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan. 

Penambahan hutang dalam struktur modal dapat mengurangi penggunaan saham 

sehingga mengurangi biaya keagenan ekuitas. Perusahaan memiliki kewajiban untuk 

mengembalikan pinjaman dan membayar beban bunga secara periodik. Sebagai 

kosekuensinya dari kebijakan ini perusahaan menghadapi biaya keagenan hutang dan 

risiko kebangkrutan (Crutchley dan Hansen : 1989).  

Bertolak dari uraian di atas maka perlu adanya penelitian mengenai pengaruh 

dari struktur kepemilikan eksternal dan struktur kepemilikan manajemen terhadap 

struktur modal bagi perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek jakarta. 

 
B.  Perumusan Masalah 

Dari uraian mengenai latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan 

pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut : 

a. Apakah ada pengaruh antara struktur kepemilikan manajemen terhadap struktur 

modal pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta ? 

b. Apakah ada pengaruh antara struktur kepemilikan eksternal terhadap struktur 

modal pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta ?  

 
C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan manajemen terhadap struktur 

modal pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan eksternal terhadap struktur 

modal pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta. 

 
D.   Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Praktis 

Dapat memberikan informasi bagi perusahaan yang bersangkutan sehingga dapat 

dijadikan suatu bahan masukan dalam melakukan aktivitas usaha, sebagai dasar 

pengambilan keputusan atau penentuan kebijaksanaan mengenai keuangan 

perusahaan. 

2.  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan khasanah keilmuan 

terutama di bidang keuangan perusahaan khususnya tentang pengaruh antara 

stuktur kepemilikan dengan struktur modal perusahaan yang ada di Bursa Efek 

Jakarta. 

 
E.  Orisinalitas Penelitian 

Penelitian tentang struktur kepemilikan (ownership structure) telah banyak dilakukan, 

antara lain seperti : Nagar  et. al., (2000), Duque dan Almeida (2000), Mehran (1992), 

Volpin (2001), Mihael  dan Mak (2000), Friend and Lang, (1988), Ford dan 

Kaserman (2000), Kim dan Sorensen, 1986.   

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang pernah dilakukan  oleh  

Brailsford, et al. (2002), yaitu hubungan antara struktur kepemilikan dengan struktur 

modal pada 49 perusahaan yang terdaftar di Australian Stock Exchange periode tahun 
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1989 sampai dengan tahun 1995, namun demikian penelitian ini  berbeda dengan 

penelitian sebelumnya dalam beberapa hal di antaranya  kajian terhadap analisis yang 

dipakai yakni tidak hanya melihat hubungan antar variabel melainkan melihat jauh 

kedepan terhadap pengaruh dari masing-masing variabel independen baik secara 

parsial maupun secara simultan terhadap variabel dependennya. Dengan diketahui 

pengaruh baik secara parsial mapun simultan diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan bagi institusi yang berkaitan  dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam 

hal struktur kepemilikan dan struktur modal. 
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E.  Kajian Pustaka dan Perumusan Hipotesis 

1.  Kajian Pustaka 

a.   Struktur Kepemilikan dan  Struktur Modal 

Teori struktur modal menjelaskan apakah ada pengaruh perubahan struktur 

modal terhadap nilai perusahaan, kalau keputusan investasi dan kebijakan 

deviden dipegang konstan. Dengan kata lain seandainya perusahaan 

mengganti sebagian modal sendiri dengan hutang (atau sebaliknya). Menurut 

Suad Husnan dan Enny (2002 : 293) modal yang dipergunakan perusahaan 

selalu mempunyai biaya. Biaya tersebut bisa bersifat eksplisit (artinya 

nampak, dan dibayar oleh perusahaan), tetapi bisa juga bersifat implisit (tidak 

nampak bersifat opportunistic, atau disyaratkan oleh pemodal). Lebih lanjut 

dikatakan bahwa bagi dana yang berbentuk hutang, maka biaya dana mudah 

diidentifikasikan yaitu biaya bunganya, sedangkan modal sediri biaya dananya 

tidak tampak. 

Namun demikian tidak berarti bahwa biaya dananya lebih murah dari 

dana dalam bentuk hutang. Biaya dana untuk dana dalam bentuk modal sendiri 

merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemilik dana sebelum 

mereka menyerahkan dananya ke perusahaan. Kemudian tingkat keuntungan 

yang dicapai nantinya belum tentu lebih kecil apabila dibandingkan dengan 
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bunga pinjaman.  Dalam membicarakan struktur modal tidak akan lepas dari 

kapitalisasi. Kapitalisasi menekankan pada artian “kuantitatif” sedangkan 

struktur modal menekankan pada artian “kualitatif”. Dengan kata lain dapat 

pula dikatakan bahwa kapitalisasi itu merupakan jumlah modal yang terikat 

pada perusahaan yang meliputi jumlah utang jangka panjang dan modal 

sendiri, sedangkan struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan 

antara jumlah utang jangka panjang dengan modal sendiri. 

b.  Faktor-faktor yang mempengaruhi Struktur Modal 

Dalam kenyataannya, keputusan pembelanjaan jangka panjang perusahaan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah : 

(Suad Husnan, 2002 : 356) 

1) Lokasi Distribusi Keuntungan 
2) Stabilitas Penjualan dan Keuntungan 
3) Kebijakan dividen 
4) Pengendalian (“Control”) 
5) Risiko Kebangkrutan 

Untuk lebih jelasnya dapat dijeaskan secara singkat sebagai berikut : 

1)  Lokasi Distribusi Keuntungan 
 

Dimaksud dengan lokasi distribusi keuntunagan adalah beberapa besar 

nilai  yang diharapkan (“expected value”) dari keuntungan perusahaan. 

Semakin besar “expected value” keuntungan, dengan penyimpangan yang 

sama, maka semakin kecil kemungkinan mendapat kerugian.  

2) Stabilitas Penjualan dan Keuntungan 
 

Faktor lain yang menentukan besarnya keuntungan, dan dengan demikian 

menentukan jumlah utang yang bisa dipinjam adalah stabilitas penjulan, 
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yang pada akhirnya mmpengaruhi kestabilan keuntungan. Semakin stabil 

keuntungan, berarti semakin sempit penyebarannya. 

3) Kebijakan dividen 
 

Banyak perusahaan yang mencoba menggunakan kebijakan dividen yang 

stabil, yaitu membayarkan jumlah dividen dalam jumlah yang konstan. 

Implikasi kebijakan semacam ini akan langsung dirasakan bagi manajer 

keuangan, yaitu harus menyediakan dana untuk membayar jumlah dividen 

yang tetap ini. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat “leverage” –nya 

semakin besar kemungkinan perusahaan tidak bisa membayar dividen 

dalam jumlah yang tetap. 

 

 

4)  Pengendalian (“Control”) 
 

Dalam beberapa peristiwa, perusahaan mungkin memilih menggunakan 

“leverage” yang agak tinggi daripada mengeluarkan saham baru lagi. 

Meskipun mungkin pengeluaran saham baru lebih menguntungkan, 

mereka mungkin memilih penggunaan utang. Hal ini disebabkan karena 

mereka mungkin segan membagi kepemilikan (yang berarti juga 

“control”) perusahaan dengan orang lain. Sebab bisa terjadi pihak yang 

semula memiliki sebagian besar saham, dengan penggeluaran saham baru 

akan menjadi berkurang bagaiannya. Dan dengan demikian akan 

berkurang pula penguasaan atas perusahaan. 

5)  Risiko Kebangkrutan  
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Dalam praktiknya suatu perusahaan dihadapkan pada tingkat bunga yang 

meningkat makin cepat setelah melewati satu tingkatan “leverage” tentu, 

karena kreditor mulai khawatir tentang kebangkrutan perusahaan. Jadi 

tingkat bunga pijaman akan berbeda dengan jumlah yang cukup besar 

karena adanya risiko kebangkrutan ini. Dengan demikian perusahaan 

mungkin akan memutuskan untuk tidak “melanggar” batas tersebut.   

c.  Portofolio 

Teori Portofolio membuktikan bahwa penanam saham akan memilih untuk 

menginvestasikan dalam sebuah variasi portfolio yang baik untuk meminimalkan 

risiko-risiko portfolio. Myers and Majluf (1984) mengemukakan teori struktur 

modal yang didasarkan atas asimetri informasi. Dijelaskan mengapa perusahaan 

menyukai internal financing daripada external financing. Kalau perusahaan akan 

menggunakan external financing, perusahaan akan memilih menggunakan 

hutang terlebih dahulu. Ekuitas akan jatuh sebagai alternatif paling akhir. 

2.  Hipotesis 

Hipotesis yang dapat peneliti rumuskan adalah sebagai berikut : 

a. Struktur kepemilikan manajemen dan struktur kepemilikan eksternal  secara 

parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal  

pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta. 

b. Struktur kepemilikan manajemen dan struktur kepemilikan eksternal  secara 

simultan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal  

pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta. 

 
F.   Kerangka Pemikiran 
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Untuk memperjelas penelitian yang akan dilaksanakan, peneliti perlu menyusun 

kerangka pemikiran mengenai konsepsi tahap-tahap penelitian secara teoritis. 

Kerangka pemikiran yang berupa skema sederhana ini menggambarkan secara singkat 

proses pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian. Skema kerangka 

pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SIZE 
- GROWTH 
- INTA 
- DIV  

STRUKTUR 
MODAL 

 

STRUKTUR  
KEPEMILIKAN 
MANAJEMEN 

 

STRUKTUR  
KEPEMILIKAN 
EKSTERNAL 
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GAMBAR 1. 
KERANGKA PEMIKIRAN 

Keterangan :   

- Variabel dependen (Y) adalah Struktur Modal (rasio ekuitas hutang). 

- Variabel independen (X) adalah managerial share ownership (struktur 

kepemilikan manajemen) dan external block ownership (struktur kepemilikan 

eksternal) 

- Variabel kontrol yaitu SIZE, GROWTH,  INTA  dan  DIV. 

Di mana : 

SIZE adalah variabel yang digunakan untuk mengontrol risiko; GROWTH  adalah 

variabel yang digunakan untuk mengawasi atau mengendalikan biaya agensi; INTA 

adalah variabel yang digunakan untuk mengontrol aset-aset khusus; dan DIV adalah 

variabel yang digunakan  untuk mengawasi pengaruh pajak. 

H.  Metode Penelitian 

1.   Jenis Penelitian 

Penelitian menurut tujuannya digolongkan kedalam tiga jenis, yaitu penelitian 

penjajakan (exploratif), penelitian penjelasan (explanatory), dan penelitian 

deskriptif. Dengan melihat ketiga jenis penelitian tersebut, maka penelitian ini 

termasuk dalam penelitian explanatory. Penelitian explanatory dimaksudkan 

untuk menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji 

hipotesa yang telah dirumuskan. 

Penelitian dilakukan dengan menerapkan rancangan ex post facto. Menurut 

Sugiyono (2001 : 3) rancangan penelitian ex post facto adalah penelitian yang 
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dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut 

kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian 

tersebut. Alasan menggunakan penelitian ini adalah karena data yang dianalisis 

adalah data mengenai aktivitas perusahaan yang telah dilakukan atau telah 

berlangsung 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dipakai adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang 

dikeluarkan oleh perusahaan yang terdaftar di BEJ pada 7 tahun terakhir yaitu 

tahun 1999 s/d tahun 2005. Data diperoleh dari Indonesia Capital Market 

Directory dan Pusat Referensi Pasar Modal BEJ. 

3. Populasi  dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta.  

b. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengembilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling 

yang merupakan bagian dari metode non probability sampling. Yang 

dimaksud dengan metode purposing sampling adalah dalam memilih sampel 

sepenuhnya berdasarkan pertimbangan peneliti sendiri mengenai kelengkapan 

data, kejelasan data, serta tersedianya data yang akan dikumpulkan untuk 

penelitian ini.  

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan sebanyak mungkin data 

populasi. Setelah data terkumpul diadakan pemilihan atau seleksi data 
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berdasarkan kelengkapan dan kejelasan data. Data yang terpilih akan dijadikan 

sebagai sampel.  

4. Variabel dan definisi operasional variabel penelitian 

a. Variabel dependen  adalah D/E = rasio equitas dengan hutang. D/E adalah 

rasio dari nilai buku hutang dibagi nilai pasar ekuitas. Satuan variabel dalam 

persentase. 

b. Variabel independen adalah struktur kepemilikan manajemen (persentase 

saham biasa yang dimiliki semua direktur eksekutif dan non eksekutif) dan 

struktur kepemilikan eksternal (persentase pemegang saham biasa terhadap 

pemegang saham terbesar). Satuan variabel dalam persentase. 

c. Variabel control terdiri dari variabel SIZE  = Log alami dari nilai buku total 

asset;  GROWTH  = Perubahan persentase tahunan pada asset-asset total; INTA 

= Perbandingan aktiva tak berujud dengan total asset, keduanya dihitung 

berdasarkan nilai buku akhir tahun; dan DIV = bobot presentasi rata-rata dari 

deviden yang dibayarkan senyatanya dalam satu tahun sebagai bagian kecil 

dari total deviden yang dibayarkan. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dipergunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi struktur modal adalah menggunakan analisis Regresi  Linier 

Berganda. Analisis ini dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel-

varibel independen (struktur kepemilikan manajemen) dan (struktur kepemilikan 

eksternal) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (struktur modal). 

Rumus yang dipergunakan adalah (Pangestu Subagyo, 2005 : 369) : 
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1)  Analisis Regresi 

Y = a + b1 X2 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4+ b5 X5+ b6 X6 + e 

Dimana :  

Y           =   struktur modal (rasio equitas dengan hutang)  

X1         =  persentase saham biasa yang dimiliki semua direktur eksekutif 

dan non eksekutif  

X2         =  persentase pemegang saham biasa terhadap pemegang saham 

terbesar. 

X3        =   Log alami dari nilai buku total asset 

 X4          =  perubahan persentase tahunan pada asset-asset total 

X5        =   perbandingan aktiva tak berujud dengan total asset, keduanya 

dihitung berdasarkan nilai buku akhir tahun; 

X6        =  bobot presentasi rata-rata dari deviden yang dibayarkan 

senyatanya dalam satu tahun sebagai bagian kecil dari total 

deviden yang dibayarkan. 

a          =   konstanta 

b1, b2 ….b6  = koefisien regresi  

e          =     error term. 

2) Pengujian Koefisien Regresi  

Pengujian hipotesis pada model OLS dilakukan dengan membandingkan nilai t-

hitung dengan nilai t-tabel pada koefisien korelasi dan regresi masing-masing 

variabel. Null hipotesis ditolak dan menerima hipotesis alternatif jika nilai t-
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hitung pada koefisien OLS lebih besar dari nilai t-tabel pada tingkat 

kepercayaan tertentu. Adapun rumus untuk uji hipotesis diantaranya : 

 a) Uji t (t test) Regresi 

Untuk menguji berarti atau tidaknya pengaruh variabel bebas (independen) 

yaitu managerial share ownership (MSO) dan external block ownership 

(EBO) dalam mempengaruhi Struktur Modal (rasio ekuitas hutang) 

(variabel dependen) digunakan analisisi uji t dengan perumusan sebagai 

berikut :   

(1) Menentukan H0 dan Hi : 

H0 ;  ß = 0,  berarti tidak ada pengaruh dari variabel bebas  secara 

parsial   (individual) terhadap variabel terikatnya  

H0 ;  ß ≠ 0,  berarti  ada pengaruh dari variabel bebas secara parsial 

(individual) terhadap variabel terikatnya  

(2) Menetukan level of significant dengan tt = α/2 (df). 

(3) Kriteria pengujian 

 

     Ho ditolak           Ho            Ho ditolak 
                                  Diterima 

 
      α/2 (df).      u                α/2 (df). 

H0 diterima apabila  - ttabel  ≤ thitung  ≤ + ttabel  

H0 ditolak  apabila  - ttabel  > -thitung  atau + thitung  > ttabel  

(4) Mencari nilai t hitung dengan rumus :  

           b 
t = ––––––– 
          Se  
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Dimana : Se adalah simpangan baku.  

