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ABSTRACT 

 

 

THE EFFECT OF OWNERSHIP STRUCTURE ON FIRM PERFORMANCE 

(STUDY AT TELECOMUNICATION COMPANIES LISTED ON ASEAN 

REGION IN 2016-2017) 

 

 

 

By 

 

INDRA 

 

 

This study aims to determine the effect of ownership structure on the performance 

of telecomunication companies listed on ASEAN in 2016-2017. The ownership 

structure is considered as a reflection of firm performance. Good corporate 

performance affects investors' valuation of the company in order to investors can 

decide to invest in the company. The independent variables used in this study 

consist of managerial ownership, foreign ownership and institutional ownership. 

Dependent variable of this study is financial performance with Return on Equity 

(ROE). This study uses 70 samples of telecommunication companies in 2016-2017 

using quantitative purposive sampling method with secondary data from the 

Securities Exchange of each country in the ASEAN region. Data analysis using 

multiple linear analysis with SPSS 25 software. The result of this research 

indicates that the managerial ownership structure has no significant effect on 

company performance because the proportion of managerial share ownership is 

less than one percent, while the structure of foreign and institutional ownership 

has a positive and significant effect on the firm performance. This study has 

implications as a consideration for investors assessing financial performance and 

investing in communications companies in the ASEAN region in 2016-2017 as 

well as consideration for the company in dividing the proportion of share 

ownership structure in order to improve the firm performance. 

 

Keywords: managerial ownership, foreign ownership, institutional ownership, 

return on equity, firm performance  



 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP KINERJA 

PERUSAHAAN KOMUNIKASI DI ASEAN TAHUN 2016-2017 

 

 

 

Oleh 

 

INDRA 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan terhadap 

kinerja perusahaan komunikasi di ASEAN Tahun 2016-2017. Struktur kepem-

ilikan dianggap sebagai cerminan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang 

baik memengaruhi penilaian investor terhadap perusahaan, sehingga investor 

dapat memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan atau tidak. Variabel 

independen yang dipakai di penelitian ini terdiri dari kepemilikan manajerial, 

kepemilikan asing dan kepemilikan institusional. Variabel dependen penelitian ini 

adalah kinerja keuangan dengan Return on Equity (ROE). Penelitian ini 

menggunakan 70 sampel perusahaan komunikasi pada tahun 2016-2017 dengan 

menggunakan metode kuantitatif purposive sampling dengan data sekunder dari 

Bursa Efek setiap negara di kawasan ASEAN. Analisis data menggunakan analisis 

linier berganda dengan software SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan karena jumlah proporsi kepemilikan saham manajerial 

dibawah satu persen, sementara itu struktur kepemilikan asing dan institusional 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini 

memiliki implikasi sebagai bahan pertimbangan untuk investor menilai kinerja 

keuangan dan menanamkan modal pada perusahaan komunikasi di kawasan 

ASEAN serta pertimbangan bagi perusahaan dalam membagi proporsi struktur 

saham kepemilikan guna untuk meningkatkan kinerja perusahaan.  

 

 

Kata kunci: kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan 

institusional, kinerja perusahaan, Return on Equity (ROE)   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Struktur kepemilikan dalam perusahaan telah menjadi bahan acuan investor dalam 

mengidentifikasi kinerja keuangan dan tata kelola keuangan dalam perusahaan 

(Dickinson dan Mullineux, 2001; Capulong et al, 2000; Johnson et al, 2000). 

Struktur kepemilikan juga menggambarkan baik atau buruknya kinerja keuangan 

sebuah perusahaan (Johnson et al, 2000). Tahun 2007, munculnya isu mengenai 

lemahnya kinerja dan tata kelola perusahaan disebabkan oleh terjadinya 

pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan (Bayrakdaroglu 

et al., 2012).  

Salah satu isu yang paling penting dan kontroversial mengenai tata kelola 

perusahaan adalah mengenai struktur kepemilikan saham yang terkait dengan 

peningkatan kinerja perusahaan. Kemungkinan suatu perusahaan berada pada 

posisi tekanan keuangan juga banyak dipengaruhi oleh struktur kepemilikan 

perusahaan tersebut. Struktur kepemilikan tersebut menjelaskan komitmen dari 

pemiliknya untuk menyelamatkan perusahaan. Struktur kepemilikan pada 

perusahaan komunikasi di ASEAN memiliki karakteristik kepemilikan yang 

berbeda dari perusahaan-perusahaan di Negara dikawasan lain. Sebagian besar 

perusahaan di ASEAN memiliki kecenderungan terkonsentrasi sehingga pendiri 
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juga dapat duduk sebagai dewan direksi atau komisaris, dan selain itu konflik 

keagenan dapat terjadi antara manajer dan pemilik dan juga antara pemegang 

saham mayoritas dan minoritas. Proporsi struktur kepemilikan dapat menciptakan 

kepercayaan (trust) pada investor dalam menanamkan sahamnya pada perusahaan 

tertentu. Kontribusi kepemilikan saham dalam perusahaan merupakan cara untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan (Mc Connell dan Servaes, 1990).  

Struktur kepemilikan terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, 

kepemilikan institusional dan kepemilikan pemerintah. Proporsi kepemilikan 

manajerial merupakan proporsi kepemilikan saham pihak manajemen pada suatu 

perusahaan. Kepemilikan manajerial yang tinggi akan mencerminkan 

kemungkinan terjadinya konflik keagenan antara hak pemegang saham yang 

minoritas dan mayoritas pada perusahaan. Hal tersebut akan mempengaruhi 

kinerja perusahaan komunikasi di ASEAN. Ditinjau dari sisi kepemilikan lain, 

kepemilikan asing yang merupakan komposisi kepemilikan saham yang dimiliki 

perusaahaan asing. Proporsi kepemilikan saham asing yang tinggi akan 

membuktikan bahwa investor asing sangat percaya terhadap kinerja perusahaan 

dengan ditinjau dari tingkat perputaran modal, laba dan aset (Chibber,1999). 

Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham oleh investor 

institutional seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun 

(Kennelly, 2000). Perusahaan investasi, bank, asuransi dan dana pensiun memiliki 

sensitifitas yang tinggi dalam menilai kinerja perusahaan dengan menganalisis 

langsung laba yang dihasilkan perusahaan dalam periode tertentu (Kumar, 2004). 

Oleh karena itu, Proporsi kepemilikan saham dapat menggambarkan sebuah 

kinerja perusahaan yang baik sehingga hal ini akan meningkatkan sinyal-sinyal 
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para investor untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut (Bayrakdaroglu et 

al., 2012). Namun, investor akan meninjau kinerja perusahaan dari berbagai 

macam aspek seperti Return on Equity (ROE), Return on Asset (ROA) dan Rasio 

Keuangan (Djabid, 2007).  

Fenomena pada Tabel 1.1 yang menggambarkan bahwa telah terjadi peningkatan 

jumlah kepemilikan saham manajerial, asing dan institusional pada perusahaan 

komunikasi di ASEAN yaitu PT Smartfren Telecom Indonesia, Circle Telecom 

Singapore, Tune Talk Malaysia, Star Hub Ltd Singapore, DTAC Communication 

EVN Telecom Vietnam dan Mozcom Philiphines akan tetapi perusahaan tersebut 

telah mengalami kerugian yang terjadi pada tahun 2016 dan 2017. Hal tersebut 

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mc Connell dan Servaes, 

1990; Hermalin dan Weisbach, 1991; Pound, 1988; Sudarma, 2004; Hapsoro, 

2008; Darwis, 2009; Larasati, 2001; Djabid, 2007; Sabrina, 2010; dan Christiawan 

dan Tarigan, 2007; Bayrakdaroglu et al, 2012; Chibber dan Majumdar, 1999; 

Douma dkk, 2003; Setiawan, 2006; dan La Porta et al, 1999 penelitian tersebut 

mengungkapkan bahwa peningkatan struktur kepemilikan saham akan selalu 

beriringan dengan peningkatan laba yang dihasilkan. Hal tersebut membuktikan 

bahwa para investor mempunyai cara pandang lain untuk menilai kinerja 

perusahaan komunikasi di ASEAN dan cenderung tetap menginvestasikan pada 

perusahaan tersebut walaupun mengalami kerugian.  

Tabel 1.1 Fenomena Perusahaan Komunikasi di ASEAN Tahun 2016-2017 

Nama Perusahaan 

Tahun 

2016 

Tahun 

2017 

Jumlah Saham 

Manajerial 
Laba/Rugi 

Jumlah Saham 

Manajerial 

Laba/ 

Rugi 

PT Smartfren Telecom Indonesia 11,146,012 Rugi 12,146,012 Rugi 

Circle Telecom Singapore 1,168,091 Rugi 1,133,000 Rugi 
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Tune Talk Malaysia 537,040 Rugi 1,596,566 Rugi 

StarHub Ltd Singapore 71,156,988 Rugi 73,256,988 Rugi 

DTAC Comunication Thailand 156,710 Rugi 160,700 Rugi 

EVN Telecom Vietnam 1,142,000 Rugi 1,244,000 Rugi 

Mozcom Philippines 1,106,488 Rugi 1,208,488 Rugi 

 Jumlah Saham 

Asing 
Laba/Rugi 

Jumlah Saham 

Asing 

Laba/ 

Rugi 

PT Smartfren Telecom Indonesia 40,708,700,320 Rugi     42,708,701,120  Rugi 

Circle Telecom Singapore 687,322,221 Rugi 889,137,231 Rugi 

Tune Talk Malaysia 1,417,815,119 Rugi 5,492,283,541 Rugi 

StarHub Ltd Singapore 945,845,290 Rugi          965,845,290  Rugi 

DTAC Comunication Thailand 210,096,250 Rugi          230,096,250  Rugi 

EVN Telecom Vietnam 647,322,221 Rugi          687,322,221  Rugi 

Mozcom Philippines 517,975,535 Rugi          622,275,535  Rugi 

 Jumlah Saham 

Institusional 
Laba/Rugi 

Jumlah Saham 

Institusional 

Laba/ 

Rugi 

PT Smartfren Telecom Indonesia 8,177,845,528 Rugi 8,557,845,528 Rugi 

Circle Telecom Singapore 604,826,303 Rugi 1,265,456,535 Rugi 

Tune Talk Malaysia 1,643,924,192 Rugi 2,931,753,296 Rugi 

StarHub Ltd Singapore 145,590,520 Rugi 171,490,520 Rugi 

DTAC Comunication Thailand 598,624,538 Rugi 690,624,538 Rugi 

EVN Telecom Vietnam 587,826,303 Rugi 604,826,303 Rugi 

Mozcom Philippines 1,000,330,982 Rugi 1,200,650,982 Rugi 

Oleh karena itu, hal ini sangat menarik diteliti untuk menguji pengaruh struktur 

saham terhadap kinerja perusahaan komunikasi yang ada di kawasan ASEAN.  

Penelitian sebelumnya menggunakan sampel hanya sebatas pada negara tertentu 

dan terkonsentrasi terhadap perusahaan manufaktur serta penggunaan proksi 

kinerja perusahaan dengan Return on Asset (ROA). Hal tersebut kurang tepat 

dalam menilai kinerja perusahaan apabila pengunaan variabel independen dengan 

menggunakan saham atau struktur kepemilikan perusahaan. Penelitian ini 

berkontribusi untuk memberikan acuan investor dalam menentukan ragam 

permasalahan perusahaan baik manufaktur maupun jasa guna untuk menanamkan 

modal pada perusahaan yang tepat. Penentuan masalah tersebut tidak hanya 

sebatas hanya penentuan rasio profitabilitas namun bagaimana perusahaan 

mempertahankan keberlanjutan perusahaan (going concern) dan pendistribusian 

laba yang tercermin pada struktur kepemilikan perusahaan.  
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Penelitian sebelumnya tentang struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan 

pernah dilakukan oleh Mc Connell dan Servaes (1990) menemukan bahwa 

struktur kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan  

dengan menggunakan proksi kinerja perusahaan dengan Return on Equity 

sebaliknya Pound (1988), Sudarma (2004) menemukan bahwa kepemilikan 

institusional justru berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian 

Hermalin dan Weisbach (1991) hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hapsoro 

(2008), Darwis (2009), Larasati (2001), Djabid (2007), Sabrina (2010), 

Christiawan dan Tarigan (2007) dan Bayrakdaroglu et al. (2012) menunjukkan 

bahwa tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan manajerial dengan kinerja 

perusahaan manufaktur. Chibber & Majumdar (1999), Patibandla (2002), dan 

Douma dkk (2003) meneliti pengaruh kepemilikan asing terhadap kinerja 

perusahaan menemukan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh positif pada 

kinerja perusahaan berbeda dengan Setiawan (2006) yang menyatakan bahwa 

kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif dengan kinerja perusahaan. La Porta 

et al (1999) kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh negatif dengan kinerja 

perusahaan.  

