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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme tata 

kelola perusahaan (dengan proksi Kepemilikan Institusional, Dewan 

Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial), Kinerja 

Lingkungan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada 

perusahaan manufaktur peserta PROPER yang terdaftar di BEI tahun 2013-

2015. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan 

laporan tahunan serta laporan penilaian PROPER perusahaan manufaktur 

yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015.  

Berdasarkan data yang diperoleh dari BEI melalui situs www.idx.co.id 

diketahui bahwa populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur 

peserta PROPER sebanyak 50 perusahaan. Setelah dilakukan seleksi 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, diperoleh sampel sebanyak  35 

perusahaan sehingga dikali 3 tahun menghasilkan sampel 105 sampel 

penelitian. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling 

dengan kriteria yang telah dijelaskan pada Bab III.  Namun dalam data 

sampel penelitian ini terdapat data yang memiliki outlier yang mengakibatkan 

data tersebut mengalami masalah uji asumsi klasik sehingga harus ada 

pemangkasan (trimming) data sampel yang merupakan data
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outlier sehingga nantinya data sampel ini akan lolos uji asumsi klasik. 

Penjabaran mengenai sampel penelitian di ilustrasikan pada  tabel 4.1 di 

bawah ini : 

 

TABEL 4.1 

Sampel Penelitian 

 

 

Keterangan Jumlah 

a. Perusahaan manufaktur peserta PROPER yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia  

 50 

b.Perusahaan manufaktur peserta PROPER yang tidak 

mempublikasikan annual report  

 (1) 

c. Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan dalam mata 

uang rupiah 

(14) 

Jumlah Perusahaan  35 

Jumlah Sampel 35 x 3 tahun 105 

d.Data Sampel Outlier (26) 

Jumlah Sampel Penelitian  79 

 

 Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa adanya data oulier 

sebesar 26 sehingga jumlah sampel penelitian mengalami pengurangan yang 

mana mengakibatkan berkurangnya sampel dalam penelitian. Sampel 

penelitian yang di gunakan untuk pengujian ini adalah sebesar 79 sampel 

penelitian. 
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B. UJI KUALITAS DATA 

1) Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan 

menggambarkan variabel - variabel dalam penelitian yang terdiri dari 

Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, 

kepemilikan manajerial, kinerja lingkungan, ukuran perusahaan, dan nilai 

perusahaan. Tabel 4.2 menunjukkan hasil dari uji statistik deskriptif : 

TABEL 4.2 

Uji Statistik Deskriptif 

Sumber : Hasil Olah Data Statistik Deskriptif, 2016 

 

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan statistik deskriptif dari 

setiap variabel yang diteliti. Variabel pertama dalam analisis deskriptif ini 

adalah kepemilikan institusional (KPI) yang dihitung melalui persentase 

dari kepemilikan saham yang dimiliki perusahaan atau instansi lain. Tabel 

di atas menunjukkan variabel ini  memiliki persentase kepemilikan 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KPI 79 ,000 98,001 67,45468 19,125496 

DKI 79 28,571 80,000 40,09946 9,568565 

UKA 79 2 5 3,19 ,622 

KPM 79 ,000 32,400 2,38048 7,004430 

KLK 79 2 5 3,06 ,647 

UKP 
79 

363265042

157 

9183152600

0000 

1179036439

6983,62 

1988149741293

6,555 

Q 79 ,300 3,887 1,34486 ,891407 

Valid N 

(listwise) 
79     



53 

 

 

 

insttusional  minimun 0 % hingga maksimum  sebesar  98,001 % dengan  

nilai persentase  rata-rata  67,45468 %. Hal ini berarti bahwa dalam 

penelitian ini terdapat perusahaan yang tidak memiliki investor institusi 

yaitu SIDO tahun 2013-2015, dan juga ada perusahaan dimiliki investor 

institusi dengan persentase tertinggi dengan 98,001 % yaitu GDST pada 

tahun 2014-2015. 