(5) Kesimpulan  

H0 diterima apabila  - ttabel  ≤ thitung  ≤ + ttabel   berarti tidak  ada pengaruh 

dari variabel terikat dengan  variabel bebasnya 

H0 ditolak  apabila  - ttabel  ≤ -thitung  ≤ + t hitung   > ttabel  berarti  ada pengaruh 

dari variabel terikat dengan  variabel bebasnya 

b) Uji F (Ftest)  

Uji F digunakan untuk menguji  dan pengaruh secara serempak dari variabel 

bebas terhadap variabel terikatnya. Adapun rumus yang digunakan  adalah 

sebagai berikut ( Sutrisno Hadi, 1994 : 26 ) : 

                       R2 / (k – 1)  
F reg = –––––––––––––––––––– 
      ( 1 – R2 ) / ( n – k )  

Di mana :  

Freg = harga F garis regresi  

N    = nilai cacah  

K    = cacah predikator 

R2    =  koefisien determinasi antara kriterium dengan prediktor-prediktor  

Dengan kriteria pengujian :  

 

   

 

                                                                                         

                    
   0    F;[ α : (n-k-1),(k-1)]    
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H0 diterima apabila nilai  Fhitung  < Ftabel   berarti tidak  ada pengaruh dari 

variabel independen terhadap variabel dependennya  

H0 ditolak  apabila  Fhitung  > Ftabel  berarti  ada pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependennya  

c)  Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi adalah untuk mengetahui kontribusi yang diberikan oleh 

variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Dan juga untuk mengetahui 

seberapa besarnya pengaruh dari variabel-variabel diluar model. Adapun 

rumus yang dipergunakan untuk mencari koefisien determinasi  adalah :  

             Jumlah Kuadrat Regresi   
R2  =  ––––––––––––––––––––––– 
    Jumlah Kuadrat Total 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 
 
 
A.   Struktur Kepemilikan dan  Struktur Modal 

Teori struktur modal menjelaskan apakah ada pengaruh perubahan struktur modal 

terhadap nilai perusahaan, kalau keputusan investasi dan kebijakan dividen dipegang 

konstan. Dengan kata lain seandainya perusahaan mengganti sebagian modal sendiri 

dengan hutang (atau sebaliknya). Menurut Husnan dan Enny (2002 : 293) modal yang 

dipergunakan perusahaan selalu mempunyai biaya. Biaya tersebut bisa bersifat 

eksplisit (artinya nampak, dan dibayar oleh perusahaan), tetapi bisa juga bersifat 

implisit (tidak nampak bersifat opportunistic, atau disyaratkan oleh pemodal). Lebih 

lanjut dikatakan bahwa bagi dana yang berbentuk hutang, maka biaya dana mudah 

diidentifikasikan yaitu biaya bunganya, sedangkan modal sediri biaya dananya tidak 

tampak. 

Namun demikian tidak berarti bahwa biaya dananya lebih murah dari dana 

dalam bentuk hutang. Biaya dana untuk dana dalam bentuk modal sendiri merupakan 

tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemilik dana sebelum mereka menyerahkan 

dananya ke perusahaan. Kemudian tingkat keuntungan yang dicapai nantinya belum 

tentu lebih kecil apabila dibandingkan dengan bunga pinjaman.  Dalam 

membicarakan struktur modal tidak akan lepas dari kapitalisasi. Kapitalisasi 

menekankan pada artian “kuantitatif” sedangkan struktur modal menekankan pada 

artian “kualitatif”. Dengan kata lain dapat pula dikatakan bahwa kapitalisasi itu 
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merupakan jumlah modal yang terikat pada perusahaan yang meliputi jumlah utang 

jangka panjang dan modal sendiri, sedangkan struktur modal adalah perimbangan atau 

perbandingan antara jumlah utang jangka panjang dengan modal sendiri. 

Dalam kenyataannya, keputusan pembelanjaan jangka panjang perusahaan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah : 

(Husnan, 2002 : 356) 

2. Lokasi Distribusi Keuntungan 
3. Stabilitas Penjualan dan Keuntungan 
4. Kebijakan dividen 
5. Pengendalian (“Control”) 
6. Risiko Kebangkrutan 

Untuk lebih jelasnya dapat dijeaskan secara singkat sebagai berikut : 

1.  Lokasi Distribusi Keuntungan 
 

Dimaksud dengan lokasi distribusi keuntunagan adalah beberapa besar nilai  yang 

diharapkan (“expected value”) dari keuntungan perusahaan. Semakin besar 

“expected value” keuntungan, dengan penyimpangan yang sama, maka semakin 

kecil kemungkinan mendapat kerugian.  

2. Stabilitas Penjualan dan Keuntungan 
 

Faktor lain yang menentukan besarnya keuntungan, dan dengan demikian 

menentukan jumlah utang yang bisa dipinjam adalah stabilitas penjulan, yang 

pada akhirnya mmpengaruhi kestabilan keuntungan. Semakin stabil keuntungan, 

berarti semakin sempit penyebarannya. 

3. Kebijakan dividen 

Banyak perusahaan yang mencoba menggunakan kebijakan dividen yang stabil, 

yaitu membayarkan jumlah dividen dalam jumlah yang konstan. Implikasi 
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kebijakan semacam ini akan langsung dirasakan bagi manajer keuangan, yaitu 

harus menyediakan dana untuk membayar jumlah dividen yang tetap ini. Dengan 

demikian, semakin tinggi tingkat “leverage” –nya semakin besar kemungkinan 

perusahaan tidak bisa membayar dividen dalam jumlah yang tetap. 

4.  Pengendalian (“Control”) 
 

Dalam beberapa peristiwa, perusahaan mungkin memilih menggunakan 

“leverage” yang agak tinggi daripada mengeluarkan saham baru lagi. Meskipun 

mungkin pengeluaran saham baru lebih menguntungkan, mereka mungkin 

memilih penggunaan utang. Hal ini disebabkan karena mereka mungkin segan 

membagi kepemilikan (yang berarti juga “control”) perusahaan dengan orang 

lain. Sebab bisa terjadi pihak yang semula memiliki sebagian besar saham, dengan 

penggeluaran saham baru akan menjadi berkurang bagaiannya. Dan dengan 

demikian akan berkurang pula penguasaan atas perusahaan. 

5. Risiko Kebangkrutan  
 

Dalam praktiknya suatu perusahaan dihadapkan pada tingkat bunga yang 

meningkat makin cepat setelah melewati satu tingkatan “leverage” tentu, karena 

kreditor mulai khawatir tentang kebangkrutan perusahaan. Jadi tingkat bunga 

pijaman akan berbeda dengan jumlah yang cukup besar karena adanya risiko 

kebangkrutan ini. Dengan demikian perusahaan mungkin akan memutuskan untuk 

tidak “melanggar” batas tersebut.   

 
B.  Portofolio 

Teori Portofolio membuktikan bahwa penanam saham akan memilih untuk 

menginvestasikan dalam sebuah variasi portfolio yang baik untuk meminimalkan 
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risiko-risiko portfolio. Myers and Majluf (1984) mengemukakan teori struktur modal 

yang didasarkan atas asimetri informasi. Dijelaskan mengapa perusahaan menyukai 

internal financing daripada external financing. Kalau perusahaan akan menggunakan 

external financing, perusahaan akan memilih menggunakan hutang terlebih dahulu. 

Ekuitas akan jatuh sebagai alternatif paling akhir. 

Konsep dasar tentang teori portofolio telah dikembangkan oleh Harry Mav 

Kowitz pada tahun 1952. Pengertian dari portofolio adalah kombinasi atau gabungan 

dari berbagi harta (Weston dan Copelan, 1987). Teori portofolio membahas tentang 

proses seleksi dari berbagai portofolio yang optimum yaitu portofolio yang 

memberikan hasil pengembalian tertinggi pada suatu hasil tertentu. 

Pada umumnya investor tidak hanya berkepentingan dengan satu macam 

kesempatan investasi saja, tetapi pada gabungan beberapa investasi. Para investor 

membentuk portofolio dengan tujuan untuk memperkecil risiko. Risiko portofolio 

ditunjukkan oleh standar deviasi return atau keuntungan portofolio, maka semakin 

tinggi keuntungan yang diperoleh akan semakin tinggi risikonya. Menurut Weston 

dan Copelan (1987) dalam manajemen keuangan menunjukkan : 

Deviasi standar satu saham mencerminkan baik risiko sistematik maupun risiko 
tidak sistematik yang bisa dilenyapkan dengan diversifikasi, maupun risiko 
sistematik atau risiko yang berkaitan dengan pasar. Bagi investor yang 
mendiversifikasikan penanam modalnya, yang relevan hanyalah risiko sistematik 
saja, sehingga hanya unsur ini saja yang dinilai pasar. 
 
Jadi risiko memilih saham yang relavan bukanlah risiko total saham (standar 

deviasi) tersebut, tetapi risiko sistimatik yang merupakan pertambahan risiko yang 

dimiliki saham tersebut pada standar deviasi suatu portofolio yang didiversifikasikan 

secara efisien. 
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Sartono (2000) berpendapat bahwa asumsi yang penting dalam teori portofolio 

adalah : 

a. Semua investor mendiversifikasikan saham ke dalam portofolio 

b. Para investor bersikap tidak menyukai risiko (Risk averse) 

c. Pasar modal adalah sempurna dan efisien 

 

C. Pengertian Risiko 

Risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak menguntungkan 

(Brigham dan Gapenski, 1996). Dalam pengambilan keputusan investasi, risiko 

merupakan faktor dominan yang harus dipertimbangkan karena besar kecilnya risiko 

yang terkandung dalam suatu alternatif investasi akan mempengaruhi pendapatan 

investasi tersebut. Menurut Jones (1996) risiko adalah: 

Kemungkinan pendapatan yang diterima (actual return). Makin besar 
kemungkinan penyimpangan antara pendapatan yang diterima dalam suatu 
investasi dengan pendapatan yang diharapkan akan besar risikonya yang 
ditanggung. 

 
Untuk mengukur risiko total digunakan stándar deviasi, tetapi karena ada 

sebagaian risiko yang dapat dihilangkan dengan diversifikasi yaitu risiko tidak 

sistematis (unique risk). Maka untuk mengukur Risiko digunakan risiko yang tidak 

dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Risiko ini disebut sebagian risiko sistematik 

atau risiko pasar (Market Risk). Penjumlahan risiko sistematik dan risiko tidak 

sistematik disebut sebagai risiko total. Hubungan antara kedua risiko tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

Risiko (%) 
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                           Risiko Total                       

                                                                     Risiko Tidak Sistematik 

 

                                                                      Risiko Sistematik 

                                                                                                     Jumlah saham 

                  Sumber : Husnan (2003) 

 

Gambar 1 

Hubungan Risiko Sistematik dengan  Risiko Tidak Sistematik 

 
Bagaimana risiko yang dapat dihilangkan dengan membentuk portofolio yang 

well-diversified disebut risiko yang dapat didiversifikasikan (diversifiable risk) atau 

risiko unik (unique risk) atau risiko yang tidak sistematik (unsystematic risk) 

(Jogiyanto, 2003). Karena risiko ini unik untuk suatu perusahaan, yaitu hal yang 

buruk terjadi di suatu perusahaan dapat diimbangi dengan hal yang baik terjadi di 

perusahaan lain, maka risiko ini dapat didiversifikasi di dalam portofolio. Contoh dari 

risiko tidak sistematik adalah pemogokan buruh, tuntutan pihak lain, dan lain 

sebagainya, sebaliknya risiko yang tidak dapat didiversifikasi oleh portofolio disebut 

dengan non diversifiable risk atau risiko pasar (market risk) atau risiko umum 

(general risk) atau risiko sistematik (systematic risk). Risiko ini terjadi karena 

kejadian-kejadian di luar kegiatan perusahaan, seperti inflasi, resesi, dan sebagainya. 

Faktor-faktor ini ada kecenderungan semua saham bergerak bersama, sehingga selalu 

ada dalam setiap saham. 
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Pada umumnya investor bersifat enggan terhadap risiko (risk averse), oleh 

karena itu mereka akan memilih melakukan diversifikasi, apabila diverfisikasi 

tersebut dapat mengurangi risiko. Dengan diversifikasi maka penurunan tingkat 

keuntungan sekuritas yang lain. Hal seperti ini mengakibatkan semua investor akan 

melakukan hal yang sama. Dengan demikian risiko yang hilang karena 

diversifikasikan menjadi tidak relavan dalam perhitungan risiko, yang disebut dengan 

resiko sistematik atau risiko pasar. 

1. Beta Sebagai Risiko Sistematik 

Beta merupakan suatu pengukur volatilitas return suatu sekuritas atas return  
portofolio terhadap return pasar. Beta sekuritas ke-i mengukur valatilitas 
return portofolio dengan return pasar. Dengan demikian beta adalah pengukur 
risiko sistematik dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap risiko 
pasar (Jogiyanto, 2003). 

 
Setiap perusahaan memiliki risiko sistematik yang berbeda-beda. Menurut 

Jones (1996) beta merupakan suatu ukuran relatif dari risiko sistematik saham 

individu dalam hubungannya dengan pasar dengan secara keseluruhan yang 

diukur dari fluktuasi pendapatan (return). Masing-masing saham memiliki 

kepekaan yang berbeda terhadap perubahan pasar. Saham dengan koefisien beta 

sama dengan satu berarti memiliki risiko yang sama dengan risiko yang rata-rata 

pasar. Koefisien beta lebih dari satu menunjukan bahwa saham tersebut sangat 

peka terhadap perubahan pasar atau memiliki risiko di atas risiko pasar, disebut 

sebagai saham yang agresif. Saham yang memiliki beta kurang dari satu disebut 

saham defensif dimana saham tersebut kurang peka terhadap perubahan pasar. 

Beta mengukur fluktuasi dari return saham terhadap return pasar. Koefisien 

beta diukur dengan slop dari garis karateristik saham yang diperoleh dengan 
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meregresikan return saham dengan return pasar. Semakin tinggi risiko pasar 

semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan. 

Beta suatu sekuritas dapat dihitung dengan teknik estimasi menggunakan 

tiga data yaitu: (Jogiyanto, 2003). 

(1) Data historis yang berupa data pasar (return- return sekuritas dan return 
pasar) yang disebut dengan beta pasar,  

(2) Data akuntansi (laba perusahaan dan laba indeks pasar) disebut beta 
akuntansi, dan  

(3) Data fundamental (menggunakan variabel-variabel fundamental) yang 
disebut beta fundamental. 

 
Dalam penelitian ini beta dihitung dengan menggunakan data pasar karena 

dapat mengukur respon dari masing-masing sekuritas terhadap pergerakan pasar, 

walaupun tidak langsung mencerminkan perubahan karakteristik perusahaan. 

Untuk dapat mengestimasi beta suatu sekuritas dengan baik dan mudah 

diperlukan suatu model estimasi. Model estimasi dipergunakan untuk 

mengestimasi beta suatu sekuritas antara lain dengan Model Indeks Tunggal 

(Single Indeks Model) dan Capital Asset Pricing Model(CAMP). 

Model indeks tinggal didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu 

sekuritas berfluktuasi searah dengan harga. Dengan menggunakan data time 

series, beta dapat dihitung melalui hubungan fungsional (regresi linier) anatara 

return sekuritas ke-i (Ri) sebagai variabel bebas dan return portofolio pasar atau 

indeks pasar (Rm) sebagai variabel terikat. Secara matematis model indeks 

tunggal dapat ditulis sebagai berikut : 

Ri = αi + βi Rm + ei           

Ri adalah return sekuritas ke-i, αi adalah nilai ekspektasi dari return sekuritas ke-i 

yang independen terhadap return pasar, βi adalah beta yang merupakan koefisien 
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yang mengukur perubahan Ri akibat perubahan Rm, Rm adalah tingkat return dari 

indeks pasar dan ei adalah kesalahan residu yang merupakan variabel acak dengan 

nilai ekspektasinya sama dengan nol atau E(ei) = O. 

Persamaan Model Indeks Tunggal tersebut merupakan persamaan regresi linier 

sederhana. Hasil perhitungan tersebut jika diplotkan dalam suatu gambar akan tampak 

seperti Gambar  2, berikut : 

                                                                                                                     

Rit                                                                                                                          

 

 

                                                 β 

 

 

                                                    Rmt 

Sumber : Suad Husnan (2003) 

Gambar 2 

Hubungan antara Return Sekuritas dengan Return Pasar 

 

Beta menunjukan kemiringan (slope) garis rigresi tersebut, dan tingkat 

keuntungan yang diharapkan menujukan intersep dengan sumbu Rit. Semakin 

besar beta semakin curam kemiringan garis tersebut, dan sebaliknya. Penyebaran 

titik-titik pengamatan disekitar garis regresi tersebut menunjukan risiko unik (sisa) 

sekuritas yang diamati. Penggunaan model indeks tunggal memerlukan dua 

asumsi utama yaitu : (Jogiyanto, 2003). 

(1) Kesalahan residu sekuritas ke-j atau ei tidak berkorelasi dengan ej untuk 
semua nilai dari i dan j ; 
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 (2) Oleh karena return indek pasar (Rm) dan kesalahan residu untuk tiap-
tiap sekuritas (ei) merupakan variabel-variabel acak, maka diasumsikan 
bahwa ei tidak berkorelsi dengan return Indeks Pasar (Rm). 