 

Ditinjau dari fenomena dan beberapa penelitian terdahulu yang hanya berfokus 

pada perusahaan manufaktur sebagai sampel dan penggunaan proksi kinerja 

keuangan perusahaan yang berbeda. Pada penelitian ini memiliki perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini berfokus pada sektor jasa dan 

perluasan sampel di kawasan ASEAN serta pengunaan proksi pengukuran kinerja 

yang berbeda. Oleh karena itu, penulis ingin menguji lebih lanjut tentang struktur 
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kepemilikan yang berdampak pada kinerja perusahaan pada sektor jasa tepatnya 

perusahaan komunikasi di ASEAN pada tahun 2016-2017. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: 

“Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan 

Komunikasi di ASEAN Tahun 2016-2017”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif pada kinerja perusahaan?  

2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh positif pada kinerja perusahaan? 

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif pada kinerja 

perusahaan? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Menguji secara empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja 

perusahaan komunikasi di ASEAN tahun 2016-2017. 

2. Menguji secara empiris pengaruh kepemilikan asing terhadap kinerja 

perusahaan komunikasi di ASEAN tahun 2016-2017. 

3. Menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja 

perusahaan komunikasi di ASEAN tahun 2016-2017. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dalam penelitian ini antara lain:  
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a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan 

serta menjadi bukti empiris bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori 

terutama yang berkaitan dengan teori keagenan dan teori signaling.  

b. Manfaat Praktis 

Akademisi, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman 

mengenai bukti empiris tentang struktur kepemilikan terhadap perusahaan 

komunikasi di ASEAN. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi praktis bagi perusahaan komunikasi dan sebagai bahan referensi 

dalam menentukan kebijakan terkait proporsi kepemilikan saham oleh publik.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Hubungan keagenan terjadi ketika satu atau lebih individu yang disebut sebagai 

prinsipal menyewa individu atau organisasi lain, yang disebut sebagai agen, untuk 

melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat 

keputusan pada agen tersebut (Brigham dan Houston, 2006). Dalam mengkaitkan 

antara struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan, terdapat satu hal yang 

tidak dapat dipisahkan dari pencapaian sasaran organisasi perusahaan serta 

kinerjanya, yaitu manajemen atau pengurus perusahaan. Pencapaian tujuan dan 

kinerja perusahaan tidak terlepas dari kinerja manajemen itu sendiri.  

Manajer sebagai orang dalam perusahaan memiliki keuntungan informasi 

dibandingkan dengan investor yang merupakan orang luar perusahaan. Manajer 

dapat mengeksploitasi keuntungan tersebut melalui pengelolaan informasi yang 

disampaikan kepada investor. Kondisi ini dikenal dengan istilah adverse selection. 

Jenis lain asimetri informasi adalah moral hazard. Pemisahan antara kepemilikan 

dan pengendalian perusahaan mendorong manajer untuk tidak memaksimalkan 

usahanya (Jensen dan Meckling, 1976).  
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Dalam konteks perusahaan, masalah keagenan yang dihadapi investor mengacu 

pada kesulitan investor untuk memastikan bahwa dananya tidak disalahgunakan 

oleh manajemen perusahaan untuk mendanai kegiatan yang tidak menguntungkan 

(Wulandari, 2011). Menurut Jensen dan Meckling (1976), penyebab konflik 

antara manajer dan pemegang saham diantaranya adalah pembuatan keputusan 

yang berkaitan dengan aktivitas pencarian dana dan bagaimana dana yang 

diperoleh tersebut di investasikan.  

Teori keagenan maka dapat menjelaskan fenomena masalah keagenan di Negara-

negara ASEAN khususnya didalam struktur kepemilikan. Shleifer dan Vishny 

(1997) menjelaskan bahwa manajer mengendalikan perusahaan dan masalah 

keagenan yang terjadi antara pemegang saham dan manajer. Masalah ini disebut 

sebagai Agency Problem I (Villalonga dan Amit, 2006) atau Type I Agency Costs 

(Bozec dan Laurin, 2008). Berikutnya, pemegang saham mengelompokkan diri 

menjadi pemegang saham pengendali untuk mengawasi manajer agar manajer 

menjalankan perusahaan demi kepentingan terbaik para pemegang saham. Akan 

tetapi, pemegang saham pengendali meminta manajer untuk membuat keputusan 

yang menguntungkan diri sendiri seperti pembagian dividen khusus. Hal ini 

merugikan pemegang saham nonpengendali. Hal demikian, masalah keagenan 

yang terjadi antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham 

nonpengendali. Konflik seperti ini disebut Agency Problem II (Villalonga dan 

Amit, 2006) atau Type II Agency Costs (Bozec dan Laurin, 2008). 

Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa masalah agensi antara pemegang 

saham dan manajer adalah berasal dari pemisahan kepemilikan dan pengawasan. 
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Meraka juga menyatakan masalah keagenanan dapat dikurangi dengan pemberian 

insentif, melakukan pengawasan, meningkatkan kepemilikan manajerial dan 

tindakan membatasi diri (bonding) oleh manajer. Konflik keagenan juga dapat 

diminimalisasi dengan adanya kepemilikan manajerial, yaitu manajemen memiliki 

beberapa saham perusahaan atau manajemen sekaligus pemegang saham 

perusahaan. Kepemilikan manajerial ini bertujuan untuk menyelaraskan antara 

kepentingan manajemen dan pemegang saham dengan alasan manajemen akan 

mempunyai kepemilikan saham dalam perusahaan (Probohudono, 2016; Harjito, 

2006). Dengan meningkatkan persentase kepemilikan, manajer akan termotivasi 

untuk meningkatkan kinerja dan lebih bertanggung jawab untuk meningkatkan 

kemakmuran pemegang saham (Puspito, 2011). Oleh karena itu, semakin besar 

tingkat kepemilikan manajerial  suatu perusahaan, maka semakin tinggi tingkat 

keselarasan dan kemampuan kontrol terhadap kepentingan antara manajer dengan 

pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976; Singh dan Davidson, 2003). Hasil 

penelitian Harjito (2006) menemukan bahwa kepemilikan manajer dalam 

perusahaan besar secara signifikan dapat mengurangi konfilk antara prinsipal dan 

agen. 

2.1.2 Teori Sinyal (Signaling Theory) 

Teori sinyal (Signaling theory) digunakan untuk menjelaskan bahwa pada 

dasarnya suatu informasi dimanfaatkan perusahaan untuk memberi sinyal positif 

maupun negatif kepada pemakainya. Teori sinyal (Scott, 2012) menyatakan 

bahwa pihak eksekutif perusahaan yang memiliki informasi lebih baik mengenai 

perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada 

calon investor dimana perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui 
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pelaporannya dengan mengirimkan sinyal melalui laporan tahunannya. 

Manajemen tidak sepenuhnya menyampaikan seluruh informasi yang 

diperolehnya tentang semua hal yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan ke 

pasar modal, sehingga jika manajemen menyampaikan suatu informasi kepasar, 

maka umumnya pasar akan bereaksi terhadap informasi tersebut sebagai suatu 

sinyal (Listiana, 2009).   

Pengungkapan struktur kepemilikan dalam annual report diharapkan mampu 

dijadikan sinyal oleh perusahaan ketika menarik minat investor untuk 

menanamkan dana pada saham perusahaan. Investor diharapkan akan bereaksi 

positif apabila melihat perusahaan melihat kinerja keuangan perusahaan. Hal 

inilah yang memotivasi perusahaan mencoba memberikan sinyal positif ketika 

mengungkapkan kegiatan struktur kepemilikan yang meningkat.  

2.1.3 Struktur Kepemilikan 

Struktur kepemilikan Untuk mengurangi biaya keagenan dapat dilakukan dengan 

peningkatan insider ownership dengan harapan akan terjadi penyebaran risiko. 

Para manajer juga mempunyai kecenderungan untuk menggunakan hutang yang 

tinggi bukan untuk memaksimumkan nilai perusahaan, melainkan untuk 

kepentingan oportunistik manajer.  

Hal ini akan meningkatkan beban bunga hutang karena risiko kebangkrutan 

perusahaan yang meningkat, sehingga agency cost of debt semakin tinggi. Agency 

cost of debt yang tinggi pada gilirannya akan berpengaruh pada penurunan kinerja 

perusahaan. Adanya kepemilikan saham oleh pihak insider, maka insider akan 

ikut memperoleh manfaat langsung atas keputusan-keputusan yang diambilnya, 
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namun juga akan menanggung risiko secara langsung bila keputusan itu salah. 

Kepemilikan oleh insider juga akan mengurangi alokasi sumber daya yang tidak 

benar (misallocation). Dengan demikian, kepemilikan saham oleh insider 

merupakan insentif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

2.1.3.1 Kepemilikan Manajerial 

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang 

saham mengakibatkan timbulnya konfik yang biasa disebut masalah agensi. 

Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya suatu 

mekanisme yang diterapkan berguna untuk melindungi kepentingan pemegang 

saham (Jensen and Meckling, 1976). Salah satu cara guna untuk mengurangi 

konflik antara prinsipal dan agen dapat dilakukan dengan meningkatkan 

kepemilikan manajerial suatu perusahaan. Kepemilikan manajerial adalah 

pemegang saham dari pihak manajemen (dewan direksi dan dewan komisaris) 

yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan (Wahidahwati, 2002). 

Kepemilikan manajerial diukur dengan proporsi saham yang dimiliki perusahaan 

pada akhir tahun dan dinyatakan dalam persentasi. 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa pada kenyataanya, manajer akan 

lebih mengutamakan kepentingan untuk mencapai tingkatan gaji dan kompensasi 

yang tinggi dibandingkan berusaha untuk memaksimalkan kemakmuran pemilik 

perusahaan. Kondisi ini menunjukkan adanya agency conflict yang menuntut 

adanya suatu bentuk tindakan berupa suatu mekanisme yang dapat mensejajarkan 

kepentingan manajer dan pemegang saham (Puspito, 2011). Tujuan dari 

kepemilikan manjerial adalah untuk menyelaraskan antara kepentingan 

manajemen dan pemegang saham dengan alasan manajemen akan mempunyai 
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kepemilikan saham dalam perusahaan (Probohudono, 2016; Harjito, 2006). 

Dengan meningkatkan persentase kepemilikan, manajer akan termotivasi untuk 

meningkatkan kinerja dan lebih bertanggung jawab untuk meningkatkan 

kemakmuran pemegang saham (Puspito, 2011). 

2.1.3.2 Kepemilikan Asing  

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang 

saham mengakibatkan timbulnya konfik yang biasa disebut agency conflict. 

Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya suatu 

mekanisme yang diterapkan yang berguna untuk melindungi kepentingan 

pemegang saham (Jensen and Meckling, 1976). Kepemilikan asing merupakan 

proporsi kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan 

hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri atau 

perorangan, badan hukum, pemerintah pembelian langsung pada perusahaan 

maupun melalui Bursa Efek (Chen et al, 2013). Menurut Wiranata dan Nugrahanti 

(2013), kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang 

dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang 

berstatus luar negeri atau perorangan, badan hukum dan luar pemerintah.  