Variabel kedua dalam analisis deskriptif ini adalah Dewan 

Komisaris Independen (DKI) yang dihitung melalui persentase dari Dewan 

Komisaris Independen yang ada pada perusahaan. Tabel di atas 

menunjukkan variabel ini  memiliki persentase dewan komisaris 

independen minimum sebesar 28,571 % maksimum sebesar 80 % dengan 

nilai persentase  rata-rata 40,09946 %. Hal ini berarti bahwa dalam 

penelitian ini terdapat perusahaan  yang memiliki proporsi dewan 

komisaris independen yang sedikit sebesar 28,571 % yaitu SMGR pada 

tahun 2015, dan ada juga perusahaan yang memiliki proporsi dewan 

komisaris independen yang lebih banyak sebesar 80 % yaitu SPMA pada 

tahun 2014. 

Variabel ketiga dalam analisis deskriptif ini adalah Komite Audit 

(UKA) yang dihitung melalui jumlah anggota komite audit yang ada pada 

perusahaan. Tabel di atas menunjukkan variabel ini  memiliki jumlah 

minimum  2 orang  hingga jumlah maksimum 5 orang dengan  skor rata-

rata 3 orang. Hal ini berarti bahwa dalam peneliti ini terdapat perusahaan 

yang mempunyai jumlah anggota komite audit yang sedikit sejumlah 2 
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orang yaitu MBTO tahun 2013-2015 dan MRAT tahun 2015, didalam 

penelitian ini juga terdapat perusahaan yang mempunyai jumlah anggota 

komite audit yang banyak sejumlah 5 orang yaitu CPIN tahun 2013-2015 

dan MAIN tahun 2014-2015. 

Variabel keempat dalam analisis deskriptif ini adalah kepemilikan 

manajerial (KPM) yang dihitung melalui persentase dari kepemilikan 

saham yang dimiliki manajemen. Tabel di atas menunjukkan variabel ini  

memiliki persentase kepemilikan manajerial minimum  0 % hingga 

persentase kepemilikan manajerial maksimum sebesar 32,40 % dengan 

nilai persentase  rata-rata 2,38048 %. Hal ini berarti bahwa dalam 

penelitian ini terdapat perusahaan yang tidak memiliki investor dari 

manajemen perusahaan dimana terdapat banyak perusahaan yang tidak 

memiliki investor dari manajemen perusahaan, dan juga ada perusahaan 

yang memiliki investor dari manajemen yang mana memiliki persentase 

tertinggi sebesar 32,4 % yaitu SIDO tahun 2013-2015. 

Variabel kelima dalam analisis deskriptif ini adalah Kinerja 

Lingkungan (KLK) yang dihitung dengan memberi skor pada masing-

masing warna. Tabel di atas menunjukkan variabel ini  memiliki skor 

minimum 2 hingga skor  maksimum 5 dengan skor rata-rata 3,06. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang mendapatkan skor 2 yang 

artinya bahwa buruk dalam pengelolaan lingkungan, didalam penelitian ini 

juga terdapat perusahaan yang mendapatkan skor 5 yang artinya sangat 
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sangat baik dalam pengelolaan lingkungan yaitu   SMCB tahun 2013-2015 

dan INTP tahun 2015. 

Variabel keenam dalam analisis deskriptif ini adalah ukuran 

perusahaan (UKP) yang dihitung dengan log natural pada total aset yang di 

miliki perusahaan. Tabel di atas menunjukkan variabel ini  memiliki 

jumlah aset minimum senilai Rp 363.265.042.157 hingga jumlah aset 

maksimum senilai Rp 91.831.526.000.000 dengan skor rata-rata Rp 

11.790.364.396.983,62. Hal ini berarti ada perusahaan yang memiliki 

jumlah aset yang paling sedikit di bandingkan dengan yang  lain, dimana  

jumlah aset  terendah dimiliki oleh JPRS pada tahun 2015, sedangkan ada 

perusahaan yang memiliki jumlah aset yang paling banyak, dimana jumlah 

aset tertinggi dimiliki oleh INDF pada tahun 2015. 