 
2.  Pengetian Leverage Operasi 

Leverage operasi merupakan penggunaan aktiva atau operasi perusahaan disertai 

dengan biaya tetap atau menggambarkan struktur biaya yang dikaitkan dengan 

keputusan manajemen dalam menentukan assets mix perusahaan. Leverage 

operasi juga merupakan perbandingan antara biaya tetap dengan biaya variabel 

perusahaan. Penggunaan aktiva tetap akan menimbulkan biaya tetap sehingga 

keputusan untuk melakukan investasi baru dalam aktiva tetap akan meningkatkan 

biaya tetap dan pada akhirnya akan menurunkan biaya variabel. Penurunan biaya 

variabel akan meningkatkan efisiensi sehingga diharapkan ada penambahan dalam 

volume penjulan yang akhirnya dapat meningkatkan (EBIT) perusahaan. 

Leverage operasi mengukur tingkat kepekaan EBIT yang disebabkan oleh 

perubahan volume penjualan. Biaya tetap yang besar menunjukkan leverage 

operasi perusahaan tinggi. Semakin tinggi leverage operasi semakin tinggi pula 

variabilitas pendapatan untuk pemegang saham yang berarti semakin besar yang 

harus ditanggung oleh investor. Pertimbangan utama pemimpin perusahaan 

menggunakan leverage operasi adalah analisa untung rugi dalam berproduksi 

menggunakan mesin dengan biaya penyusutan yang relatif besar dibandingkan 

dengan tenaga kerja manusia dengan biaya yang relatif murah. Faktor kunci yang 

dipertimbangkan oleh manajemen dalam menentukan leverage operasi adalah 

pertimbangan antara peralatan yang terotomatisasi dengan tenaga kerja. 
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Perusahaan yang mempunyai leverage operasi yang tinggi mengindikasikan 

kemampuan perusahaan dalam memberikan keuntungan kepada investor adalah 

tinggi. Hal ini mempengaruhi beta saham perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

leverage operasi yang tinggi cenderung mempunyai beta saham yang tinggi 

demikian pula sebaliknya. 

3. Pengertian Leverage Keuangan 

Leverage Keuangan mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dengan 

utang. Penggunaan utang oleh perusahaan akan menimbulkan biaya tetap yaitu 

berupa beban bunga. Operasi perusahaan yang dibiayai dengan utang tanpa 

disertai dengan adanya efisiensi, akan mengakibatkan beban yang ditanggung 

perusahaan besar. Beban bunga yang harus ditanggung perusahaan akan 

mengurangi laba perusahaan. Jika perusahaan memperoleh keuntungan lebih yang 

besar dari beban bunga (i), maka laba bersih setelah pajak (EAT) semakin besar 

dan akibatnya dividen yang diterima pemegang saham semakin besar. Sebaliknya 

jika perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya, 

maka laba bersih setelah pajak (EAT) semakin kecil dan akibatnya dividen yang 

diterima semakin kecil. 

Leverage Keungan mengukur tinggi kepekaan stock return (aftertax 

earning /EAT) karena perubahan dari EBIT. Struktur modal yang optimal akan 

memaksimalkan share holder’ wealth, ini berarti penggunaan leverage keuangan 

dapat meningkatkan return kepada pemegang saham. Baik leverage operasi 

maupun leverage keuangan, keduanya akan mempengaruhi laba bersih perusahaan 

yang ahkirnya akan mempengaruhi stock return perusahaan. 
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Semakin banyak utang yang harus ditanggung oleh perusahaan, semakin 

tinggi leverage keuangan dan semakin tinggi risiko finansial yang melekat pada 

perusahaan tersebut. Risiko yang tinggi akan mempengaruhi prospek perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan. Apabila prospek perusahaan bagus keuntungan 

akan meningakat, demikian juga sebaliknya dan hal ini akan berpengaruh terhadap 

harga saham yang semakin meningkat pula. 

Prospek perusahaan akan meningkat atau menurun berpengaruh terhadap 

perubahan harga saham. Perubahan harga saham tersebut menujukkan adanya 

perubahan return. Semakin besar perubahan return semakin tinggi risiko yang 

ditanggung oleh investor. 

 

D. Ukuran Perusahaan 

Besar kecilnya suatu perusahaan dapat ditentukan oleh beberapa hal antara lain adalah 

total penjualan, total aktiva, rata-rata tingkat penjualan. Jika perusahaan memiliki 

total asset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai tahap 

kedewasaan (maturity) di mana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif, 

sehingga kebutuhan untuk investasi berkurang dan mengakibatkan dividen yang 

dibagikan kepada pemegang saham semakin besar. Perusahaan tersebut mempunyai 

prospek baik dalam jangka waktu yang relatif lama. Hal ini menyebabkan saham 

perusahaan tetap menarik bagi investor dan pada ahkirnya saham tersebut  mampu 

bertahan pada harga yang tinggi secara relatif dengan berkurangnya fluktuasi harga 

menunjukan bahwa return saham tersebut kecil dan semakin kecil risiko yang harus 

ditanggung oleh investor. 
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1. Hubungan antara Leverage Operasi dengan Risiko Sistematik Saham 

Leverage operasi dapat didefinisikan sebagai timbulnya biaya tetap dalam operasi 

perusahaan, tetapi dikaitkan dengan penggunaan aktiva tetap (Jones, 1996). 

Leverage operasi terjadi pada saat perusahaan menggunakan aktiva tetap dalam 

menjalakan operasinya. Leverage operasi ini menunjukkan penggunaan biaya 

tetap sebagai akibat adanya keputusan investasi. Jika sebagian besar total biaya 

perusahaan adalah berupa biaya tetap, maka dikatakan bahwa leverage operasi 

perusahaan tersebut tinggi (Brigham dan Gapenski,1996). Dengan analisis 

leverage operasi, dapat diketahui sejauh mana pengaruh perubahan penjualan 

terharhadap keuntungan perusahaan apabila terjadi perubahaan komposisi biaya 

tetap dan biaya variabel. Dengan leverage oprasi perusahaan yang tinggi 

mengindikasikan bahwa perusahaan yang relatif kecil dalam penjualan akan 

mengakibatkan perubahan laba operasi yang relatif besar. 

Untuk mengukur kepekaan leverage operasi digunakan Degree of Operating 

Leverage (DOL). Melalui DOL manajemen dapat mengetahui seberapa besar 

perubahan laba operasi yang disebabkan oleh perubahan penjualan. Jika keadaan 

ekonomi makro memburuk, laba operasi dapat berubah menjadi relatif rendah 

yang dapat menyebabkan perusahaan tidak mampu mempuyai biaya tetap operasi 

yang telah dikeluarkan. Disamping itu, dengan proporsi biaya tetap operasi yang 

relatif besar, ada kemungkinan penjualan yang dihasilkan suatu perusahaan tidak 

mencukupi untuk membiayai biaya tetap operasi yang terjadi. 
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Perusahaan yang memiliki leverage operasi yang tinggi mencerminkan 

adanya kemungkinan risiko bisnis yang tinggi. Kondisi ini juga mengindikasikan 

kemampuan perusahaan dalam memberikan keuntungan kepada investor. DOL 

sebesar 4,0 misalnya, menunjukan bahwa jika penjualan berubah naik 10% maka 

laba operasi akan naik 40%, Dan sebaliknya bila penjulan berubah turun 10% 

maka laba operasi akan turun 40%.Ini menunjukan bahwa semakin besar DOL, 

kenaikan (penurunan) yang relatif kecil pada penjualan akan segera mempengarui 

kenaikan (penurunan) laba operasi yang berarti semakin tinggi pula fator 

kepastian. Kondisi ini akan mempengarui naik turunnya harga saham dan pada 

ahkirnya akan mempengarui beta saham perusahaan (meningkat). Dengan 

demikian perusahaan yang mempunyai leverage operasi relatif tinggi akan 

cenderung mempunyai beta saham yang tinggi dan sebaliknya. 

Leverage operasi menggambarkan struktur biaya perusahaan. Perusahaan 

yang menggunakan teknologi tinggi atau Capital intensive mempunyai biaya 

operasional tetap yang tinggi dan biaya variabel yang rendah, yang berarti 

perusahaan tersebut memiliki leverage operasi yang tinggi. Semakin tinggi 

leverage operasi akan menimbulkan risiko bisnis yang tinggi. 

2.  Hubungan antara Leverage Keuangan dengan Risiko Sistematik 

Leverage keuangan merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar aktiva 

perusahaan dibiayai dengan hutang. Perusahaan yang menggunakan hutang adalah 

perusahaan yang mempunyai leverage keuangan. Semakin besar proporsi utang 

yang dipergunakan semakain besar leverage keuangannya. Apabila perusahaan 
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menggunakan utang semakin banyak, maka akan semakin besar beban tetap yang 

muncul yaitu beban bunga. 

Pada dasarnya perusahaan yang mempunyai leverage keuangan bertujuaan 

memperoleh keuntungan yang lebih besar dari biaya tetapnya. Jika ternyata 

perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya maka 

laba bersih setelah pajak (EAT) semakin kecil dan akibatnya dividen yang akan 

diterima pemegang saham juga semakin kecil. Disamping itu dengan penggunaan 

hutang, perusahaan membebankan seluruh risiko bisnis kepada pemegang saham 

biasa (Brigham dan Weston, 1998). Ini berarti risiko pemegang saham juga 

semakin besar. Penggunaan leverage keuangan dikatakan menguntungakan 

(favourable financial leverage) kalau pendapatan yang diterima dari penggunaan 

dana tersebut lebih besar dari beban tetapnya dan sebaliknya leverage keuangan 

merugikan (unfavourable financial leverage) apabila perusahaan tidak dapat 

memperoleh pendapatan sebanyak beban tetap yang harus dibayar. Menurut Zion 

dan Shalit (1975) penggunaan hutang yang lebih besar dalam stuktur modal 

perusahaan akan menyebabkan risiko kegagalan yang tinggi. Oleh karena leverage 

mempunyai kecenderungan untuk meningkatkat arus pendapatan, maka leverage 

juga akan meningkatkan risiko (Beaver, et. al., 1970). 

Dengan semakin besar proporsi hutang yang digunakan perusahaan semakin 

tinggi leverage keuangannya dan semakin tinggi risiko keuangan yang melekat 

dalam perusahaan tersebut. Akibatnya prospek perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan menurun. Prospek perusahaan akan mempengaruhi harga saham, 
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apabila prospek diperkirakan meningkat (menurun) maka harga saham akan naik 

(turun). Perubahan harga saham ini menujukkan perubahan return saham. 

Semakin besar variasi (perubahan) return saham maka semakin besar beta saham, 

yang berarti makin besar pula risiko yang ditanggung investor. 

3. Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Risiko Sistematik saham 

Menurut Elton dan Gruber (1995), perusahaan yang ukurannya (size-nya) besar 

akan mengahadapi risiko lebih kecil dibanding perusahaan size-nya kecil. Dengan 

kata lain, perusahaan yang memiliki size kecil, risiko yang dihadapi akan lebih 

besar. Perusahaan bersekala kecil cenderung bekerja kurang baik dan tidak efisien. 

Lebih lanjut, Elton dan Gruber (1995) mengatakan bahwa perusahaan berskala 

besar lebih mudah mengakses ke pasar modal sedangkan perusahaan bersekala 

kecil tingkat frekuensi perdagangan tidak secepat dan tidak semudah saham dari 

perusahaan berskala besar dan cenderung kurang profitable daripada perusahaan 

yang berskala besar (Fama dan Blume, 1989). 

E. Hasil Penelitian Terdahulu 

1.  Hubungan antara Kebijakan Hutang dengan Kepemilikan  

Menurut Chen dan Steiner (1999), hutang memiliki hubungan kausal terbalik 

dengan kepemilikan manajerial. Hubungan kausalitas ini menunjukkan hubungan 

substitusi antara kebijakan hutang dengan kepemilikan manajerial dalam 

mengurangi konflik keagenan. Penggunaan hutang tinggi meningkatkan risiko 

kebangkrutan sehingga manajer mengurangi proporsi kepemilikan saham. Pada 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 li 

kondisi ini diperlukan pembatasan terhadap penggunaan hutang untuk mengurangi 

masalah keagenan antara stockholder dan bondholder. 

Menurut Friend dan Lang (1988), Crutchley dan Hansen (1989) dan 

Jensen, et. al., (1992) terdapat hubungan negative antara kepemilikan manajerial 

dengan kebijakan hutang. Sedangkan Mahadhartha (2003) mengatakan bahwa 

kebijakan hutang dapat digunakan untuk memprediksi kepemilikan manajerial 

satu tahun kedepan. 

2.  Hubungan antara Kebijakan Dividen dengan Kepemilikan Manajerial 

Hubungan antara dividen dengan kepemilikan manajerial dijelaskan melalui 

hipotesis  aliran kas bebas (Jensen : 1986). Melalui hipotesis Jansen kebijakan 

dividen digunakan untuk mempengaruhi kepemilikan manajerial sehingga 

mengurangi biaya keagenan yang berkaitan dengan free cash flow. Penelitian ini 

membuktikan hubungan substitusi antara kebijakan dividen dan kepemilikan 

manajerial. Mekanisme pengurangan masalah keagenan ini dilakukan dengan cara 

: 

a. Menggunakan free cash flow untuk membayar dividen kas sehingga 

menghidari alokasi pads tindakan yang tidak menguntungkan. (Jensen : 

1986). 

b. Meningkatkan dividen untuk memperkuat posisi perusahaan dalam mencari 

tambahan dana dari pasar modal. Perusahaan diawasi oleh tim pengawas 

pasar modal atau kreditur sehingga manajer termotivasi mempertahankan 

atau meningkatkan kinerja. (Crutchley dan Hansen : 1989). 
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c. Meningkatkan dividen untuk memuaskan sebagian stockholder yang 

menyukai dividen besar atau penganut the bird in the hand theory, (Brigham 

dan Gapenski :1996). Peningkatan dividen menyebabkan perusahaan 

memiliki sumber internal dalam jumlah sedikit sehingga manajer memilih 

melakukan diversifikasi pads kesempatan investasi yang lebih 

menguntungkan. 

2. Hubungan Size Perusahaan dengan Kepemilikan Manajerial 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahadhartha (2003) memberikan bukti 

bahwa size perusahaan dapat digunakan untuk memprediksi kepemilikan 

manajerial. Penelitian Mahadhartha (2003) memberikan bukti bahwa size 

perusahaan memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap            

kepemilikan manajerial, hal ini menunjukkan bahwa tingkat size perusahaan yang 

rendah akan meningkatkan probabilitas perusahaan untuk meningkatkan 

kepemilikan manajerial. Penelitian yang dilakukan oleh Wahidahwati (2002) 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang semakin besar akan mengurangi 

kepemilikan manajerial atau perusahaan besar akan memberikan batasan bagi 

manajer jika mereka mempunyai kepemilikan saham perusahaan yang besar. 

4.   Hubungan Kesempatan Investasi dengan Kepemilikan Manajerial 

Crutchley dan Hansen (1989) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki nilai 

book to market yang tinggi berarti perusahaan tersebut memiliki kesempatan 

investasi yang rendah. Kesempatan investasi yang rendah akan mengurangi 

keatraktifan manajer daripada perusahaan yang memiliki kesempatan investasi 

yang tinggi dengan kata lain manajer akan mengurangi kepemilikannya dalam 
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perusahaan jika perusahaan memiliki nilai hook to market ratio yang tinggi. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Putu Anom (2003) memberikan bukti kesempatan 

investasi perusahaan yang di proksikan dengan book to market value dapat 

digunakan untuk memprediksi kepemilikan manajerial. Penelitian Mahadhartha 

(2003) memberikan bukti bahwa kesempatan investasi perusahaan memiliki 

hubungan negatif dan signifikan terhadap kepemilikan manajerial, hal ini 

menunjukkan bahwa semakin rendah hook to market ratio atau semakin tinggi 

kesempatan investasi akan meningkatkan keinginan manajer untuk meningkatkan 

kepemilikannya dalam perusahaan. 

5. Hubungan antara Nilai Pasar Ekuitas, Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan  

Crutchley dan Hansen (1989) menyatakan nilai pasar ekuitas yang meningkat 

akan membuat manajer mengurangi kepemilikan berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wahidahwati (2002) menunjukkan bahwa pads umumnya pemilik 

dan manajer adalah keluarga, dengan demikian meskipun nilai pasar ekuitas 

perusahaan naik tidak membuat para manajer mengurangi kepemilikan bahkan 

mereka cenderung meningkatkan kepermlikannya daripada jatuh kepihak lain. 