Perusahaan multinasional atau dengan kepemilikan asing utamanya melihat 

keuntungan legitimasi berasal dari para stakeholdernya, dimana secara tipikal 

berdasarkan atas pasar tempat beroperasi (home market) yang dapat memberikan 

eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang (Suchman, 2007). 
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2.1.3.3 Kepemilikan Institutional 

Kepemilikan institusional ditunjukkan dengan persentase saham perusahaan yang 

dimiliki oleh pihak institusi (Wiranata dan Nugrahanti, 2013). Kepemilikan 

institusi keuangan didefinisikan oleh Agrawal dan Mandelker (1990) sebagai 

lembaga investasi yang meliputi dana pensiun, bank dan perusahaan trust, 

endowments, reksadana, dan penasehat investasi. Jensen and Meckling (1976) 

menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting 

dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi diantara pemegang saham 

dengan manajer. Keberadaaan investor institusional dianggap mampu untuk 

mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap 

keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan 

(Wiranata dan Nugrahanti, 2013).  

2.1.4 Kinerja Perusahaan 

Menurut Ismiyanti dan Hamidya (2017) kinerja perusahaan merupakam sebuah 

jenis ekspresi dari kemampuan perusahaan menginvestasikan modal untuk 

menghasilkan keuntungan di sebuah level tertentu. Kinerja perusahaan adalah 

hasil kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan operasional di dalam laporan 

keuangan ditunjukkan oleh pencapaian laba bersih (Puspito, 2011). Laba 

merupakan selisih antara pendapatan dan beban. Kegiatan memaksimalkan 

pendapatan disebut juga peningkatan profitabilitas, sedangkan menekan beban 

disebut juga peningkatan efesiensi. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan. Puspito (2011) 

menyatakan bahwa profitabilitas menunjukkan kemampuan modal yang 
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diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi 

investor. 

Pengukuran kinerja secara garis besar dikelompokan menjadi dua, yaitu 

pengukuran non finansial dan finansial.Kinerja non finansial adalah pengukuran 

kinerja dengan menggunakan informasi-informasi non finansial yang lebih dititik 

beratkan dari segi kualitas pelayanan kepada pelanggan. Sedangkan pengukuran 

kinerja secara finansial adalah penggunaan informasi-informasi keuangan dalam 

mengukur suatu kinerja perusahaan.Informasi keuangan yang lazim digunakan 

adalah laporan rugi laba dan neraca. 

Penelitian ini menggunakan Return on Equity (ROE) sebagai dasar pengukuran 

kinerja finansial keuangan. Return on Equity (ROE) mengukur seberapa efisien 

manajemen menggunakan Ekuitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan 

(Brigham & Ehrhadrt, 2005) alasan peneliti menggunakan Return on Equity 

(ROE) sebagai proksi dari kinerja perusahaan manufaktur dan jasa karena ROE 

lebih komprehensif. ROE dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan operasi dengan total pendapatan yang ada. Alasan lain 

menggunakan Return on Equity (ROE)  sebagai proksi karena Return on Equity 

(ROE)  menggambarkan kinerja perusahaan yang dicapai dalam periode tertentu. 

Semakin tinggi nilai ROE, semakin baik kinerja perusahaan, dan hal ini 

merupakan sinyal yang baik bagi investor untuk melakukan investasi dengan 

membeli saham perusahaan. Investor akan mengharapkan suatu return yang 

tinggi, karena tingginya ROE juga menggambarkan laba bersih sesudah pajak 

yang merupakan hak bagi pemilik atau pemegang saham juga tinggi.  
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan digunakan sebagai bahan 

perbandingan dan referensi dalam penelitian ini, antara lain : 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No 

Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

1 Kapopoulos 

dan 

Lazaretou 

(2007) 

Corporate 

Ownership 

Structure and 

Firm 

Performance: 

evidence from 

Greek firms 

Dependen: 

Kinerja 

Perusahaan 

 

Independen:  

Struktur 

kepemilikan 

 

1) Struktur 

kepemilikan 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja 

perusahaan.  

2. Sun dkk. 

(2012) 

How Does 

Goverment 

Ownerhip Affect 

Firm 

performance? 

Evidende from 

China’s 

Privatization 

Experience. 

Dependen: 

Kinerja 

Perusahaan 

 

Independen:  

 Kepemilikan 

Pemerintah 

1) Kepemilikan 

pemerintah 

berpengaruh 

negatif terhadap 

kinerja perusahaan 

karena 

mementingkan 

tujuan politik 

dibandingkan 

memaksimalkan 

kinerja perusahaan. 

 

3. Puspito 

(2011) 

Pengaruh struktur 

kepemilikan pada 

kinerja perusahaan 

dengan struktur 

modal  sebagai 

pemoderasi. 

Dependen: 

Kinerja 

Perusahaan 

Independen: 

Kepemilikan 

manajerial, 

Kepemilikan 

eksternal, dan 

struktur modal 

 

1) Kepemlikan 

Manajerial dan 

kepemilikan 

eksternal tidak 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

perusahaan. 

2) Struktur modal 

memperkuat 

pengaruh 

kepemilikan 

manajerial terhadap 

kinerja perusahaan, 

tetapi 

memperlemah 

hubungan 

kepemilikan 
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eksternal terhadap 

kinerja perusahaan. 

. 

4 Sukirni 

(2012) 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Kebijakan 

Deviden Dan 

Kebijakan Hutang 

Analisis Terhadap 

Nilai Perusahaan 

Dependen: 

Nilai perusahaan 

 

Independen: 

Kepemilikan 

Manajerial, 

kepemilikan 

institusional, 

kebijakan 

deviden, dan 

kebijakan hutang. 

1) variabel yang 

berhubungan 

dengan 

kepemilikan 

manajerial secara 

signifikan 

berpengaruh 

negatif terhadap 

nilai perusahaan. 

(2) kepemilikan 

institusi 

berpengaruh 

signifikan 

Variabel adalah 

positif pada nilai 

perusahaan. 

5. Wiranata 

dan 

Nugrahanti 

(2013) 

Pengaruh Struktur 

Kepemilikan 

Terhadap 

Profitabilitas 

Perusahaan 

Manufaktur di 

Indonesia 

Dependen: 

   Profitabilitas 

Independen: 

Kepemilikan 

asing, 

kepemilikan 

pemerintah, 

kepemilikan 

manajemen, 

kepemilikan 

institusi, 

kepemilikan 

keluarga. 