Nilai perusahaan (Q) sebagai variabel dependen yang  dihitung 

dengan menambahkan antara nilai pasar ekuitas dengan nilai total hutang 

kemudian di bagi nilai total aset. Tabel di atas menunjukkan variabel ini  

memiliki antara minimum 0,300 hingga maksimum 3,887 dengan skor 

rata-rata 1,34486.  Nilai perusahaan terendah dimiliki oleh DLTA pada 

tahun 2013, sedangkan  nilai perusahaan tertinggi dimiliki oleh CPIN pada 

tahun 2013.  
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2) Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik yang akan di uji dalam model persamaan 

ini meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan 

uji autokolerasi. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui tingkat disitribusi 

normal variabel-variabel yang digunakan dalam model regresi. Jika 

nilai sig > = 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar 

normal, dan jika nilai sig <  = 0,05 maka dapa disimpulkan residual 

menyebar tidak normal. Uji normalitas menggunakan uji one sample 

kolmogorov-smirnov. Tabel 4.3 menunjukkan hasil uji normalitas : 

 

                     TABEL 4.3 

                Hasil Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 79 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean ,0000000 

Std. Deviation ,55244092 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,079 

Positive ,079 

Negative -,045 

Test Statistik ,079 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Hasil Olah Data Uji Normalitas, 2016 
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Dari uji tersebut yang terlihat pada Tabel 4.3 di atas diketahui 

bahwa untuk model penelitian dengan nilai perusahaan sebagai 

variabel dependen menunjukkan nilai asymp sig. (2-tailed) 0,200. Nilai 

asymp. Sig. (2-tailed) ini lebih tinggi dari pada nilai  = 0,05 yang 

berarti bahwa model penelitian ini berdistribusi normal. 

 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya kolerasi diantara variabel independen. 

Model regresi yang sempurna seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara 

variabel independen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya 

multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan nilai Tolerance dan 

Variance Inflation Factor (VIF) dengan dasar pengambilan 

keputusannya yaitu jika nilai VIF < 10 atau nilai tolerance > 0,10 maka 

tidak terjadi multikolinieritas. Tabel 4.4 menunjukkan ringkasan hasil 

uji multikolinieritas :    
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   TABEL 4.4 

   Hasil Uji Multikolinieritas 
 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistiks 

Tolerance VIF 

1 (Constant)     

KPI ,433 2,311 

DKI ,917 1,090 

UKA ,901 1,110 

KPM ,466 2,146 

KLK ,812 1,232 

UKP ,562 1,780 

a. Dependent Variabel: Q 

Sumber : Hasil Olah Data Uji Multikolinieritas, 2016 

 

Dari uji tersebut yang terlihat pada Tabel 4.4 diketahui bahwa 

dengan nilai perusahaan sebagai variabel dependen menunjukkan 

semua variabel independen yang terdiri dari Kepemilikan Institusional, 

Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan 

Manajerial, Kinerja Lingkungan, dan Ukuran perusahaan memiliki 

nilai tolerance  > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka yang berarti bahwa 

model penelitian terbebas dari masalah multikolinieritas. 

 

c. Uji Heterkedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan lain. Cara untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heterokedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji 



59 

 

 

 

Glejser test. Jika nilai sig >  0,05 maka model terbebas dari masalah 

heterokedastisitas. Tabel 4.5 menunjukkan ringkasan hasil uji 

heterokedastisitas : 

 

TABEL 4.5 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -1,288 ,832   -1,547 ,126 

KPI -,002 ,003 -,103 -,653 ,516 

DKI 
-,005 ,004 -,142 -1,312 ,194 

UKA ,081 ,056 ,158 1,451 ,151 

KPM -,000 ,007 -,001 -,009 ,993 

KLK ,103 ,057 ,208 1,810 ,075 

UKP ,051 ,028 ,252 1,824 ,072 

a. Dependent Variabel: RES_2 

Sumber : Hasil Olah Data Uji Heterokedastisitas, 2016 

 

 

Terjadinya masalah heterokedastisitas yang dihasilkan dalam 

hasil uji Glejser Test, apabila ditunjukan dengan signifikasi kurang 

dari 0,05. Tabel 4.5 di atas menunjukkan model penelitian yang 

digunakan terbebas dari masalah heterokedastisitas , dimana semua 

variabel independen (kepemilikan institusional, dewan komisaris 
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independen, komite audit, kepemilikan manajerial, kinerja lingkungan, 

dan ukuran perusahaan) yang nilai signifikansinya di atas 0,05. 