Penelitian lain dilakukan oleh Suranta dan  Machfoedz (2003) menunjukkan bahwa 

kepemilikan manajerial mempengaruhi nilai perusahaan dan nilai perusahaan juga 

nemempengaruhi kepemilikan manajerial. Penelitian Suranta dan  Machfoedz 

(2003) juga memberikan bukti bahwa profitabiltas perusahaan juga mempengaruhi 

kepemilikan manajerial perusahaan. 
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Morck dan Nakamura (1999) meneliti hubungan antara struktur kepemilikan 

dengan rasio q di Negara Jepang. Ditemukan bahwa terdapat hubungan yang positif 

antara struktur kepemilikan dengan rasio q pada tingkatan kepemilkan yang tinggi. 

Nilai perusahaan naik secara monoton dengan ditingkatnnya struktur kepemilikan 

manajemen dan ekuitas kepemilikan eksternal juga berhubungan postif dengan nilai 

perusahaan. Sedangkan  Demsetz dan Villalonga (2000) dalam penelitiannya yang 

berjudul Ownership Structur and Corporate Performance dengan menggunakan 

model ekonometrik dua persamaan di mana kinerja keuangan sebagai variabel 

dependen persamaan pertama, sedangkan stuktur kepemilikan sebagai variabel 

dependen persamaan kedua. Dari hasil analisis data ditemukan bahwa tidak terdapat 

hubungan antara struktur kepemilkan dengan kinerja keuangan. 

Chung dan Lee (1998) yang meneliti dampak  struktur kepemilikan terhadap 

reaksi volume perdagangan dengan menggunakan sampel terdiri dari 856 hasil 

laporan pendapatan tahunan perusahaan-perusahaan di Jepang dari tahun 1991 sampai 

dengan tahun 1994. Ditemukan hasil bahwa volume perdagangan mempunyai 

hubungan negatif dengan  kepemilikam yang dirancang untuk kestabilan hubungan 

jangka panjang di antara kelompok-kelompok perusahaan di Jepang. Lebih lanjut 

ditemukan bahwa investor-investor asing lebih berpengaruh terhadap laporan 

pendapatan daripada perusahaan-perusahaan domestiknya. 

Brailsford, et al. (2002), meneliti tentang penggunaan model prediksi 

hubungan antara struktur kepemilikan dengan struktur modal pada 49 perusahaan 

yang terdaftar di Australian Stock Exchange periode tahun 1989 sampai dengan tahun 

1995. Dalam analisis pendekatan model prediksi menggunakan uji regresi tiga taraf.  
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Ditemukan bahwa secara empiris terdapat hubungan antara struktur kepemilikan 

eksternal dengan sturktur modal, dan hubungan non linier antara struktur kepemilikan 

manajemen dengan sturktur modal. Hasilnya juga menyiratkan bahwa hubungan 

antara struktur kepemilikan eksternal dan sturktur modal mempunyai tingkatan jarak 

lintas yang bermacam-macam yang berhubungan dengan struktur kepemilikan 

manajemen. Dalam hal ini diketahui bahwa apabila struktur kepemilikan manajemen 

pada tingkatan rendah, maka terdapat hubungan positif antara struktur kepemilikan 

eksternal dengan sturktur modal, dan ketika  struktur kepemilikan manajemen 

menjangkau suatu titik tertentu (dalam penelitian Brailsford, et al. sebesar 49%) ada 

potensi untuk suatu peningatkan di dalam perilaku manajerial yaitu suatu penurunan 

dalam rasio hutang. 

Mendelker dan Rhee (1984) mengadakan penelitian terhadap 255 perusahaan 

manufatur yang listed di New York Stock Exchange (NYSE) selama periode 1957-

1976. Pendekatan portofolio yang digunakan untuk mengurangi tingkat 

ketidakseimbangan dari koefisien. Pengujian dilakukan dengan two-tailed test dengan 

derajat keyakinan 95%. Hasil penelitiannya menujukan bukti empiris bahwa 

operating leverage dan financial leverage memberikan kontribusi yang positif  

kepada variasi systemalic risk dan adanya hubungan negatif yang signifikan antara 

leverage operasi dan leverage keuangan. 

Sedangkan Retnaningdiah (1998) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 

risiko ekuitas. Variabal yang digunakan dalam penelitian adalah asset growth, 

financial leverage, operating leverage, dan liquidity. Sampel yang digunakan 

sebanyak 38 perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta dengan periode penelitian 
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antara tahun 1993-1995. Dengan menggunakan analisis regresi linier diperoleh 

kesimpulan bahwa operating leverage mempunyai hubungan positif dengan risiko 

ekuitas.        

 
F.   Kerangka Pemikiran 

Untuk memperjelas penelitian yang akan dilaksanakan, peneliti perlu menyusun 

kerangka pemikiran mengenai konsepsi tahap-tahap penelitian secara teoritis. 

Kerangka pemikiran yang berupa skema sederhana ini menggambarkan secara singkat 

proses pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian. Skema kerangka 

pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut : 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

GAMBAR 3. 
KERANGKA PEMIKIRAN 

Keterangan :   

Struktur kepemilikan manajemen (persentase saham biasa yang dimiliki semua 

direktur eksekutif dan non eksekutif) dan struktur kepemilikan eksternal (persentase 

pemegang saham biasa terhadap pemegang saham terbesar) akan mempengaruhi 

- SIZE 
- GROWTH 
- DIV  

STRUKTUR 
MODAL 

 

STRUKTUR  
KEPEMILIKAN 
MANAJEMEN 

 

STRUKTUR  
KEPEMILIKAN 
EKSTERNAL 
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struktur modal. Apabila kepemilikan manajemen (persentase saham biasa yang 

dimiliki semua direktur eksekutif dan non eksekutif) semakin besar,  maka akan 

berpengaruh terhadap perimbangan antara hutang dengan ekuitas (struktur modal) 

semakin kecil dan sebaliknya. Begitu pula apabila struktur kepemilikan eksternal 

(persentase pemegang saham biasa terhadap pemegang saham terbesar) semakin besar 

maka akan berpengaruh terhadap perimbangan antara hutang dengan ekuitas semakin 

kecil dan sebaliknya. 

Kemudian besarnya perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan persentase 

besarnya dividen yang dibagikan sebagai variabel kontrol akan berpengaruh terhadap 

struktur modal. Dalam hal ini besarnya perusahaan yang diukur dari nilai total asset 

diketahui bahwa apabila total asset semakin besar maka akan mengakibatkan 

perubahan pada perimbangan hutang dengan ekuitas. Sedangkan pertumbuhan 

perusahaan yang ditunjukkan dengan perkembangan total asset akan berpengaruh 

terhadap struktur modal, begitu pula besarnya persentase dividen yang dibayarkan 

akan mempengaruhi struktur modal, hal ini disebabkan karena ada kecenderungan 

masyarakat untuk memliki saham. 

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah Struktur Modal (rasio 

ekuitas hutang), variabel independen (X) adalah managerial share ownership 

(struktur kepemilikan manajemen) dan external block ownership (struktur 

kepemilikan eksternal). Sedangkan variabel kontrol yaitu SIZE, GROWTH, dan  DIV. 

Di mana SIZE adalah variabel yang digunakan untuk mengontrol risiko; GROWTH  

adalah variabel yang digunakan untuk mengawasi atau mengendalikan biaya agensi; 

dan DIV adalah variabel yang digunakan  untuk mengawasi pengaruh pajak. 

 
G. Hipotesis 
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Berdasarkan temuan-temuan penelitian terdahulu seperti menurut Chen dan Steiner 

(1999), hutang memiliki hubungan kausal terbalik dengan kepemilikan manajerial. 

Hubungan kausalitas ini menunjukkan hubungan substitusi antara kebijakan hutang 

dengan kepemilikan manajerial dalam mengurangi konflik keagenan. Penggunaan 

hutang tinggi meningkatkan risiko kebangkrutan sehingga manajer mengurangi 

proporsi kepemilikan saham. Pada kondisi ini diperlukan pembatasan terhadap 

penggunaan hutang untuk mengurangi masalah keagenan antara stockholder dan 

bondholder. Sedangkan menurut Friend dan Lang (1988), Crutchley dan Hansen 

(1989) dan Jensen et. al., (1992) terdapat hubungan negative antara kepemilikan 

manajerial dengan kebijakan hutang. Begitu pula Mahadwartha (2003) mengatakan 

bahwa kebijakan hutang dapat digunakan untuk memprediksi kepemilikan satu tahun 

kedepan. 

Berdasarkan analisis dan temuan penelitian terdahulu, maka hipotesis 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

H1 : Struktur kepemilikan manajemen mempunyai pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap struktur modal  pada perusahaan-perusahaan yang 

terdaftar pada Bursa Efek Jakarta. 

Brailsford, et al. (2002), meneliti tentang penggunaan model prediksi hubungan antara 

struktur kepemilikan dengan struktur modal. Dalam analisis pendekatan model 

prediksi menggunakan uji regresi tiga taraf.  Ditemukan bahwa secara empiris 

terdapat hubungan antara struktur kepemilikan eksternal dengan sturktur modal, dan 

hubungan non linier antara struktur kepemilikan manajemen dengan sturktur modal.  
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Berdasarkan analisis dan temuan penelitian terdahulu, maka hipotesis 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

H2 :  Struktur kepemilikan eksternal mempunyai pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap struktur modal  pada perusahaan-perusahaan 

yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta. 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 
 
 
 
A.   Jenis Penelitian 

Penelitian menurut tujuannya digolongkan kedalam tiga jenis, yaitu penelitian 

penjajakan (exploratif), penelitian penjelasan (explanatory), dan penelitian deskriptif. 

Dengan melihat ketiga jenis penelitian tersebut, maka penelitian ini termasuk dalam 

penelitian explanatory. Penelitian explanatory dimaksudkan untuk menyoroti 

hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah 

dirumuskan. 

Penelitian dilakukan dengan menerapkan rancangan ex post facto. Menurut 

Sugiyono (2001 : 3) rancangan penelitian ex post facto adalah penelitian yang 

dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut 

kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian 

tersebut. Alasan menggunakan penelitian ini adalah karena data yang dianalisis adalah 

data mengenai aktivitas perusahaan yang telah dilakukan atau telah berlangsung. 
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B. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dipakai adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang dikeluarkan 

oleh perusahaan yang terdaftar di BEJ pada 2 tahun terakhir yaitu tahun 2004 s/d 

tahun 2005. Data diperoleh dari Indonesia Capital Market Directory dan Pusat 

Referensi Pasar Modal BEJ. 

C.  Populasi  dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta.  

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengembilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling yang 

merupakan bagian dari metode non probability sampling. Yang dimaksud dengan 

metode purposing sampling adalah dalam memilih sampel sepenuhnya 

berdasarkan pertimbangan peneliti sendiri mengenai kelengkapan data, kejelasan 

data, serta tersedianya data yang akan dikumpulkan untuk penelitian ini. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan sebanyak mungkin data 

populasi. Setelah data terkumpul diadakan pemilihan atau seleksi data berdasarkan 

kelengkapan dan kejelasan data. Data yang terpilih akan dijadikan sebagai sampel.  

Dari populasi yang ada yaitu jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta sebanyak 200 perusahaan. Dengan ketentuan seperti peneliti 

sebutkan di atas, maka dipilih sampel sebanyak 23 perusahaan perbankan. Alasan 

peneliti menggunakan sample perusahaan perbankan karena perusahaan 
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perbankan memiliki bentuk laporan yang sejenis  dan yang mana laporan 

tahunannya dapat diakses periode sampelnya. 

 

 

3.  Variabel dan definisi operasional variabel penelitian 

d. Variabel dependen  adalah D/E = rasio hutang dengan ekuitas. D/E adalah 

rasio dari nilai buku hutang dibagi nilai pasar ekuitas. Satuan variabel dalam 

persentase. 

e. Variabel independen adalah struktur kepemilikan manajemen (persentase 

saham biasa yang dimiliki semua direktur eksekutif dan non eksekutif) dan 

struktur kepemilikan eksternal (persentase pemegang saham biasa terhadap 

pemegang saham terbesar). Satuan variabel dalam persentase. 

f. Variabel control terdiri dari variabel : 

1)  SIZE  = Log alami dari nilai buku total asset. 

  Rumus =  Ln Total Assets 

2) GROWTH  = Perubahan persentase tahunan pada asset-asset total. 

                      TAt – TAt-1 

 Rumus = ––––––––––– x 100 %   
                             TAt 

3) DIV = bobot presentasi rata-rata dari dividen yang dibayarkan senyatanya 

dalam satu tahun sebagai bagian kecil dari total dividen yang dibayarkan. 

        Dividen yg dibayarkan pada periode t 
  Rumus = –––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 100 %   

                      Total Dividen yg dibayarkan pada periode t 

 
a. Teknik Analisis Data 
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1.  Uji Kepenuhan Asumsi Klasik 

a.  Multikolonieritas  

Multikolonieritas adalah suatu kondisi dimana satu atau lebih variabel bebas 

berkolerasi dengan variabel bebas lainnya, atau dengan kata lain suatu variabel 

bebas merupakan funsi linier dari variabel bebas lainnya.  

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolonieritas dalam penelitian ini 

digunakan metode Klein. Langkah-langkah uji klien adalah sebagai berikut 

(Gujarati, 1997: 166-167). 

    1)  Regresi model lengkap  

    Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4+ b5X5+  e  

2)  Lakukan regresi tiap-tiap variabel independen atas sisa variabel bebas 

lainnya untuk mengetahui koefisien determinasi antar varibel independen 

(Ri 
2) 

3)  (Ri
2) yang dapat dibandingkan koefisien determinasi dari model awal atau 

seluruh variabel independen terhadap variabel bebas (Ri
2) 

4)  Kesimpulan  

     - Jika (Ri
2) < R2 maka tidak ada mutikonieritas 

    - Jika  (Ri
2) > R2 maka ada multikonieritas  

b.  Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana variabel pengganggu tidak       

mempunyai varians yang sama . Untuk mendeteksi ada tidaknya masalah 

heteroskedastisitas dapat dilakukan menggunakan metode uji white (Gujarati, 

1995 : 366)  
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     Langkah-langkah metode ini adalah sebagai berikut : 

  

1)  Regres Lengkap  

      Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4+ b5X5 + e  

2) Dapatkan nilai Residul (Ut) 

3)  Regres Regresi Auxiliary sebagai berikut : 

         Ut
2

       =    a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4+ b5 X5 + e 

                      Dapatkan nilai R2 – nya 
  

    Hitung χ2 dengan rumus (n x  R
2 )  

4) Apabila χ2 hitung lebih besar dari χ2 tabel (α, df) maka terdapat 

heteroskedastisitas dalam model ( Ho : Homoskedastisitas ). Nilai df adalah 

banyaknya variabel independen dalam regresi auxiliaty.  

c.  Autokorelasi 

Autokorelasi terjadi apabila nilai variabel masa lalu memiliki pengaruh 

terhadap nilai variabel masa kini, atau masa datang. Konsekwensi dari 

keberadaan heteroskedastisitas adalah metode regresi OLS akan menghasilkan 

estimasi yang terlalu rendah untuk nilai variasi Ut dan karenanya menghasilkan 

estimasi yang terlalu tinggi untuk R2. Bahkan ketika estimasi nilai variasi  Ut 

tidak terlalu rendah, maka estimasi dari nilai variasi dari koefisien regresi 

mungkin akan terlalu rendah dan karenanya akan signifikan uji t dan uji f tidak 

valid lagi atau menghasilkan konklusif yang menyesatkan (Gujarati, 1995 : 

411). Dalam penelitian ini menggunakan Uji Breusgh-Godfry digunakan untuk 
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melacak keberadaan autokorelasinya. Langkah-langkah uji Breusch-Godfry 

adalah sebagai berikut (Gujarati, 1995 : 425- 426)  

1) Regres Model Lengkap 

 Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4+ b5 X5 + e 

2)  Dapatkan nilai Residul (Ut)  

3)  Regres Ut terhadap seluruh variabel dalam model, ditambah dengan Ut-1,    Ut-

2,…Ut-p, dapatkan nilai R2- nya.  

 Ut = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4+ b5 X5 + p1Ut-1 + p2Ut-2 + p3Ut-3 + p4Ut-

4 + p5Ut-5 + e    

  Dapatkan nilai R2- nya   

4)  Hitung . χ2
 
 dengan rumus  :  

  χ2 = ( n – p ) .  R2   

5)  Apabila  χ2
  lebih besar dari χ2  (α, p) maka terdapat auto korelasi dalam 

model  (Ho : tidak ada masalah, auto korelasi ditolak ).  

d.   Uji Normalitas Ut 

Asumsi normalitas gangguan U t  adalah penting sekali mengingat uji validitas 

pengaruh variabel independen baik secara serempak (uji F) maupun sendiri-

sendiri (uji t) dan estimasi nilai variabel dependen mensyaratkan hal ini. 