Kontrol: 

Leverage, 

ukuran 

perusahaan 

1) Kepemilikan 

asing dan 

leverage 

berpengaruh 

positif terhadap 

profitabilitas 

perusahaan, 

2) Kepemilikan 

keluarga 

memiliki 

pengaruh negatif 

terhadap 

profitabilitas 

perusahaan. 

2) Kepemilikan 

pemerintah, 

kepemilikan 

manajemen, 

kepemilikan 

institusi dan 

ukuran 

perusahaan tidak 

terbukti 

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas. 
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6. Haryono 

dkk., (2017) 

Pengaruh Struktur 

Modal Dan 

Struktur 

Kepemilikan 

Terhadap Kinerja 

Perusahaan 

Dependen: 

Kinerja 

Perusahaan 

 

Independen: 

Struktur 

Modal, 

Kepemilikan 

institusional, 

multiple large 

shareholder 

1) semakin banyak 

keberadaan 

multiple large 

shareholder 

structure (MLSS) 

akan menurunkan 

kinerja perusahaan, 

sedangkan semakin 

banyak 

kepemilikan 

institusional akan 

meningkatkan 

kinerja perusahaan.  

 

 

2.3 Rerangka Pemikiran 

Penelitian tentang pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja sudah cukup 

banyak dilakukan namun masih terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian. Mc 

Connell dan Servaes (1990) dan Kartikawati (2007) menemukan bahwa struktur 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. 

Sebaliknya, Pound (1988), Sudarma (2004) menemukan bahwa kepemilikan 

institusional justru berdampak negatif terhadap dan nilai perusahaan. Penelitian 

Hermalin dan Weisbach (1991) meneliti pengaruh kepemilikan manajerial. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan Hapsoro (2008), Darwis 

(2012), Larasati (2011) dan Djabid (2009), menemukan tidak terdapat pengaruh 

kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan manufaktur. Chibber dan 

Majumdar (1999), Patibandla (2002), dan Douma dkk., (2003) meneliti pengaruh 

kepemilikan asing terhadap kinerja perusahaan dan menemukan bahwa 

kepemilikan asing justru berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan sampel dari perusahaan jasa tepatnya 
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perusahaan komunikasi tujuan untuk menguji apakah pengaruh struktur 

kepemilikan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan komunikasi di kawasan 

ASEAN yang mempengaruhi minat investor dalam memilih perusahaan yang 

memiliki kinerja yang baik.  

Masih adanya perbedaan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya membuat 

peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Peneliti 

menguraikan variabel struktur kepemilikan yang telah diteliti oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya menjadi lebih spesifik, yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan 

asing, dan kepemilikan manajerial. Selain itu, peneliti juga memperluas sampel 

penelitian di kawasan ASEAN tahun 2016-2017. Model berikut merupakan 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2 

H1 

(X1) 
Kepemilikan 

Manajerial 

(Y) 
Kinerja 

Perusahaan 

(ROE) 

(X2) 

Kepemilikan 

Asing 

(X3) 

Kepemilikan 

Institusional 

H3 
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2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan 

Salah satu cara guna untuk mengurangi konflik antara prinsipal dan agen dapat 

dilakukan dengan meningkatkan kepemilikan manajerial suatu perusahaan. 

Menurut Wahidahwati (2002) kepemilikan manajerial adalah pemegang saham 

dari pihak manajemen (dewan direksi dan dewan komisaris) yang secara aktif ikut 

dalam pengambilan keputusan. Cruthley dan Hansen (1989) dan Bathala et al 

(1994) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajer akan mendorong 

penyatuan kepentingan antara prinsipal dan agen sehingga manajer bertindak 

sesuai dengan keinginan pemegang saham dan dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan. Kepemilikan saham manajerial akan mendorong manajer untuk 

berhati-hati dalam mengambil keputusan karena mereka ikut merasakan secara 

langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut menanggung kerugian 

sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Listyani, 2003). 

Hasil penelitian Wiranata dan Nugrahanti (2013) menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan 

pemaparan di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis: 

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

 

2.4.2 Pengaruh kepemilikan asing terhadap kinerja perusahaan 

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki 

oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus 

luar negeri atau perorangan, badan hukum, pemerintah yang bukan berasal dari 

Indonesia (Wiranata dan Nugrahanti, 2013). Kepemilikan asing dalam perusahaan 

merupakan pihak yang dianggap concern terhadap peningkatan good corporate 
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governance (Simerly dan Li, 2000; Fauzi, 2006). Dengan semakin banyaknya 

pihak asing yang menanamkan sahamnya diperusahaan maka akan meningkatkan 

kinerja dari perusahaan yang di investasikan sahamnya. Hal ini terjadi karena 

pihak asing yang menanamkan modal sahamnya memiliki sistem manajemen, 

teknologi dan inovasi, keahlian dan pemasaran yang cukup baik yang bisa 

membawa pengaruh positif bagi perusahaan.  

 

Hasil penelitian Chibber & Majumdar (1999) menemukan kepemilikan asing 

berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan India. Wiranata dan Nugrahanti 

(2013) menemukan bahwa semakin tinggi kepemilikan asing, maka pihak asing 

sebagai pemegang saham mayoritas akan menunjuk orang asing untuk menjabat 

sebagai dewan komisaris atau dewan direksi, dengan demikian keselarasan antara 

tujuan ingin memaksimalkan kinerja perusahaan akan tercapai karena persamaan 

prinsip antara pemegang saham asing dengan manajemen yang juga ditempati 

pihak asing sebagai bagian dari manajemen perusahaan.  

La Porta dkk. (1999) dalam menjelaskan bahwa karena investor asing menghadapi 

risiko lebih ketika berinvestasi dalam ekonomi negara berkembang maka 

perhatian pengendalian manajemen investor asing relatif tinggi. Kepemilikan 

asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap concern terhadap 

peningkatan good corporate governance (Simerly &Li, 2000; Fauzi, 2006). 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis:                 

H2: Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 
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2.4.3 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan 

Kepemilikan institusional ditunjukkan dengan tingginya persentase saham 

perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi. Jensen and Meckling (1976) 

menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting 

dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi diantara pemegang saham 

dengan manajer. Keberadaaan investor institusional dianggap mampu 

mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap 

keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan.  