 

d. Uji Autokolerasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Uji 

autokorelasi dilakukan dengan metode Durbin-Watson. Jika nilai 

Durbin-Watson berkisar antara nilai batas atas (du) maka diperkirakan 

tidak terjadi autokorelasi yaitu du<d<4-du. Tabel 4.6 menunjukkan 

ringkasan hasil uji autokolerasi : 

  

                    TABEL 4.6 

            Hasil Uji Autokolerasi 

 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,785
a
 ,616 ,584 ,574999 2,037 

a. Predictors: (Constant), UKP, DKI, KPM, UKA, KLK, KPI 

b. Dependent Variabel: Q 

Sumber : Hasil Olah Data Uji Autokolerasi, 2016 

 

Berdasarkan kriteria hasil uji Durbin-Watson diketahui bahwa 

model terbebas dari autokolerasi. Hasil ini tampak pada tabel 4.6 yang 

menunjukkan bahwa nilai D-W adalah sebesar 2,037 nilai tersebut 

terletak antara dU dan (4-dU) yang mana diketahui nilai dU adalah 
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sebesar 1,8009, maka hipotesis nol diterima. Maka dapat dikatakan 

bahwa model terbebas dari masalah autokolerasi. 

 

C. HASIL PENELITIAN (UJI HIPOTESIS) 

1. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

  Pengujian ini untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model 

penelitian dalam menerangkan variasi variabel independen. Tingkat 

ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien determinasi majemuk 

(Adjusted R
2
) yang nilainya antara 0 sampai dengan 1. Nilai yang 

mendekati 1 berarti variabel-variabel independen mampu memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel independen. Tabel 4.7 menunjukkan hasil uji koefisien 

determinasi (Adjusted R
2
) : 

                    TABEL 4.7      

         Uji Koefisien Determinasi         

 

Model Summary 
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 
 1 ,785

a
 ,616 ,584 ,574999 

 a. Predictors: (Constant), UKP, DKI, KPM, UKA, KLK, KPI 

 Sumber : Hasil Olah Data Uji Koefisien Determinasi, 2016 

   

 

  Berdasarkan tabel koefisien determinasi di atas besarnya Adjusted 

R
2
 adalah 0,584. Hasil perhitungan statistik ini berarti bahwa kemampuan 

variabel independen  (Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris 
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Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kinerja 

Lingkungan, dan Ukuran perusahaan) mampu dalam menerangkan variasi 

perubahan variabel dependen (nilai perusahaan) sebsar 58,4% sedangkan 

sisanya 41,6% (100% - 58,4%) dijelaskan oleh variabel lain diluar model 

regresi yang dianalisis. 

 

2. Uji F 

  Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel 

independen yang secara simultan atau bersama-sama memengaruhi 

variabel dependen dalam model regresi. Tabel 4.8 menunjukkan hasil uji 

F :  

 

                          TABEL 4.8 

                       UJI F (Uji Secara Simultan) 

 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 38,174 6 6,362 19,244 ,000
b
 

Residual 23,805 72 ,331     

Total 61,979 78       

a. Dependent Variabel: Q 

b. Predictors: (Constant), UKP, DKI, KPM, UKA, KLK, KPI 

Sumber : Hasil Olah Data Uji F, 2016 

 

 

          Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai uji F adalah 

19,244 dengan nilai signifikasi yaitu 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa variabel independen (Kepemilikan Institusional, Dewan 
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Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kinerja 

Lingkungan, dan Ukuran perusahaan) secara bersama-sama (simultan) 

mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen (nilai 

perusahaan) dan persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan 

sehingga dapat dilanjutkan untuk pengujian secara parsial. 

 

3. Uji t 

  Uji t di gunakan untuk menguji apakah signifikasi masing-masing 

variabel independen yaitu Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris 

Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kinerja 

Lingkungan, dan Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap variabel 

dependen yaitu nilai perusahaan. Tabel 4.9 menunjukkan hasil uji t : 
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                  TABEL 4.9 

                   UJI t (Uji Secara Parsial) 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -6,828 1,640   -4,164 ,000 

KPI -,010 ,005 -,209 -1,878 ,064 

DKI -,003 ,007 -,034 -,442 ,660 

UKA ,486 ,110 ,339 4,404 ,000 

KPM ,035 ,014 ,276 2,576 ,012 

KLK ,276 ,112 ,200 2,472 ,016 

UKP ,224 ,055 ,398 4,084 ,000 

a. Dependent Variabel: Q 

Sumber : Hasil Olah Data Uji t, 2016 

   