Apabila asumsi ini tidak dipenuhi, maka kedua uji ini dan estimasi nlai variabel 

dependen adalah tidak valid untuk sampel kecil atau tertentu (Gujarati, 1995 : 

143). Uji normalitas Ut yang digunakan disini adalah uji Jargue Bera, yang 

memiliki langkah-langkah sebagai berikut (Gujarati, 1995 : 143-144) :  

1)   Regres Model Lengkap             
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       Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4+ b5 X5 + e 

Dapatkan residu data atau nilai (Ut) 

2)   Hitung nilai Jaque Bera dengan rumus : 

     N – k     
        JB =  –––––   [ S2  + 1/4(K – 3) 2] 
                               6                    

        Dimana :  

S = Skewness 

K = Kurtosis  

N = Jumlah  

k = Jumlah parameter dalam model (jumlah variabel independen ditambah  

konstanta). 

3) Apabila nilai Jarque Bera Statistik lebih besar dari  χ2  (α, 2)  
 maka distribusi 

Ut  adalah tidak normal (Ho : distribusi Ut  normal ditolak). 

2.  Analisis Regresi 

Analisis data yang dipergunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi struktur modal adalah menggunakan analisis Regresi  Linier 

Berganda. Analisis ini dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel-

varibel independen (struktur kepemilikan manajemen) dan (struktur kepemilikan 

eksternal) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (struktur modal). 

Rumus yang dipergunakan adalah (Pangestu Subagyo, 2005 : 369) : 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4+ b5 X5 + e 

di mana :  

Y           =   struktur modal (rasio equitas dengan hutang)  
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X1         =  persentase saham biasa yang dimiliki semua direktur eksekutif dan 

non eksekutif  

X2         =  persentase pemegang saham biasa terhadap pemegang saham 

terbesar. 

X3        =   Log alami dari nilai buku total asset 

 X4          =  perubahan persentase tahunan pada asset-asset total 

X5        =   perbandingan aktiva tak berujud dengan total asset, keduanya 

dihitung berdasarkan nilai buku akhir tahun; 

X6        =  bobot presentasi rata-rata dari dividen yang dibayarkan senyatanya 

dalam satu tahun sebagai bagian kecil dari total dividen yang 

dibayarkan. 

a          =   konstanta 

b1, b2 ….b6  = koefisien regresi  

e          =     error term. 

3.  Pengujian Koefisien Regresi  

Pengujian hipotesis pada model OLS dilakukan dengan membandingkan nilai t-

hitung dengan nilai t-tabel pada koefisien korelasi dan regresi masing-masing 

variabel. Null hipotesis ditolak dan menerima hipotesis alternatif jika nilai t-

hitung pada koefisien OLS lebih besar dari nilai t-tabel pada tingkat kepercayaan 

tertentu. Adapun rumus untuk uji hipotesis diantaranya : 

 a. Uji t (t test) Regresi 

Untuk menguji berarti atau tidaknya pengaruh variabel bebas (independen) 

yaitu managerial share ownership (MSO) dan external block ownership 
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(EBO) dalam mempengaruhi Struktur Modal (rasio hutang dengan ekuitas) 

(variabel dependen) digunakan analisisi uji t dengan perumusan sebagai 

berikut :   

1) Menentukan H0 dan Hi : 

H0 ;  ß = 0,  berarti tidak ada pengaruh dari variabel struktur 

kepemilikan manajemen dan struktur kepemilikan eksternal 

secara parsial   (individual) terhadap variabel rasio hutang 

dengan ekuitas  

H1 ;  ß ≠ 0,  berarti  ada pengaruh dari variabel struktur kepemilikan 

manajemen dan struktur kepemilikan eksternal secara 

parsial (individual) terhadap variabel rasio hutang dengan 

ekuitas.  

2) Kriteria pengujian 

 

     Ho ditolak           Ho            Ho ditolak 
                                  Diterima 

 
      α/2 (df).      u                α/2 (df). 

H0 diterima apabila  prob. Value > α = 0,05  

H0 ditolak  apabila  prob. Value < α = 0,05 

3) Kesimpulan  

H0 diterima apabila prob. Value > 5%  berarti tidak ada pengaruh struktur 

kepemilikan manajemen dan struktur kepemilikan eksternal  secara parsial 

(individual) terhadap variabel rasio hutang dengan ekuitas  
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H0 ditolak  apabila  prob. Value < 5% berarti  ada pengaruh dari variabel 

struktur kepemilikan manajemen dan struktur kepemilikan eksternal bebas  

secara parsial   (individual) terhadap variabel rasio hutang dengan ekuitas.  

b. Uji F (Ftest)  

Uji F digunakan untuk menguji  dan pengaruh secara serempak dari variabel 

bebas terhadap variabel terikatnya. Adapun rumus yang digunakan  adalah 

sebagai berikut (Hadi, 1994 : 26 ) : 

                       R2 / (k – 1)  
F reg = –––––––––––––––––––– 
      ( 1 – R2 ) / ( n – k )  

Di mana :  

Freg = harga F garis regresi  

N    = nilai cacah  

K    = cacah predikator 

R2    =  koefisien determinasi antara kriterium dengan prediktor-prediktor  

Dengan kriteria pengujian :  

 

   

 

                                                                                         

                    
   0    F;[ α : (n-k-1),(k-1)]    

H0 diterima apabila nilai  Fhitung  < Ftabel   berarti tidak  ada pengaruh dari 

struktur kepemilikan manajemen dan struktur kepemilikan eksternal  

secara simultan  terhadap variabel rasio hutang dengan ekuitas  
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 H1 ditolak  apabila  Fhitung  > Ftabel  berarti dari pengaruh dari variabel 

struktur kepemilikan manajemen dan struktur kepemilikan eksternal  secara 

simultan  terhadap variabel rasio hutang dengan ekuitas.  

 

 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
 
A. Sejarah Bursa Efek Jakarta 

Bursa efek (pasar modal) yang terbesar di Indonesia adalah Bursa Efek Jakarta (BEJ) 

yang juga dikenal dengan nama asingnya sebagai Jakarta Stock Exchange (JSX). 

Sekuritas yang diperdagangkan di BEJ adalah saham preferen (preferred stock), 

saham biasa (common stock), hal (rights) dan obligasi konvertibel (convertible 

bonds). Saham biasa mendominasi volume transaksi di BEJ. Bursa efek terbesar 

setelah BEJ adalah Bursa Efek Surabaya (BES) atau Surabaya Stock Exchange (SSX). 

Sekuritas yang terdaftar di BEJ juga diperdagangkan di BES.  

Era pasar modal di Indonesia dapat dibagi menjadi enam periode. Periode 

pertama adalah periode jaman Belanda mulai tahun 1912 yang merupakan tahun 

didirikannya pasar modal yang pertama. Periode kedua adalah periode orde lama yang 

dimulai pada tahun 1952. Periode ketiga adalah periode orde baru dengan 

daktipkannya kembali pasar modal pada tahun 1977. Periode keempat dimulai tahun 

1988 adalah periode bangunnya pasar modal dari tidur yang panjang. Periode kelima 
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adalah periode otomisasi pasar modal mulai tahun 1995. Periode keenam adalah 

periode krisis moneter mulai bulan Agustus 1997. 

1. Prosedur Pendaftaran Sekuritas di BEJ 

Sebuah perusahaan yang akan going public dapat mengikuti prosedur yang terdiri 

dari tiga tahapan utama. Yang pertama adalah persiapan diri. Yang kedua adalah 

memperoleh ijin regristrasi dari BAPEPAM. Yang ketiga adalah melakukan 

penawaran perdana ke publik (initial public offering) dan memasuki pasar 

sekunder dengan mencatatkan efeknya di bursa. 

a. Persiapan Untuk Going Public 

Persiapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut ini.  

1) Manajemen harus memutuskan suatu rencana untuk memperoleh dana 

melalui publik dan rencana ini harus diajukan di rapat umum pemegang 

saham dan harus disetujui. 

2) Perusahaan bersangkutan harus menugaskan pakar-pakar pasar modal dan 

institusi-institusi pendukung untuk membantu di dalam penyediaan 

dokumen-dokumen yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut ini.  

a) Underwriter (penjamin emisi) yang akan mempersiapkan segala 

sesuatunya berkaitan dengan proses penempatan saham di pasar 

primer. 

b) Profesi-profesi yang terdiri dari : 

(1) Kantor akuntan publik yang independen untuk mengaudit laporan 

keuangan selama dua tahun terakhir dengan pendapat unqualified 

opinion; 
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(2) Notaris publik yang akan mempersiapkan dokumen persetujuan 

dari pemegang saham, persetujuan-persetujuan lainnya yang 

berkaitan dengan going public dan hasil dari rapat-rapat yang 

dilakukan; 

(3) Konsultan hukum untuk menyediakan opini-opini yang 

berhubungan dengan hukum; 

(4) Perusahaan penilai (apprasial company) yang akan menilai 

kembali (jika diperlukan) aktiva-aktiva tetap yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

c) Institusi-institusi pendukung : 

(1) Trustee untuk mewakili kepentingan dari pemegang obligasi 

(untuk perusahaan yang akan menjual obligasinya); 

(2) Penjamin (guarantor) 

(3) Biro Administrasi Sekuritas; 

(4) Kustodian. 

3) Mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk penawaran ke 

publik. 

4) Mempersiapkan kontrak awal dengan bursa. 

5) Mengumumkan ke publik. 

6) Menandatangani perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan going 

public. 

7) Untuk yang akan menjual obligasi, perusahaan harus mendaftarkannya ke 

agen peringkat untuk mendapatkan peringkat untuk obligasi yang akan 
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ditawarkan. Agen peringkat yang ditunjuk adalah PT Pemeringkat Efek 

Indonesia (PEFINDO) yang didirikan pada tanggal 21 Desember 1993. 

8) Mengirim pernyataan regristrasi dan dokumen-dokumen pendukung 

lainnya ke BAPEPAM. 

b. Regristrasi di BAPEPAM 

Setelah semua persiapan yang dibutuhkan sudah diselesaikan dan semua 

dokumen yang dibutuhkan untuk regristrasi di BAPEPAM sudah dikirimkan, 

berikutnya adalah tugas dari BAPEPAM untuk mengavaluasi usulan going 

public ini. Yang dilakukan oleh BAPEPAM adalah sebagai berikut ini. 

1) Menerima pernyataan registrasi dan dokumen-dokumen pendukung dari 

perusahaan yang akan going public dan dari underwriter. 

2) Pengumuman terbatas di BAPEPAM. 

3) Mempelajari dokumen-dokumen yang diperlukan. 

4) Deklarasi pernyataan registrasi efektif berlaku yang didasarkan pada tiga 

hal utama, yaitu kelengkapan dokumen, kebenaran dan kejelasan dari 

informasi dan pengungkapan (disclosure) tentang aspek-aspek legalitas, 

akuntansi, keuangan dan manajemen. Jika selama 30 hari BAPEPAM 

tidak memberi jawaban, maka pernyataan registrasi akan dianggap secara 

otomatis efektif.  

c. Pencatatan di Bursa  

Setelah BAPEPAM mendeklarasikan keefektipan dari pernyataan registrasi, 

selanjutnya underwriter dapat menjual saham perdana tersebut di pasar 

primer. Setelah penawaran perdana selesai, emiten (perusahaan yang going 
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public) dapat melakukan proses-proses berikut ini untuk mencantumkan 

sahamnya di pasar sekunder (bursa). 

Emiten mengisi dan menyerahkan aplikasi yang formulirnya disediakan oleh 

BEJ untuk permintaan mencantumkan sahamnya di bursa efek. 

1) BEJ akan mengavaluasi aplikasi ini berdasarkan kriteria yang sudah 

ditentukan. 

2) Jika aplikasi ini memenuhi kriteria yang disyaratkan, BEJ akan 

menyetujuinya. 

3) Emiten kemudian harus membayar baiya jasa pencantuman (listing fee). 

Biaya jasa pencantuman terdiri dari dua macam, yaitu biaya jasa 

pencantuman awal (initial listing fee) dan biaya jasa pencantuman tahunan 

(annual listing fee). Untuk initial listing fee ditentukan sebesar minimum 

Rp 10 juta dan maksimum Rp 100 juta (jika ada tambahan listing awal 

dibebankan biaya tambahan sebesar minimum Rp 5 juta dan maksimum 

Rp 100 juta) ditentukan berdasarkan nilai kapitalisasi pasarnya. Untuk 

annual lisiting fee ditentukan sebesar minimum Rp 5 juta dan maksimum 

Rp 50 juta dihitung berdasarkan nilai nominal sahamnya. 

4) BEJ kemudian akan mengumumkan pencatuman dari sekuritas ini. 

5) Sekuritas yang sudah tercantumkan ini siap untuk diperdagangkan. 

Kriteria yang disyaratkan oleh BEJ untuk supaya suatu saham dapat 

dicantumkan di bursa adalah sebagai berikut ini. 

a) BAPEPAM sudah mendeklarasikan efektivitas dari pernyataan 

registrasi. 
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b) Laporan keuangan harus sudah diaudit oleh akuntan publik, diregistrasi 

di BAPEPAM dan mendapat pernyataan unqualified opinion untuk 

tahun fiskal kemarin. 

c) Jumlah minimum adalah 1 juta lembar saham. 

d) Jumlah minimum pemegang saham awal adalah 200 investor dengan 

masing-masing memiliki minimum 500 lembar. 

e) Semua sekuritas yang dikeluarkan dan sudah terjual harus dicantumkan 

dan tidak melanggar regulasi dari pemilikan asing (maksimum 49% 

dari seluruh lembar yang tercatat). Pembatasan ini ditiadakan mulai 

tanggal 3 September 1997. 

f) Emiten merupakan perusahaan yang sudah established dan sudah 

beroperasi (in operation) paling sedikit 3 tahun. Established  

didefinisikan sebagai sudah berdiri selama tahun fiskal dengan 

persetujuan dari Menteri Kehakiman. In operation didefiniskan sebagai 

yang harus memenuhi kriteria berikut : 

(1) Mempunyai ijin lisensi permanen dari Investment Coordinating 

Board (BKPM), 

(2) Mempunyai ijin lisensi operasi dari Menteri yang berhubungan 

dengan sektor bisnis bersangkutan, 

(3) Dari sudut akuntansi telah dicatat adanya pendapatan atau biaya 

operasi. 

(4) Dari sudut ekonomi telah mendapatkan penghasilan atau mencatat 

pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan operasi utamanya. 
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g) Telah mendapatkan laba bersih dan laba operasi selama dua tahun 

fiskal terakhir.  

h) Mempunyai aktiva minimum sebanyak Rp 20 milyard, ekuitas 

pemegang saham (stockholder’s equity) minimum sebesar Rp 7,5 

milyard dan modal yang sudah disetor (paid up capital) minimum 

sebesar Rp 2 milyard. 

i) Minimum kapitalis setelah penawaran ke publik sebesar Rp 4 milyard. 

j) Anggota-anggota dari dewan direksi harus mempunyai reputasi yang 

baik. 

k) Pelaporan yang Diwajibkan 

Setelah perusahaan mencatatkan sahamnya di pasar bursa, perusahaan ini 

menjadi perusahaan publik yang sahamnya juga dimiliki oleh oleh publik. 

Untuk melindungi publik yang juga merupakan pemilik dari perusahaan, 

BAPEPAM dan BEJ mengharuskan perusahaan publik menyerahkan laporan-

laporan rutin atau laporan-laporan khusus yang menerangkan peristiwa-

peristiwa penting yang terjadi. Laporan-laporan ini akan segera disebarkan ke 

publik melalui pengemuman di bursa atau investor dapat mendapatkannya 

dengan meminta langsung di BEJ atau lewat broker. Tabel IV. 2 berikut ini 

berisi jenis-jenis pelaporan yang harus di serahkan baik ke BAPEPAM atau ke 

BEJ. 

TABEL IV. 1. 