 

Kepemilikan institusional pada umumnya memiliki proporsi kepemilikan dalam 

jumlah yang besar sehingga proses monitoring terhadap manajer menjadi lebih 

baik. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha 

pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat 

menghalangi perilaku opportunistic manajer. Shleifer and Vishny (1999) 

mengemukakan bahwa institutional shareholders memiliki insentif untuk 

memantau pengambilan keputusan perusahaan. Hal ini akan berpengaruh positif 

bagi perusahaan tersebut, baik dari segi peningkatan kinerja usaha. Berdasarkan 

pemaran di atas, peneliti mengajukan hipotesis: 

H3: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Populasi, menurut Indriantoro dan Supomo (2014) adalah sekelompok orang, 

kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan komunikasi yang terdaftar di Bursa Efek 

dan website perusahaan komunikasi di ASEAN selama periode 2016-2017. 

Populasi terkumpul sebanyak 45 perusahaan. 

3.1.2 Sampel 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2014) sampel merupakan sekelompok atau 

beberapa bagian di dalam sebuah populasi. Untuk pengambilan sampel dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dengan beberapa 

kriteria sebagai berikut: 

1. Mengunggah laporan keuangan dan tahunan pada masing-masing Perusahaan 

komunikasi yang terdaftar di Bursa Efek dan website resmi perusahaan 

komunikasi di masing masing negara di kawasan ASEAN selambat-lambatnya 

tahun 2016 diambil pada 31 Desember 2016; 

2. Menerbit laporan tahunan selama 2 tahun berturut-turut, yaitu selama periode 

tahun 2016 dan 2017; 
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3. Memiliki kepemilikan saham yang tersebar, yaitu kepemilikan manajerial, 

kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional. 

Tabel 3.1 

Proses Pengambilan Sampel Penelitian  

No Keterangan Jumlah 

1 

Seluruh perusahaan komunikasi yang terdaftar di 

Bursa Efek masing-masing di Negara kawasan 

ASEAN tahun 2016 dan 2017. 

45 

2 

Perusahaan yang tidak mencantumkan data lengkap 

terkait saham kepemilikan manajerial dan 

institusional ke dalam laporan tahunan dan keuangan 

tahun 2016 dan 2017. 

(6) 

3 

Negara-negara di Kawasan ASEAN yang tidak 

memiliki bursa efek, perbedaan skema bursa efek dan 

tidak menerbitkan saham sebagai sumber modal. 

Negara negara tersebut adalah Kamboja, Laos dan 

Brunei Darussalam. 

(4) 

 Total Sampel Perusahaan Per Tahun 35 

 Total Sampel Perusahaan Tahun 2016-2017 70 

Data diolah tahun (2018) 

 

 Berdasarkan tabel diatas, total sampel akhir yang digunakan dalam penelitian ini 

sejumlah 35 perusahaan komunikasi dengan total sampel sebanyak 70 sampel 

yang terdapat di kawasan ASEAN tahun 2016 dan 2017. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal, 

yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Penelitian kausal ini bertujuan untuk 

menguji hipotesis tentang pengaruh satu atau beberapa variabel independen 

terhadap variabel dependen. Arikunto (2002) menjelaskan bahwa metode 

dokumentasi adalah penggunaan data atau dokumen yang sudah ada. Data 

dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, 

surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program. 
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Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan 

sumber penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 

perantara, seperti bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam 

arsip (Indriantoro dan Supomo, 2014). Penelitian ini menggunakan data sekunder 

yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Laporan tersebut dipublikasikan 

di website masing masing perusahaan dan Bursa Efek di wilayah ASEAN pada 

tahun 2016 dan 2017. 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen yaitu 

kinerja serta variabel independen yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan asing 

dan kepemilikan institusional. 

3.3.1 Variabel Terikat (Dependent Variable)  

Variabel terikat adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja diproksikan Return on Equity 

(ROE). 

3.3.1.1 Kinerja Perusahaan 

Kinerja perusahaan adalah hasil kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan 

operasional di dalam laporan keuangan ditunjukkan oleh pencapaian laba bersih 

(Puspito, 2011). Kinerja perusahaan dalam penelitian ini dilihat dari profitabilitas 

perusahaan yang diproksikan dengan Return On Equity (ROE). ROE mengukur 

seberapa efisien manajemen menggunakan Ekuitas perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan (Brigham & Ehrhadrt, 2005). Pengukurannya adalah  
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3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel bebas yang bisa mempengaruhi atau 

menjelaskan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

3.3.2.1 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen (dewan 

direksi dan dewan komisaris) yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan 

(Wahidahwati, 2002). Variabel kepemilikan manajerial dalam penelitian ini 

diukur dengan menggunakan persentase antara jumlah saham yang dimiliki oleh 

pihak manajemen dibandingkan dengan total saham yang beredar. Pengukuran 

kepemilikan manajerial sebagai berikut: 

                       
                            

                        
       

 

3.3.2.2 Kepemilikan Asing 

Menurut Wiranata dan Nugrahanti (2013), kepemilikan asing merupakan proporsi 

saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah 

serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri atau perorangan, badan hukum, 

pemerintah yang bukan berasal dari Indonesia. Variabel kepemilikan asing dalam 

penelitian ini diukur dengan menggunakan persentase antara jumlah saham yang 

dimiliki oleh pihak asing dibandingkan dengan total saham yang beredar. 

Pengukuran kepemilikan asing sebagai berikut: 
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3.3.2.3 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham oleh investor 

institutional seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun 

(Kennelly, 2000). Variabel kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur 

dengan menggunakan persentase antara jumlah saham yang dimiliki oleh pihak 

institusi dibandingkan dengan total saham yang beredar. 