  Berdasarkan Tabel 4.9 maka dapat diketahui persamaaan regresi 

mya sebagai berikut ; 

Q =  – 6,828 – 0,010 KPI - 0,003 DKI + 0,486 UKA + 0,035 KPM + 

0,276 KLK + 0,224 UKP + ε 

 

  Pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi berganda 

dilakukan dengan menguji persamaan regresi secara individual terhadap 

masing-masing variabel independen. Hasil pengujian regresi secara 

individual diperoleh sebagai berikut : 
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a.   Pengujian Hipotesis 1 

  Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Koefisien 

regresi kepemilikan institusional sebesar - 0,010. Hal ini 

menunjukkan arah koefisien dari variabel kepemilikan institusional 

memiliki arah yang Negatif. Nilai sig menunjukkan > alpha 0,05 

yaitu 0,064 artinya bahwa variabel kepemilikan institusional tidak 

mempunyai  pengaruh terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan ditolak. 

 

b.  Pengujian Hipotesis 2 

  Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dewan 

komisaris independen terhadap nilai perusahaan. Koefisien regresi 

dewan komisaris independen sebesar -0,003. Hal ini menunjukkan 

arah koefisien dari variabel dewan komisaris independen memiliki 

arah yang negatif. Nilai sig menunjukkan > alpha 0,05 yaitu 0,660 

artinya bahwa variabel dewan komisaris independen tidak 

mempunyai pengaruh terhadap nilai peusahaan. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan dewan 

komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan  

ditolak. 
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c.   Pengujian Hipotesis 3 

  Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komite 

audit terhadap nilai perusahaan. Koefisien regresi komite audit 

sebesar 0,486. Hal ini menunjukkan arah koefisien dari variabel 

komite audit memiliki arah yang positif. Nilai sig menunjukkan < 

alpha 0,05 yaitu 0,000 artinya bahwa variabel komite audit 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang 

menyatakan komite audit berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan  diterima. 

 

d.  Pengujian Hipotesis 4 

  Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Koefisien regresi 

kepemilikan manajerial sebesar 0,035. Hal ini menunjukkan arah 

koefisien dari variabel kepemilikan manajerial memiliki arah yang 

positif. Nilai sig menunjukkan < alpha 0,05 yaitu 0,012 artinya 

bahwa variabel kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan kepemilikan 

manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan diterima. 
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e.   Pengujian Hipotesis 5 

  Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja 

lingkungan terhadap nilai perusahaan. Koefisien regresi kinerja 

lingkungan sebesar 0,276. Hal ini menunjukkan arah koefisien dari 

variabel kinerja lingkungan memiliki arah yang positif. Nilai sig 

menunjukkan < alpha 0,05 yaitu 0,016 artinya bahwa variabel 

kinerja lingkungan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis kelima yang menyatakan kinerja lingkungan berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan diterima. 

 

f.   Pengujian Hipotesis 6 

  Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap nilai perusahaan. Koefisien regresi ukuran 

perusahaan sebesar 0,224. Hal ini menunjukkan arah koefisien dari 

variabel ukuran perusahaan memiliki arah yang positif. Nilai sig 

menunjukkan < alpha 0,05 yaitu 0,000 artinya bahwa variabel 

ukuran perusahaaan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap 

nilai peusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis keenam yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan  diterima. 
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 Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan regersi 

berganda maka diperoleh ringkasan hasil hipotesis penelitian pada tabel 

4.10 sebagai berikut: 

 

     TABEL 4.10 

                             Ringkasan Hasil Penelitian 

 

Hipotesis Hasil 

Kepemilikan Institusional berpengaruh positif 

terhadap Nilai Perusahaan 

Ditolak 

Dewan komisaris independen berpengaruh positif 

terhadap Nilai Perusahaan 

Ditolak 

Komite Audit berpengaruh positif terhadap Nilai 

Perusahaan 

Diterima 

Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap 

Nilai Perusahaan 

Diterima 

Kinerja Lingkungan berpengaruh positif terhadap 

Nilai Perusahaan 

Diterima 

Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Nilai 

Perusahaan 

Diterima 

 Sumber : Hasil Uji t 

 

 

 

 

D. PEMBAHASAN 

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan 

 Hipotesis pertama adalah kepemilikan intitusional berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan nilai pengujian dapat 

dibuktikan bahwa hipotesis pertama ditolak dengan nilai signifikasi 0,064. 