LAPORAN-LAPORAN YANG HARUS DISERAHKAN EMITEN 

Dilaporkan ke Pelaporan yang dibutuhkan 
BAPEPAM BEJ 

Deadline 

A. RUTIN 
§ Laporan Keuangan 

 
Ö 

 
Ö 

 
120 hari.  
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Tahunan yang 
diaudit 

§ Laporan keuangan 
tahunan yang 
diiklankan  

§ Laporan keuangan 
tengah-tahunan 
 
 

§ Laporan keuangan 
tengah-tahunan 
yang diiklankan 

§ Laporan kuartalan  
§ Laporan 

peningkatan dana 
yang diperoleh dari 
publik  

§ Laporan registrasi 
bulanan   

B. PERIODIK 
§ Laporan tiap-tiap 

peristiwa penting 
yang terjadi 

C. LAPORAN LAINNYA 
§ Amandement dari 

Articles of 
Association  

§ Rencana Rapat 
Umum Pemegang 
Saham  

§ Perubahan Anggota 
Dewan Direksi  

§ Deviasi lebih besar 
dari 10% dari nilai-
nilai proyeksi yang 
dipublikasikan  

 
 
Ö 
 
 
Ö 
 
 
 
Ö 
 
 
- 
Ö 
 
 
 
- 
 
 
Ö 
 
 
 
Ö 
 
 
Ö 
 
 
Ö 
 
Ö 
 
 

 
 
Ö 
 
 
Ö 
 
 
 
Ö 
 
 
Ö 
- 
 
 
 
Ö 
 
 
Ö 
 
 
 
Ö 
 
 
Ö 
 
 
Ö 
 
Ö 
 
 

 
 
Paling sedikit 2 kali 
sirkulasi di koran. 
 
Review terbatas 90 
hari, tidak diaudit : 60 
hari ; diaudit : 120 hari.  
 
Paling sedikit 2 kali 
sirkulasi di koran. 
  
Tidak diaudit : 60 hari. 
Setiap 3 bulan.b. 
 
 
 
Bulanan.  
 
 
Dalam waktu 48 jam.  
 
 
 
5 hari setelah diterima 
amandement.  
 
Sebelum diiklankan.  
 
 
Dalam waktu 48 jam.  
 
Dalam waktu 2 hari 
setelah diketahui 
adanya deviasi. 
 

Sumber : Jakarta Stock Exchange, Fact Book 1995, special edition, 1995. 

3. Sistem Perdagangan di BEJ 

Transaksi perdagangan di BEJ menggunakan order-driven market system dan 

sistem lelang kontinyu (continous auction system). Dengan order-driven market 

system berarti bahwa pembeli dan penjual sekuritas yang ingin melakukan 
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transaksi harus melalui broker. Investor tidak dapat langsung melakukan transaksi 

di lantai bursa. Hanya broker yang dapat melakukan transaksi jual dan beli di 

lantai bursa berdasarkan order dari investor. Di samping itu, broker dapat juga 

melakukan transaksi untuk dirinya sendiri untuk membentuk portofolionya. 

Masing-masing perusahaan broker mempunyai staf yang ditugaskan di lantai 

bursa. Staff ini disebut dengan Securities Dealer-Broker Representative. 

Dengan sistem lelang kontinyu maksudnya harga transaksi ditentukan oleh 

penawaran (supply) dan permintaan (demand) dari investor. Untuk sistem manual, 

harga penawaran penjualan terendah (ask price) dan harga penawaran pembelian 

tertinggi (bid price) dari investor diteriakkan oleh broker di lantai bursa. Seperti di 

pasar lelang, harga transaksi ditentukan jika ada pertemuan antara harga 

penawaran dan permintaan. Untuk sistem otomatisasi dengan JATS, broker 

memasukkan order dari investor ke workstation JATS di lantai bursa. Kemudian 

order ini akan diproses oleh komputer JATS yang akan menemukan harga 

transaksi yang cocok dengan mempertimbangkan waktu urutan dari order. Sistem 

lelang ini akan terus dilakukan secara kontinyu selama jam kerja bursa sampai 

ditemukan harga kesepakatan. 

Cara mendapatkan harga seperti di atas yaitu dengan cara lelang kontinyu 

adalah untuk jenis transaksi yang reguler. Harga dari transaksi reguler ini yang 

akan digunakan untuk menghitung indek harga gabungan dan yang akan 

digunakan sebagai harga yang dicantumkan di bursa dan yang akan disebarkan ke 

seluruh penjuru dunia. Di BEJ, transaksi reguler dilakukan dengan cara round lot 

yaitu sebanyak 500 lembar untuk non-invesment fund  dan 100 lembar untuk 
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invesment fund. Di samping itu, beberapa transaksi non-reguler juga dapat 

dilakukan seperti misalnya block trades, cross trades, cash trades, add-lot trades 

dan foreign board trades. Block trades merupakan transaksi dengan minimum 

200.000 lembar yang dilakukan di antara anggota bursa. Cross trades terjadi jika 

transaksi menjual dan membeli dengan jumlah kuantitas dan harga yang sama 

dilakukan oleh seseorang broker. Cash trades dilakukan oleh anggota bursa yang 

ingin membayar tunai untuk mendapatkan sertifikat langsung (umumnya sertifikat 

pemilikan diberikan pada hari keempat). Odd lot trades dilakukan untuk transaksi 

yang di bawah 500 lembar. Foreign board trades merupakan transaksi saham 

dengan investor asing. 

Umumnya transaksi yang terjadi di bursa bukan merupakan transaksi tunai 

(transaksi tunai juga dilakukan sebagai transaksi non-reguler). Pembayaran dan 

penyerahan sertifikat diatur pada hari ke lima atau hari ke T+4 setelah transaksi 

terjadi. PT Kliring Pinjaman Efek Indonesia (KPEI) ditunjukkan untuk 

mengumpulkan pembayaran dan melakukan penyerahan sertifikat. 

PT BEJ merupakan perusahaan swasta yang menyediakan jasa fasilitas 

perdagangan sekuritas. Untuk membiayai semua aktivitasnya, salah satu sumber 

penghasilan BEJ adalah komisi dari broker akibat terjadinya transaksi (penghasilan 

yang lainnya adalah fee dari emiten yang mencatatkan sahamnya di bursa). Broker 

membayar komisi ke BEJ karena menggunakan fasilitas yang disediakan oleh BEJ. 

Sebaliknya broker menerima komisi dari investor karena melakukan order yang 

diinginkan oleh investor. Broker menerima komisi dari investor tidak boleh melebihi 
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1% dari nilai transaksinya (baik beli atau jual). Broker kemudian membayar komisi 

kepada BEJ dengan perincian sebagai  berikut :      

a. Transaksi saham dikenakan komisi 0,04% dari nilai transaksi kumulatip per 

bulannya. 

b. Transaksi untuk bond dan right certificate tidak dikenakan biaya transaksi. 

c. Transaksi untuk waran dikenakan biaya transaksi sebesar 0,02% dari nilai 

transaksinya. 

d. Broker yang tidak melakukan transaksi apapun diharuskan membayar biaya 

administrasi kepada BEJ sebesar Rp 250.000,- per bulan. 

Kegiatan perdagangan di BEJ diadakan pada hari yang disebut dengan exchange days, 

yaitu hari senin sampai dengan kamis mulai jam 09.30 – 12.00 WIB (sesi pagi) dan 

jam 13.30 – 16.00 WIB (sesi sore) dan hari jum’at jam 09.30 – 11.30 WIB (sesi pagi) 

dan jam 14.00 – 16.00 WIB (sesi sore). 

 

 

B. Analisis  Data 

1. Statistik Deskriptif 

Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) secara resmi telah 

menggunakan nama Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 1 Desember 2007. 

Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan data dari Bursa Efek Jakarta 

(BEJ), karena data diperoleh sebelum ada penggabungan kedua Bursa Efek 

tersebut. 
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Dari data struktur kepemilikan manajemen, struktur kepemilikan eksternal 

dan struktur modal perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta 

dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

a. Struktur Kepemilikan Manajemen 

Struktur kepemilikan manajemen perusahaan-perusahaan yang tercatat pada 

Bursa Efek Jakarta yang dalam hal ini adalah lembaga keuangan (Perbankan) 

menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL IV.2. 

STRUKTUR KEPEMILIKAN MANAJEMEN 
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ANKB 8.89 10.07
BBCA 0.39 0.42
BBIA 0.65 0.61
BBNI 2.31 2.25
BCIC 0.00 0.00
BDMN 10.55 4.70
BEKS 66.61 9.55
BFIN 9.18 9.32
BNII 20.78 11.65
BNLI 19.47 19.47
INPC 0.61 0.67
LPBN 1.23 1.18
MAYA 5.39 9.68
MEGA 42.72 12.81
NISP 0.30 0.18
PNBN 0.00 0.00
BBRI 5.91 5.82
BABP 0.04 0.01
BKSW 6.46 5.89
BMRI 30.46 2.12
BNGA 2.76 4.02
BSWD 1.61 1.61
BVIC 63.97 25.58

Rata-rata 13.06 5.98
Sumber : Data sekunder diolah

Nama 
Perusahaan

TAHUN 2004 TAHUN 2005
Persentase Persentase 

 

Dari tabel IV.2. diketahui bahwa rata-rata struktur kepemilikan manajemen 

bank-bank yang menjadi objek penelitian pada tahun 2004 adalah 13,06%. 

Tertinggi adalah Bank Eksekutif Internasional Tbk, yaitu sebesar 66,61%, 

sementara yang terendah adalah  Bank Century Tbk dan PT Bank PAN 

Indonesia yaitu masing-masing 0,001%. Sedangkan untuk tahun 2005 rata-rata 

struktur kepemilkan manajemen adalah sebesar 5,98%. Tertinggi adalah Bank 

Victoria Internasional Tbk, yaitu sebesar 25,58%, dan yang terendah adalah  

Bank Century Tbk dan PT Bank PAN Indonesia yaitu masing-masing 0,001%. 
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b. Struktur Kepemilikan Eksternal 

Struktur kepemilikan Eksternal perusahaan-perusahaan yang tercatat pada 

Bursa Efek Jakarta yang dalam hal ini adalah lembaga keuangan (Perbankan) 

menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Dari tabel IV.3. dapat diketahui 

bahwa pada tahun 2004 rata-rata struktur kepemilikan eksternal sebesar  

32,62%. Tertinggi dimiliki oleh  Bank PT BFI Finance Indonesia Tbk yaitu 

sebesar 98,39%, sementara struktur kepemilkan eksternal yang terkecil adalah  

0,49% dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sedangkan 

pada tahun 2005 rata-rata struktur kepemilikan eksternal sebesar  28,32%. 

Tertinggi dimiliki oleh  PT Bank Century Tbk yaitu sebesar 57,55%, dan 

struktur kepemilkan eksternal yang terkecil adalah  0,49% dimiliki oleh PT 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.  Hal ini dapat dilihat pada tabel IV.3. 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

TABEL IV.3. 

STRUKTUR KEPEMILIKAN EKSTERNAL 
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ANKB 26.31 26.31
BBCA 41.57 46.64
BBIA 27.50 11.54
BBNI 0.49 0.49
BCIC 56.08 57.55
BDMN 23.29 23.12
BEKS 33.40 31.80
BFIN 98.39 45.99
BNII 28.77 46.12
BNLI 50.51 50.52
INPC 0.61 2.22
LPBN 39.83 4.47
MAYA 5.81 16.78
MEGA 42.72 42.72
NISP 45.36 20.39
PNBN 28.82 28.82
BBRI 40.93 41.84
BABP 0.70 26.72
BKSW 13.51 10.13
BMRI 30.46 21.24
BNGA 41.00 35.00
BSWD 9.87 9.87
BVIC 63.97 51.16

Rata-rata 32.60 28.32
Sumber : Data sekunder diolah

Nama 
Perusaha

an

TAHUN 2004 TAHUN 2005
Persentase Persentase 

 

c. Struktur Modal 

Struktur Modal perusahaan-perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Jakarta 

yang dalam hal ini adalah lembaga keuangan (Perbankan) menunjukkan 

variasi yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

 

TABEL IV.4. 

STRUKTUR MODAL 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 lxxxiv 

ANKB 81.50 89.37
BBCA 971.19 847.67
BBIA 759.86 637.60
BBNI 981.72 1,142.43
BCIC 3,467.03 3,522.84
BDMN 652.11 687.43
BEKS 77.17 1,071.18
BFIN 36.31 38.91
BNII 756.78 933.80
BNLI 1,254.58 1,250.24
INPC 1,624.69 1,927.17
LPBN 1,105.88 1,014.89
MAYA 704.60 849.86
MEGA 1,484.41 1,866.86
NISP 1,176.03 902.17
PNBN 421.49 732.16
BBRI 759.74 819.46
BABP 1,316.67 2,015.01
BKSW 1,532.14 1,163.81
BMRI 895.21 1,034.53
BNGA 1,203.07 948.29
BSWD 700.04 727.05
BVIC 982.76 1,240.54

Rata-rata 997.61 1107.10
Sumber : Data sekunder diolah

Nama 
Perusahaan

TAHUN 2004 TAHUN 2005
Persentase Persentase 

 

Dari tabel IV. 4. dapat diketahui bahwa besarnya rata-rata struktur modal 

perbankan yang menjadi objek penelitian pada tahun 2004 adalah 997,61%. 

Tertinggi adalah struktur modal pada PT Bak Century Tbk yaitu sebesar 

3467,03%, sementara yang terendah adalah Bank PT BFI Finance Indonesia 

Tbk yaitu sebesar 36,31%. Sedangkan pada tahun 2005 rata-rata struktur 

modal perbankan yang menjadi objek penelitian adalah 1107,10%. Tertinggi 

dimiliki oleh  PT Bak Century Tbk yaitu sebesar 3522,843%, dan yang 

terendah adalah Bank PT BFI Finance Indonesia Tbk yaitu sebesar 38,91%. 

      
2. Uji Kepenuhan Asumsi Klasik  
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a.  Uji Multikoliniaritas 

Multikolinearitas adalah suatu kondisi dimana satu atau lebih variabel bebas 

berkolerasi dengan variabel bebas lainnya, atau dengan kata lain suatu variabel 

bebas merupakan fungsi linier  dari variabel bebas lainnya. Untuk mengetahui 

ada tidaknya masalah multikolinearitas maka digunakan metode Klein dan 

hasilnya seperti yang tertera dalam tabel berikut : 

TABEL IV.5. 

HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS 

Model  R2 Ri
2 Keterangan 

(Constant) 

Kepemilikan manajemen  

Kepemilikan Eksternal 

Ln Total Asset 

Growth  

Dividen  

 

0,435 

0,435 

0,435 

0,435 

0,435 

 

0,033 

0,047 

0,050 

0,152 

0,141 

 

Tidak ada multikol  

Tidak ada multikol  

Tidak ada multikol  

Tidak ada multikol  

Tidak ada multikol   

                 Keterangan :  Data sekunder diolah. 

           Sumber : Lampiran 8 dan 12. 

 

Berdasarkan pada Table IV.2. korelasi parsial dari masing-masing variable 

bebas (Ri
2) tidak ada yang melebihi korelasi secara simultan (R2). Menurut 

Klien’s Rule of Thumb apabila korelasi parsial variable bebas tidak melebihi 

besarnya korelasi secara simultan, berarti tidak terdapat gejala 

multikolinieritas. Dengan demikian dapat disimpulkan pada penelitian ini 
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tidak ada gejala multikolinieritas pada masing-masing variable 

independennya. 

b.   Uji Heteroskedastisitas  

Heteroskedastisitas merupakan keadaan dimana variabel pengganggu tidak 

mempunyai varian yang sama. Untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah 

heteroskedastisitas dilakukan pengujian dengan uji White. Berdasarkan hasil 

estimasi dengan menggunakan uji White dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Besarnya X2
hitung adalah (46 x 0,124) = 5,704 (lihat lampiran 9.1). Sedangkan 

nilai X2
tabel (0.05 ; 5) adalah 11,07. Berarti nilai X2 hitung lebih kecil daripada X2

tabel 

( 5,704 < 11,07).  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model 

tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas.   

c.   Uji Otokolerasi  

Otokolerasi terjadi apabila nilai variabel masa lalu memiliki pengaruh 

terhasdap nilai variabwel masa kini, atau masa datang. Uji Breusch Godfrey 

digunakan untuk melacak keberadaan otokolerasi dalam penelitian ini. Ho dari 

uji Breusch-Godfry adalah “tidak ada otokolerasi “, yang digunakan diterima 

apabila nilai  X2 hitung lebih kecil daripada X2 tabel 

Nilai X2
hitung  dalam penelitian ini adalah (46 - 10) x 0,988 = 35,568 (lihat 

lampiran 10.1). Nilai X2
(0,05 ; 10) adalah 18,31, ini berarti nilai X2

hitung lebih 

kecil dari pada X2
tabel (35,568 > 18,31).  Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam 

model ditemukan masalah otokolerasi .  

d.   Uji Normalitas  
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Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jarque Bera. 

Apabila nilai Jarque Bera lebih besar dari Chi-Square maka distribusi Ut  

adalah tidak normal. 