Hipotesis pertama ditolak, yang berarti bahwa kepemilikan institusional 

tidak dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan. 
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 Menurut Hariati dan Rihatiningtyas (2015), Kepemilikan 

institusional tidak dapat menignkatkan nilai perusahaan. Hal ini 

dikarenakan adanya hubungan famili antara investor institusi dan 

manajemen (agen) cenderung dianggap pasar bahwa manajemen 

perusahaan bertindak sesuai dengan kepentingan investor institusi dan 

mengabaikan kepentingan investor lainnya, baik pemegang saham 

minoritas maupun asing. Sebagian besar transaksi dan kebijakan 

perusahaan dibuat hanya untuk memberikan manfaat kepada investor 

institusi. Dengan demikian, hal ini menjadikan investor dan calon investor 

berfikir ulang untuk berinvestasi pada perusahaan yang memiliki 

kepemilikan institusi yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Welim dan Rusiti (2014), serta Isti’adah (2015) yang 

menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Namun hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Damayanti dan Suartana (2014) tentang adanya pengaruh 

kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. 

 

2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan 

 Hipotesis kedua adalah Dewan Komisaris Independen berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan nilai pengujian dapat 

dibuktikan bahwa hipotesis kedua ditolak dengan nilai signifikasi 0,660. 

Hipotesis kedua ditolak yang berarti bahwa Dewan Komisaris Independen 

tidak dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan 
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 Menurut Wardoyo dan Veronica (2013), Dewan komisaris 

independen tidak dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini 

dikarenakan bahwa besar kecilnya proporsi dewan komisaris independen 

dalam suatu perusahaan bukan merupakan jaminan bahwa kinerja 

perusahaan akan semakin baik dan tidak terjadi kecurangan dalam 

pelaporan keuangan perusahaan. Adanya monitoring yang dilakukan 

dewan komisaris independen tidak menghalangi perilaku manajer untuk 

memaksimumkan kepentingan pribadinya sehingga target perusahaan 

untuk memaksimumkan nilai perusahaan sulit tercapai apabila terdapat 

perbedaan kepentingan seperti itu.  

Terlebih lagi ternyata seringkali terdapat intervensi yang 

dilakukan komisaris independen kepada direksi dalam menjalankan 

tugasnya. Di lain pihak  biasanya kedudukan direksi terlalu kuat, bahkan 

terdapat beberapa direksi perusahaan publik yang enggan membagi 

wewenang dan  memberikan informasi yang cukup kepada komisaris, 

terutama komisaris independen. Seringkali anggota dewan komisaris tidak 

menjalankan tugasnya sebagai pengawas dewan direksi sehingga dewan 

komisaris independen dianggap tidak bermanfaat dan keberadaannya 

hanya dianggap sebagai beban tambahan bagi perusahaan. Hasil ini sejalan 

dengan penelitian Siek dan Murhadi (2015) yang menyatakan dewan 

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Namun hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 
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Hariati dan Rihatiningtyas (2015) tentang adanya pengaruh dewan 

komisaris independen terhadap nilai perusahaan. 

 

3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan 

 Hipotesis ketiga adalah Komite Audit berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan. Berdasarkan nilai pengujian dapat dibuktikan bahwa 

hipotesis ketiga diterima dengan nilai signifikasi 0,000. Hipotesis ketiga 

diterima yang berarti bahwa Komite Audit dapat meningkatkan nilai suatu 

perusahaan.  

 Komite audit berperan dalam mengawasi proses pelaporan 

keuangan perusahaan yang telah disusun melalui proses pemeriksaan 

dengan integritas dan objektifitas dari auditor. Komite audit secara efektif 

akan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan membantu dewan 

komisaris untuk memperoleh kepercayaan dari pemegang saham. Dalam 

hal manipulasi data keuangan, komite audit memberikan kontribusi dalam 

membantu memeriksa data pada laporan keuangan sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan. Dengan tersajinya informasi keuangan yang jelas 

dan transparan akan mengurangi informasi yang salah dan meningkatkan 

nilai perusahaan (Rouf dalam Onanis dan Robin, 2016). 

 Adanya komite audit ini akan dapat mengawasi auditor internal 

agar tidak dapat memanipulasi data perusahaan. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya komite audit diharapkan perusahaan 

dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga laba yang di hasilkan 
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akan tinggi yang nantinya akan membuat harga saham perusahaan 

meningkat sehingga nilai perusahaan dapat meningkat. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Onasis dan Robin (2016), Isti’adah (2015), serta 

Wahyuningsih dan Riduwan (2014) yang menemukan adanya pengaruh 

positif antara komite audit dan nilai perusahaan. Namun hasil penelitian 

tersebut berbeda dengan penelitian Hariati dan Rihatiningtyas (2015) yang 

menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

 

4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan 

 Hipotesis keempat adalah kepemilikan Manajerial berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan nilai pengujian dapat 

dibuktikan bahwa hipotesis kelima dapat diterima dengan nilai signifikasi 

0,012. Hipotesis keempat diterima yang berarti bahwa kepemilikan 

Manajerial dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan 

 Menurut Susanti dan Mildawati (2014), Kepemilikan manajerial 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan Kepemilikan 

Manajerial  dalam hal ini akan membuat manajer dapat memposisikan 

dirinya sebagai pemilik karena mempunyai saham di perusahaan yang 

mana manajer tersebut akan termotivasi agar dapat meningkatkan nilai 

perusahaan.  Semakin besar  kepemilikan saham manajemen  dalam  

pengelolaan  perusahaan  akan  cenderung  mencoba untuk  meningkatkan  

kinerjanya  untuk  kepentingan  pemegang  saham dan  untuk  kepentingan  
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mereka  sendiri sehingga manajemen nantinya akan termotivasi untuk 

dapat menghasilkan laba yang tinggi supaya harga saham perusahaan akan 

meningkat yang pada akhirnya akan membuat nilai perusahaan meningkat. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Nirmala dkk (2016) serta Anita dan 

Yulianto (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

5. Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan 

 Hipotesis kelima adalah Kinerja Lingkungan berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan nilai pengujian dapat dibuktikan 

bahwa hipotesis kelima dapat diterima dengan nilai signifikasi 0,016. 

Hipotesis kelima diterima yang mengindikasikan bahwa Kinerja 

Lingkungan dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan. 

 Menurut Hariati dan Rihatiningtyas (2015), kinerja lingkungan 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. Suatu perusahaan publik yang 

mendapatkan pengakuan keberadan dari masyarakat dapat dikatakan 

perusahaan yang memiliki reputasi baik. Ketika perusahaan mendapat 

reputasi baik dari masyarakat tidak menutup kemungkinan akan muncul 

konsumen yang memiliki loyalitas tinggi terhadap produk perusahaan 

sehingga penjualan akan meningkat yang mana juga akan menghasilkan 

laba yang tinggi, dari laba yang tinggi tersebut harga saham perusahaan 

akan meningkat yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan 

menjadi tinggi pula. Namun hasil tersebut berbeda dengan hasil dari 



74 

 

 

 

penelitian Tjahjono (2013) yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan 

tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

6. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan 

 Hipotesis keenam adalah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan nilai pengujian dapat dibuktikan 

bahwa hipotesis keenam dapat diterima dengan nilai signifikasi 0,000. 

Hipotesis keenam diterima yang mengindikasikan bahwa Ukuran 

Perusahaan dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan 

 Menurut Pratama dan Wiksuana (2016), ukuran perusahaan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan Ukuran perusahaan 

yang besar mencerminkan bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami 

perkembangan  dan  pertumbuhan  yang  baik  sehingga  akan 

meningkatkan  nilai   suatu perusahaan. Seorang investor tentunya ingin 

menanamkan modal di perusahaan yang besar sehingga apabila  ukuran 

perusahaan besar nantinya banyak investor yang menanamkan modal di 

perusahaan tersebut sehingga harga saham dari perusahaan akan naik yang 

pada akhirnya akan membuat nilai  perusahaan  meningkat. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Nirmala dkk (2016) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

 

 

 

 