Dalam penelitian ini didapatkan nilai Jarque-Bera sebesar 0,20732905 (lihat 

lampiran 11.1) dan. nilai Chi-Square pada  α = 0,05 adalah  X2
(0,05 ; 2) = 5,99. 

Jadi nilai thitung < ttabel , maka Ho diterima berarti distribusi Ut  normal. 

 
3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Data mengenai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dalam 

penelitian ini terdiri atas 23 perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. 

Adapun metode pengumpulan data adalah dengan cara mencari 

informasi mengenai laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar 

di BEJ tahun 2004-2005. data yang diperoleh adalah data sekunder, karena 

merupakan hasil dokumentasi pihak lain. Data yang terkumpul terinci dalam 

lampiran 1 sampai dengan lampiran 7. 

 

a.   Model Estimasi 

Model estimasi yang digunakan dalam analisis ini yaitu model regresi 

linier berganda, dapat dinyatakan sebagai berikut : 

Y = a + b1 X2 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4+ b5 X5 + e 

di mana :  

Y           =   struktur modal (rasio equitas dengan hutang)  
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X1         =  persentase saham biasa yang dimiliki semua direktur eksekutif 

dan non eksekutif  

X2         =  persentase pemegang saham biasa terhadap pemegang saham 

terbesar. 

X3        =   Log alami dari nilai buku total asset 

 X4          =  perubahan persentase tahunan pada asset-asset total 

 X5       =  bobot presentasi rata-rata dari dividen yang dibayarkan 

senyatanya dalam satu tahun sebagai bagian kecil dari total 

dividen yang dibayarkan. 

a          =   konstanta 

b1, b2 ….b5  = koefisien regresi  

e          =     error term. 

Dari model di atas akan dapat diketahui sampai seberapa jauh 

variabel tersebut berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

dari hasil-hasil analisis pada Tabel IV.6. 

TABEL IV.6. 

HASIL ANALISIS REGRESI LINIER TENTANG PENGARUH STRUKTUR 
KEPEMILIKAN MANAJEMEN DAN EKSTERNAL TERHADAP 

STRUKTUR MODAL 
 

Variabel                            Koefisien Estimasi                             Prob. Value 

Konstanta                               α0               - 1147,250                     0,353 

Struktur Kep Manajemen       β1                       -10,060 *                       0,062 

Struktur Kep Eksternal           β2                       -10,968 ***                   0,010 
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Besarnya Perusahaan              β3                 92,368 **                     0,031 

Pertumbuhan Perusahaan        β4                   9,666 **                     0,041 

Dividen yang dibagikan          β5                        - 6,656 **                     0,023          

          Sumber  : Data primer diolah dari lampiran 12. 
Keterangan : 

Adjusted R2 = 0,364 

F = 2,45** 

*** signifikansi pada derajad  a =   1 % 

  ** signifikansi pada derajad  a =   5 % 

    * signifikansi pada derajad  a = 10 % 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 

keseluruhannya berpengaruh terhadap struktur modal. Pengaruh tersebut bersifat 

negatif untuk variabel  X1, X2,  X5, dan pengaruh positif untuk variabel X3,  X4. 

Dari temuan di atas mengindikasikan bahwa apabila struktur kepemilikan 

manajemen, struktur kepemilikan eksternal dan dividen yang dibagikan meningkat 

maka struktur modal menurun. Hal ini menjadikan manajer termotivasi untuk 

meningkatkan kinerja dan bertanggungjawab meningkatkan kemakmuran 

pemegang saham. Sedangkan pada variabel ukuran perusahaan dan perkembangan 

perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal artinya apabila ukuran 

dan perkembangan perusahaan semakin baik, maka struktur modal akan 

meningkat. Hal ini akan mengakibatkan para investor lebih tertarik untuk 

menanamkan modalnya karena seringkali tindakan para manajer bukan 

memaksimumkan kemakmuran shareholder melainkan justru tergoda untuk 

meningkatkan kesejahteraannya sendiri.    
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b. Uji F 

Uji F (Fisher) digunakan untuk menunjukkan apakah sekelompok variabel bebas 

secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel bebas. 

TABEL IV.7. 

HASIL ANALISIS UJI F (F TEST) 

FHITUNG FTABEL KESIMPULAN 

6,161 2,45 Ho  ditolak 

          Sumber: Data primer diolah, lampiran 12.  

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel struktur kepemilikan 

manajemen, struktur kepemilikan eksternal, ukuran besarnya perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan, dan persentase dividen yang dibayarkan menyatakan Ho 

ditolak dimana nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa variabel struktur kepemilikan manajemen, struktur 

kepemilikan eksternal, ukuran besarnya perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan 

persentase dividen yang dibayarkan secara signifikan mempengaruhi struktur 

modal pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) secara 

simultan.. 

c. Uji t 

Pengujian koefisien regresi secara parsial (uji t) digunakan untuk menunjukkan 

peran pengaruh setiap variabel yaitu variabel struktur kepemilikan manajemen, 

struktur kepemilikan eksternal, ukuran besarnya perusahaan, pertumbuhan 

perusahaan, dan persentase dividen yang dibayarkan secara parsial terhadap 
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struktur modal. Pada uji t ini akan diketahui apakah benar suatu variabel bebas 

mempengaruhi variabel terikatnya.  

 

 

 

 

 

 

TABEL IV.8. 

HASIL ANALISIS UJI t (t TEST) 

 

thitung Prob. Value Kesimpulan

X1 -1,924* 0,062 Ho ditolak 

X2 - 2,689** 0,010 Ho ditolak 

X3 2,237** 0,031 Ho ditolak 

X4 2,115** 0,041 Ho ditolak 

X5 -2,364** 0,023 Ho ditolak 

Variabel
Keterangan

Sumber : Data primer diolah, lampiran 12. 
 
 

Keterangan : 

*** signifikansi pada derajad  a =   1 % 

  ** signifikansi pada derajad  a =   5 % 

    * signifikansi pada derajad  a = 10 % 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 xcii 

 
Dari tabel di atas dapat diketahui variabel struktur kepemilikan manajemen, 

struktur kepemilikan eksternal, ukuran besarnya perusahaan, pertumbuhan 

perusahaan, dan persentase dividen yang dibayarkan menyatakan Ho ditolak 

dimana struktur kepemilikan manajemen, struktur kepemilikan eksternal, dan 

persentase dividen yang dibayarkan, variabel ukuran besarnya perusahaan, dan 

pertumbuhan perusahaan besarnya prob. value < 10%.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel struktur kepemilikan 

manajemen, struktur kepemilikan eksternal, ukuran besarnya perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan, dan persentase dividen yang dibayarkan secara parsial 

dan signifikan berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan-perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 xciii 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

terkait hasil penelitian. Berbagai kesimpulan itu adalah sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh negatif struktur kepemilikan manajemen (persentase saham 

biasa yang dimiliki semua direktur eksekutif dan non eksekutif) terhadap struktur 

modal. Dengan demikian semakin besar tingkat kepemilikan manajemen, maka 

semakin leluasa manajemen untuk mengurangi hutang sehingga akan 

memperkecil risiko 

2.  Terdapat pengaruh negatif struktur kepemilikan eksteral (persentase pemegang 

saham biasa terhadap pemegang saham terbesar) dan persentase bobot dividen 

yang dibayarkan dengan total dividen yang ada terhadap struktur modal. Dengan 

demikian semakin besar tingkat kepemilikan eksternal dan bobot dividen yang 

dibayarkan, maka juga akan berakibat berkurangnya hutang sehingga tingkat 

kemakmuran pemegang saham akan meningkat.   

3. Terdapat pengaruh positif antara ukuran perusahaan yang diukur dengan Ln Total 

Asset, dan perkembangan perusahaan yang diukur dengan perubahan total asset 

terhadap struktur modal perusahaan yang ada di Bursa Efek Jakarta. Dengan 

demikian semakin besar dan semakin pesat perkembangan perusahaan, maka 
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tingkat kepercayaan dan ketertarikan para pemilik modal akan semakin besar 

pula.   

 
B. Keterbatasan Penelitian 

Selama proses penelitian peneliti menemui beberapa keterbatasan yang menyebabkan 

penelitian ini memeiliki kekurangan-kekurangan. Kekurangan-kekurangan tersebut 

antara lain disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak mampu dikendalikan oleh peneliti 

(uncontrolable factors). Salah satu contohnya adalah pengumpulan data keuangan 

yang berupa pembagian dividen tunai yang oleh sebagian perusahaan banyak yang 

menangguhkan sistim pembayarannya, sehingga dalam penelitian ini pengumpulan 

datanya langsung dari PT Ekofin Sucofindo, dan data annual reports dari internet. 

Dunia perusahaan  nampaknya masih mejaga beberapa hal yang dianggap masih 

rahasia. 

Disamping itu mengingat rancangan penelititan datanya crossectional, maka 

ada kemungkinan hasil yang didapat belum meyakinkan merupakan pengaruh adanya 

perlakuan. 

Namun demikian, diharapkan hasil penelitian ini akan tetap memberikan 

manfaat dan kontribusi pemikiran baik bagi peneliti, kalangan bisnis di Indonesia 

maupun para akademisi yang tertarik untuk meneliti tentang pengaruh struktur 

kepemilikan manajemen dan eksternal terhadap struktur modal pada perusahaan yang 

terdapat pada Bursa Efek Jakarta. Tentu saja dengan berbagai langkah-langkah 

penyempurnaan berdasarkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian ini. 

C. Saran-saran 
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Dari hasil kesimpulan di atas beberapa saran diajukan guna dapat dijadikan 

pertimbangan ataupun masukan bagi dunia usaha maupun pernelitian selanjutnya, 

yaitu : 

1. Bagi peneliti,  penelitian selanjutnya akan lebih baik jika menggunakan data lebih 

spesifik lagi terhadap perusahaan–perusahaan yang sejenis misalnya; ada 

pengelompokan terhadap bank devisa, dan bank umum komersial   sehingga akan 

menggambarkan  keadaan yang sebenarnya. 

2. Bagi perusahaan yang terkait, setelah diketahui adanya pengaruh struktur 

kepemilikan manajemen, struktur kepemilikan eksternal, total asset, perubahan 

total asset dan persentase bobot dividen yang dibayarkan dengan total dividen 

yang ada terhadap struktur modal yang ada pada perusahaan-perusahaan yang 

terdapat di Bursa Efek Jakarta maka perlu adanya evaluasi terhadap variabel-

variabel tersebut di atas secara periodik. 

3. Bagi investor, hendaknya penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar acuan dalam 

penilaian perusahaan apabila akan melakukan pengambilan keputusan dimasa 

datang yang berkenaan dengan penanaman modal. 
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LAMPIRAN 6     
GROWTH 

No Nama Perusahaan 
Total Asset 2003 Total Asset 2004 

Perubahan 
(%) 

Total Asset 2004 

1 ANKB 984.725.825.000 1.092.241.854.252 10,92 1.092.241.854.252
2 BBCA 147.156.932.000.000 149.168.842.000.000 1,37 149.168.842.000.000
3 BBIA 15.707.855.000.000 16.353.680.000.000 4,11 16.353.680.000.000
4 BBNI 147.812.206.000.000 136.582.071.000.000 -7,60 136.582.071.000.000
5 BCIC 5.427.384.000.000 7.850.751.000.000 44,65 7.850.751.000.000
6 BDMN 49.838.156.000.000 58.820.805.000.000 18,02 58.820.805.000.000
7 BEKS 1.325.066.574.324 1.493.537.228.003 12,71 1.493.537.228.003
8 BFIN 931.738.687.148 1.065.380.976.799 14,34 1.065.380.976.799
9 BNII 23.128.136.000.000 36.077.143.000.000 55,99 36.077.143.000.000
10 BNLI 28.730.825.000.000 31.756.642.000.000 10,53 31.756.642.000.000
11 INPC 6.833.857.029.333 8.841.642.321.935 29,38 8.841.642.321.935
12 LPBN 29.116.215.000.000 27.832.108.000.000 -4,41 27.832.108.000.000
13 MAYA 1.956.966.690.000 2.556.260.424.000 30,62 2.556.260.424.000
14 MEGA 12.176.206.000.000 18.642.817.000.000 53,11 18.642.817.000.000
15 NISP 15.712.567.000.000 17.877.066.000.000 13,78 17.877.066.000.000
16 PNBN 20.955.434.000.000 23.937.439.000.000 14,23 23.937.439.000.000
17 BBRI 91.304.765.000.000 107.040.172.000.000 17,23 107.040.172.000.000
18 BABP 3.287.194.641.000 3.802.123.294.000 15,66 3.802.123.294.000
19 BKSW 1.541.558.692.169 1.533.929.063.536 -0,49 1.533.929.063.536
20 BMRI 232.928.306.000.000 248.155.827.000.000 6,54 248.155.827.000.000
21 BNGA 20.016.763.000.000 30.798.312.000.000 53,86 30.798.312.000.000
22 BSWD 731.797.726.527 828.734.157.112 13,25 828.734.157.112
23 BVIC 1.897.794.369.000 2.004.899.530.000 5,64 2.004.899.530.000
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LAMPIRAN 7     
DIV No Nama Perusahaan 

Dividen yg Total Earning 2004 Bobot (%) Dividen yg 
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Dibayarkan 2004 Dibayarkan 2005 

1 ANKB 10.098.648.444 10.098.648.444 100,00 3.800.000.000
2 BBCA 1.601.358.000.000 1.601.358.000.000 100,00 1.997.813.000.000
3 BBIA 24.342.000.000 66.592.000.000 36,55 85.098.000.000
4 BBNI 314.909.000.000 314.909.000.000 100,00 1.568.169.000.000
5 BCIC 1.650.000.000 4.875.000.000 33,85 100.000.000
6 BDMN 611.200.000.000 611.200.000.000 100,00 1.204.039.000.000
7 BEKS 12.810.750.000 12.810.750.000 100,00 12.810.750.000
8 BFIN 141.923.827 24.566.157.371 0,58 82.063.606
9 BNII 246.084.000.000 246.084.000.000 100,00 246.084.000.000
10 BNLI 320.271.600.000 320.271.600.000 100,00 599.343.900.000
11 INPC 4.868.400.000 13.318.400.000 36,55 25.529.400.000
12 LPBN 62.981.800.000 62.981.800.000 100,00 470.450.700.000
13 MAYA 1.518.000.000 4.485.000.000 33,85 7.253.410.000
14 MEGA 106.404.000.000 106.404.000.000 100,00 127.877.000.000
15 NISP 41.340.000.000 41.340.000.000 100,00 3.843.225.000
16 PNBN 83.627.000.000 83.627.000.000 100,00 449.832.000.000
17 BBRI 990.471.000.000 990.471.000.000 100,00 1.816.614.000.000
18 BABP 12.720.000.000.000 12.720.000.000.000 100,00 7.900.000.000.000
19 BKSW 973.680.000.000 973.680.000.000 100,00 7.658.820.000
20 BMRI 2.300.000.000.000 2.300.000.000.000 100,00 2.627.816.000.000
21 BNGA 58.685.000.000 58.685.000.000 100,00 132.058.000.000
22 BSWD 3.410.000.000 3.410.000.000 100,00 3.410.000.000
23 BVIC 8.268.000.000 8.268.000.000 100,00 1.152.967.500
      
      
      
      
      
      
      
      
      

LAMPIRAN 2     
D/E 

No Nama Perusahaan 
Hutang 2004 Ekuitas 2004 Rasio 2004 Hutang 2005 

1 ANKB 972.865.001.152 1.193.768.531.000 122,71 1.072.232.403.700
2 BBCA 135.242.451.000.000 13.925.401.000.000 10,30 134.332.330.000.000
3 BBIA 14.451.775.000.000 1.901.905.000.000 13,16 13.830.377.000.000
4 BBNI 123.930.133.000.000 12.623.832.000.000 10,19 135.890.987.000.000
5 BCIC 7.630.659.000.000 220.092.000.000 2,88 12.907.717.000.000
6 BDMN 50.890.123.000.000 7.803.943.000.000 15,33 59.043.170.000.000
7 BEKS 132.651.556.500 171.885.671.503 129,58 1.382.905.929.800
8 BFIN 283.784.789.491 781.596.187.308 275,42 335.849.616.906
9 BNII 31.866.343.000.000 4.210.800.000.000 13,21 43.967.247.000.000
10 BNLI 29.368.465.000.000 2.340.903.000.000 7,97 32.154.930.000.000
11 INPC 8.328.852.948.430 512.644.100.549 6,16 10.314.105.235.137
12 LPBN 25.524.084.000.000 2.308.024.000.000 9,04 26.504.635.000.000
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13 MAYA 2.238.553.646.000 317.706.778.000 14,19 2.823.342.854.000
14 MEGA 17.466.173.000.000 1.176.644.000.000 6,74 23.832.803.000.000
15 NISP 16.418.349.000.000 1.396.083.000.000 8,50 17.920.586.000.000
16 PNBN 19.058.225.000.000 4.521.675.000.000 23,73 32.102.803.000.000
17 BBRI 94.589.878.000.000 12.450.294.000.000 13,16 109.422.597.000.000
18 BABP 3.533.738.567.000 268.384.727.000 7,59 4.112.936.933.000
19 BKSW 1.439.946.412.143 93.982.651.393 6,53 1.419.581.881.761
20 BMRI 223.217.577.000.000 24.934.707.000.000 11,17 240.164.245.000.000
21 BNGA 28.428.557.000.000 2.363.001.000.000 8,31 37.610.301.000.000
22 BSWD 725.147.769.834 103.586.387.278 14,28 813.745.839.567
23 BVIC 1.819.734.053.000 185.165.477.000 10,18 1.954.456.469.000
      
      
      
      
      
      
      
      
      

LAMPIRAN 4     
Struktur Kepemilikan Eksternal 

No Nama Perusahaan 
Saham Biasa 2004 

Pemegang Saham 
Terbesar 2004 

Persentase Saham Biasa 2005 

1 ANKB 25.000.000.000 70.000.000.000 26,31  25.000.000.000
2 BBCA 639.290.000.000 898.612.000.000 41,57 718.097.000.000
3 BBIA 343.057.000.000 903.971.000.000 27,50  166.321.000.000
4 BBNI 492.400.000.000 1.677.664.000.000 0,49  493.650.000.000
5 BCIC 873.105.000.000 683.740.000.000 56,08  1.018.115.000.000
6 BDMN 571.313.000.000 1.870.948.000.000 23,29  569.044.000.000
7 BEKS 25.880.000.000 51.620.000.000 33,40  25.876.400.000
8 BFIN 183.815.314.000 186.831.418.000 98,39  115.920.801.000
9 BNII 10.675.952.000 37.107.394.000 28,77  15.107.700.000
10 BNLI 436.462.000.000 864.072.000.000 50,51  436.501.000.000
11 INPC 3.436.785.956 555.403.261.348 0,61  12.416.742.048
12 LPBN 575.453.000.000 236.041.000.000 39,83  437.418.000.000
13 MAYA 15.600.950.000 268.528.250.000 5,81  40.818.250.000
14 MEGA 200.815.000.000 269.300.000.000 42,72  304.435.000.000
15 NISP 234.404.000.000 282.343.000.000 45,36  125.766.000.000
16 PNBN 462.960.000.000 1.143.583.000.000 28,82  462.961.000.000
17 BBRI 2.425.045.250.000 3.500.000.000.000 40,93  2.517.850.250.000
18 BABP 1.389.450.000 198.610.550.000 0,70  53.444.050.000
19 BKSW 13.546.057.000 86.710.818.000 13,51  12.693.932.000
20 BMRI 3.066.427.436.000 7.000.000.000.000 30,46  2.150.670.389.000
21 BNGA 162.130.000.000 586.464.000.000 41,00  208.787.000.000
22 BSWD 6.120.000.000 55.880.000.000 9,87  6.120.000.000
23 BVIC 82.820.634.000 46.638.702.000 63,97  66.226.052.000
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LAMPIRAN 7 Tidak di Pake    
Struktur Kepemilikan Manajemen 

No Nama Perusahaan Pemegang Saham 
Biasa 2004 

Saham Dimiliki 
Eksekutif 2004 

Persentase 
Pemegang Saham 

Biasa 2005 

1 ANKB 25.000.000.000 8.450.000.000 33,80 25.000.000.000
2 BBCA 639.290.000.000 5.951.000.000 0,39 718.097.000.000
3 BBIA 343.057.000.000 8.089.000.000 0,05 166.321.000.000
4 BBNI 492.400.000.000 50.116.000.000 0,49 493.650.000.000
5 BCIC 873.105.000.000 288.481.000.000 18,53 1.018.115.000.000
6 BDMN 571.313.000.000 257.639.000.000 10,50 569.044.000.000
7 BEKS 258.800.000.000 51.620.000.000 66,60 258.764.000.000
8 BFIN 183.815.314.000 34.012.250.000 9,18 115.920.801.000
9 BNII 10.675.952.000 9.927.887.000 20,78 15.107.700.000
10 BNLI 436.462.000.000 253.260.000.000 26,17 436.501.000.000
11 INPC 3.436.785.956 1.031.035.787 21,20 12.416.742.048
12 LPBN 575.453.000.000 10.002.000.000 2,55 437.418.000.000
13 MAYA 15.600.950.000 15.325.000.000 23,78 40.818.250.000
14 MEGA 200.815.000.000 60.244.500.000 20,70 304.435.000.000
15 NISP 234.404.000.000 1.550.000.000 0,32 125.766.000.000
16 PNBN 462.960.000.000 1.000.000 0,01 462.961.000.000
17 BBRI 2.425.045.250.000 349.999.999.500 59,07 2.517.850.250.000
18 BABP 1.389.450.000 81.971.200 39,40 53.444.050.000
19 BKSW 13.546.057.000 6.475.000.000 6,46 12.693.932.000
20 BMRI 3.066.427.436.000 306.642.743.600 10,10 2.150.670.389.000
21 BNGA 162.130.000.000 20.665.500.000 53,00 208.787.000.000
22 BSWD 6.120.000.000 1.000.000.000 1,61 6.120.000.000
23 BVIC 82.820.634.000 8.282.063.400 14,05 66.226.052.000
24 HEKINDO 206.812.000.000 69.982.817.000 295,52 283.110.000.000
25 DIVYACOM 5.217.782.550 2.087.113.020 36,78 4.699.195.360
26 TIGA RAKSA 115.000.000 57.500.000 26,30 117.000.000
27 ANEKA 239.545.000.000 158.625.000 0,01 239.545.000.000
28 CENTRIN 12.511.250.000 311.000.000 0,54 12.511.250.000
29 BINTANG 40.250.000.000 20.125.000.000 49,80 215.067.038.900
30 TRIMEGAH 80.989.725.000 6.120.000.000 3,36 80.989.725.000
      
      

LAMPIRAN 3 : Data struktur kepemilikan manajemen perusahaan yang menjadi obyek penelitian tahun 2004-2005 
      

Struktur Kepemilikan Manajemen 
No Nama Perusahaan Saham Dimiliki 

Eksekutif 2004 
Total Saham 2004 Persentase 

Saham Dimiliki 
Eksekutif 2005 

1 ANKB 8.450.000.000 95.000.000.000 8,89 9.564.000.000
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2 BBCA 5.951.000.000 1.537.902.000.000 0,39 6.410.000.000
3 BBIA 8.089.000.000 1.247.028.000.000 0,65 8.835.000.000
4 BBNI 50.116.000.000 2.170.064.000.000 2,31 48.866.000.000
5 BCIC 0 1.556.845.000.000 0,00 0
6 BDMN 257.639.000.000 2.442.261.000.000 10,55 167.645.000.000
7 BEKS 51.620.000.000 77.500.000.000 66,61 55.498.600.000
8 BFIN 34.012.250.000 370.646.732.000 9,18 34.282.250.000
9 BNII 9.927.887.000 47.783.346.000 20,78 5.578.649.000
10 BNLI 253.260.000.000 1.300.534.000.000 19,47 253.221.000.000
11 INPC 3.436.785.956 558.840.047.304 0,61           3.725.022.614 
12 LPBN 10.002.000.000 811.494.000.000 1,23 9.550.000.000
13 MAYA 15.325.000.000 284.129.200.000 5,39 27.500.000.000
14 MEGA 200.815.000.000 470.115.000.000 42,72         91.330.500.000 
15 NISP 1.550.000.000 516.747.000.000 0,30 915.000.000
16 PNBN 1.000.000 1.606.543.000.000 0,00 1.000.000
17 BBRI 349.999.999.500 5.925.045.250.000 5,91 349.999.999.500
18 BABP 81.971.200 200.000.000.000 0,04 29.916.600
19 BKSW 6.475.000.000 100.256.875.000 6,46 7.375.000.000
20 BMRI 3.066.427.436.000 10.066.427.436.000 30,46       215.067.038.900 
21 BNGA 20.665.500.000 748.594.000.000 2,76 38.173.700.000
22 BSWD 1.000.000.000 62.000.000.000 1,61 1.000.000.000
23 BVIC 82.820.634.000 129.459.336.000 63,97         33.113.026.000 
      
    8,89  
    0,39  
    0,65  
    2,31  
    0,00  
    10,55  
    66,61  
    9,18  
    20,78  
    19,47  
    0,61  
    1,23  
    5,39  
    42,72  
    0,30  
    0,00  
    5,91  
    0,04  
    6,46  
    30,46  
    2,76  
    1,61  
    63,97  
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Lampiran : 8.0      
       

DATA PERSIPAN UNTUK UJI MULTIKOLINIERITAS 
Kepemilikan 
Manajemen 

Kepemilikan 
Eksternal 

Ln Total 
Asset Growth DIV 

  
8,89 26,31 27,72 10,92 100,00   
0,39 41,57 32,64 1,37 100,00   
0,65 27,5 30,43 4,11 36,55   
2,31 0,49 32,55 -7,6 100,00   

0 56,08 29,69 44,65 33,85   
10,55 23,29 31,71 18,02 100,00   
66,61 33,4 28,03 12,71 100,00   
9,18 98,39 27,69 14,34 0,58   
20,78 28,77 31,22 55,99 100,00   
19,47 50,51 31,09 10,53 100,00   
0,61 0,61 29,81 29,38 36,55   
1,23 39,83 30,96 -4,41 100,00   
5,39 5,81 28,57 30,62 33,85   
42,72 42,72 30,56 53,11 100,00   
0,3 45,36 30,51 13,78 100,00   
0 28,82 30,81 14,23 100,00   

5,91 40,93 32,30 17,23 100,00   
0,04 0,7 28,97 15,66 100,00   
6,46 13,51 28,06 -0,49 100,00   
30,46 30,46 33,15 6,54 100,00   
2,76 41 31,06 53,86 100,00   
1,61 9,87 27,44 13,25 100,00   
63,97 63,97 28,33 5,64 100,00   
10,07 26,31 27,81 9,84 100,00   
0,42 46,64 32,64 0,68 100,00   
0,61 11,54 30,40 -2,17 100,00   
2,25 0,49 32,63 8,22 100,00   

0 57,55 30,22 69,08 2,05   
4,7 23,12 31,85 15,27 100,00   
9,55 31,8 28,03 -0,1 100,00   
9,32 45,99 27,81 12,54 1,06   
11,65 46,12 31,52 35,89 100,00   
19,47 50,52 31,18 9,53 100,00   
0,67 2,22 30,02 22,71 100,00   
1,18 4,47 31,00 4,61 100,00   
9,68 16,78 28,78 23,44 100,00   
12,81 42,72 30,85 34,69 100,00   
0,18 20,39 30,63 12,11 100,00   

0 28,82 31,24 54,23 100,00   
5,82 41,84 32,44 14,7 100,00   
0,01 26,72 29,09 13,54 99,87   
5,89 10,13 28,06 0,5 100,00   
2,12 21,24 33,20 6,14 100,00   
4,02 35 31,36 35,01 76,88   
1,61 9,87 27,55 11,7 100,00   
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25,58 51,16 28,38 5,34 100,00   
 

DATA PERSIPAN UJI OTOKORELASI  
Ut X1 X2 X3 X4 X5 Ut-1 Ut-2 Ut-3 Ut-4 Ut-5 

-360,32 8,89 26,31 27,72 10,92 100,00           
951,58 0,39 41,57 32,64 1,37 100,00 951,58         

-391,17 0,65 27,5 30,43 4,11 36,55 -391,17 -391,17       
-109,72 2,31 0,49 32,55 -7,6 100,00 -109,72 -109,72 -109,72     
1664,02 0 56,08 29,69 44,65 33,85 1664,02 1664,02 1664,02 1664,02   
-276,28 10,55 23,29 31,71 18,02 100,00 -276,28 -276,28 -276,28 -276,28 -276,28 
167,65 66,61 33,4 28,03 12,71 100,00 167,65 167,65 167,65 167,65 167,65 
393,75 9,18 98,39 27,69 14,34 0,58 393,75 393,75 393,75 393,75 393,75 

-129,26 20,78 28,77 31,22 55,99 100,00 -129,26 -129,26 -129,26 -129,26 -129,26 
195,4 19,47 50,51 31,09 10,53 100,00 195,4 195,4 195,4 195,4 195,4 

110,57 0,61 0,61 29,81 29,38 36,55 110,57 110,57 110,57 110,57 110,57 
-193,23 1,23 39,83 30,96 -4,41 100,00 -193,23 -193,23 -193,23 -193,23 -193,23 
-410,76 5,39 5,81 28,57 30,62 33,85 -410,76 -410,76 -410,76 -410,76 -410,76 
457,33 42,72 42,72 30,56 53,11 100,00 457,33 457,33 457,33 457,33 457,33 
44,02 0,3 45,36 30,51 13,78 100,00 44,02 44,02 44,02 44,02 44,02 

-958,48 0 28,82 30,81 14,23 100,00 -958,48 -958,48 -958,48 -958,48 -958,48 
-288,87 5,91 40,93 32,30 17,23 100,00 -288,87 -288,87 -288,87 -288,87 -288,87 
310,59 0,04 0,7 28,97 15,66 100,00 310,59 310,59 310,59 310,59 310,59 
392,23 6,46 13,51 28,06 -0,49 100,00 392,23 392,23 392,23 392,23 392,23 
223,75 30,46 30,46 33,15 6,54 100,00 223,75 223,75 223,75 223,75 223,75 

-432,69 2,76 41 31,06 53,86 100,00 -432,69 -432,69 -432,69 -432,69 -432,69 
-308,23 1,61 9,87 27,44 13,25 100,00 -308,23 -308,23 -308,23 -308,23 -308,23 
-222,85 63,97 63,97 28,33 5,64 100,00 -222,85 -222,85 -222,85 -222,85 -222,85 
-372,12 10,07 26,31 27,81 9,84 100,00 -372,12 -372,12 -372,12 -372,12 -372,12 

87,96 0,42 46,64 32,64 0,68 100,00 87,96 87,96 87,96 87,96 87,96 
-104,24 0,61 11,54 30,40 -2,17 100,00 -104,24 -104,24 -104,24 -104,24 -104,24 
-209,58 2,25 0,49 32,63 8,22 100,00 -209,58 -209,58 -209,58 -209,58 -209,58 

-82,78 0 57,55 30,22 69,08 2,05 -82,78 -82,78 -82,78 -82,78 -82,78 
681,61 4,7 23,12 31,85 15,27 100,00 681,61 681,61 681,61 681,61 681,61 
-60,12 9,55 31,8 28,03 -0,1 100,00 -60,12 -60,12 -60,12 -60,12 -60,12 

-811,75 9,32 45,99 27,81 12,54 1,06 -811,75 -811,75 -811,75 -811,75 -811,75 
-114,42 11,65 46,12 31,52 35,89 100,00 -114,42 -114,42 -114,42 -114,42 -114,42 
-226,33 19,47 50,52 31,18 9,53 100,00 -226,33 -226,33 -226,33 -226,33 -226,33 

63,55 0,67 2,22 30,02 22,71 100,00 63,55 63,55 63,55 63,55 63,55 
-56,55 1,18 4,47 31,00 4,61 100,00 -56,55 -56,55 -56,55 -56,55 -56,55 
114,56 9,68 16,78 28,78 23,44 100,00 114,56 114,56 114,56 114,56 114,56 
657,31 12,81 42,72 30,85 34,69 100,00 657,31 657,31 657,31 657,31 657,31 

-5,76 0,18 20,39 30,63 12,11 100,00 -5,76 -5,76 -5,76 -5,76 -5,76 
-452,02 0 28,82 31,24 54,23 100,00 -452,02 -452,02 -452,02 -452,02 -452,02 

11,1 5,82 41,84 32,44 14,7 100,00 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 
-817,05 0,01 26,72 29,09 13,54 99,87 -817,05 -817,05 -817,05 -817,05 -817,05 
949,93 5,89 10,13 28,06 0,5 100,00 949,93 949,93 949,93 949,93 949,93 
-24,73 2,12 21,24 33,20 6,14 100,00 -24,73 -24,73 -24,73 -24,73 -24,73 
15,96 4,02 35 31,36 35,01 76,88 15,96 15,96 15,96 15,96 15,96 
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 cvi 

6,3 1,61 9,87 27,55 11,7 100,00 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 
-79,9 25,58 51,16 28,38 5,34 100,00 -79,9 -79,9 -79,9 -79,9 -79,9 
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