                          
                            

                        
       

 

3.4 Pengukuran Variabel 

Skala pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

pengukuran rasio. Skala rasio merupakan skala pengukuran yang menunjukkan 

kategori, peringkat, jarak, dan perbandingan construct yang diukur (Indriantoro 

dan Supomo, 2016). 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan didapatkan dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data arsip, yaitu dengan menggunakan dokumen atau yang 

disebut dengan data sekunder. Data laporan keuangan dan non-keuangan yang 

dibutuhkan, didapatkan dari website Bursa Efek dikawasan ASEAN maupun 

website perusahaan yang menjadi objek dari penelitian. Selain itu, data-data yang 

bersifat teoritis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian, 

didapatkan dari buku-buku literatur, jurnal, serta hasil penelitian yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 
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3.6 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian metode analisis data menggunakan statistik deskriptif dan 

analisis regresi berganda. Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini akan 

diolah menggunakan bantuan program aplikasi SPSS (Statistical Product and 

Service Solutions) versi 25. 

 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang memberikan 

informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. 

Analisis ini hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai 

dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang 

bersangkutan. Pengukuran yang digunakan statistik despkriptif ini meliputi nilai 

rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimun, sum, range, 

kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016). 

 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kelayakan penggunaan model 

dalam penelitian ini. Pengujian ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa di 

dalam model regresi tidak terdapat multikolenieritas, heteroskedastisitas, 

autokolerasi serta memastikan bahwa data yang dihasilkan terdistribusi normal 

(Ghozali, 2016). Sebelum melakukan pengujian hipotesis, data yang diperoleh 

dalam penelitian ini diuji terlebih dahulu untuk memenuhi asumsi dasar. Asumsi 

klasik terdiri dari: 
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3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik 

adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Ada dua cara untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis 

grafik dan uji statistik. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus 

diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika 

distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2016). 

 

3.6.2.2 Uji Multikolenieritas 

Uji multikolenieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antarvariabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama 

variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolenieritas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai 

tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cut-off yang umum 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolenieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,05 

atau sama dengan nilai VIF≥ 5. Oleh karena itu, suatu model regresi dikatakan 

tidak ada multikolenieritas apabila memiliki nilai tolerance > 0,05 dan nilai 

VIF<5 (Ghozali, 2016). 
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3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah Homoskedasitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah 

satunya melalui grafik plot (Ghozali, 2016). Dasar analisis yaitu: 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

3.6.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah suatu model regresi linear ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. 

Untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi dalam suatu model regresi maka 

dalam penelitian ini digunakan Run Test (Ghozali, 2016).  

 

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis linier berganda. Penggunaan 

regresi linier berganda untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel 
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atau lebih dan juga menunjukan arah hubungan antara variabel dependen dan 

variabel independen sehingga dapat membedakan kedua variabel dalam penelitian 

(Ghozali, 2016). Secara matematis untuk menjawab hipotesis yang ada dapat 

ditunjukkan dengan persamaan di bawah ini:  

Y1 = a +  b1MANJ + b2FORG + b3INST + e  

Keterangan: 

Y1  : Kinerja Perusahana  

A  : Nilai intersep (konstan)   

b1...b3  : Koefisien arah regresi  

INST  : Kepemilikan Institusional 

FORG  : Kepemilikan Asing 

MANJ  : Kepemilikan Manajerial 

e  : error  

 

Dengan tingkat signifikansi 5%, maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:  

a. Jika nilai signifikansi t < 0,05 maka H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh 

yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.  

b. Jika nilai signifikansi t > 0,05 maka H0 diterima, artinya terdapat tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

 

3.6.4 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menyatakan hubungan antar variabel 

dependen, yaitu Return on Equity (ROE) dengan variabel independen, yaitu 

kepemilikan manajerial, kepemilikan asing dan kepemilikan institusional. Analisis 

regresi digunakan untuk menguji hipotesis dalam ini. Pengujian yang digunakan 

dalam analisis ini adalah uji koefisien determinasi (R
2
), uji signifikansi simultan 

(uji statistik F), dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t). 
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3.6.4.1 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara 0 dan 1. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Penelitian ini juga menggunakan Adjusted R Square (Adj R
2
) karena terdapat 

lebih darisatu variabel independen dan apabila hanya ada satu variabel 

independen maka menggunakan R Square (R
2
) dalam menjelaskan pengaruh 

variabel independennya (Ghozali, 2016). 

3.6.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

F-test digunakan untuk menguji apakah variabel independen atau bebas yang 

dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama atau simultan 

mempengaruhi variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2016). Kriteria 

pengujiannya (Uji-F) adalah seperti berikut: 

1. Ha ditolak yaitu apabila value > 0,05 atau bila nilai signifikansi lebih dari 

nilai α 0,05 berarti model regresi dalam penelitian ini tidak layak (fit) 

untuk digunakan dalam penelitian. 

2. Ha diterima yaitu apabila value = 0,05 atau bila nilai signifikansi kurang 

dari atau sama dengan nilai α 0,05 berarti model regresi dalam penelitian 

ini layak (fit) untuk digunakan dalam penelitian. 

 



33 

  

 

3.6.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Pengujian signifikansi parameter individual ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2016). Kriteria pengujian hipotesis adalah seperti berikut ini: 

1. Ha ditolak, yaitu apabila value > 0.05 atau bila nilai signifikansi lebih dari 

nilai α 0,05 berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen.   

2. Ha diterima, yaitu apabila value = 0.05 atau nilai signifikansi kurang dari atau 

sama dengan nilai α 0,05 berarti variabel independen secara individual 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan yang 

terdiri dari kepemilikan manajerial, asing dan institusional terhadap kinerja 

perusahaan komunikasi yang di proksikan dengan Return On Equity (ROE) di 

ASEAN pada tahun 2016-2017. Penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil 

bahwa: 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajer tidak 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan komunikasi di ASEAN Tahun 2016-

2017. Telihat pada pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

komunikasi di ASEAN. Hal tersebut disebabkan oleh proporsi kepemilikan 

saham manajerial di perusahaan komunikasi di ASEAN tidak melebihi 1% 

atau kurang dari 1% dari proporsi tersebut tidak dapat berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja perusahaan karena saham mayoritas tidak dipegang oleh 

pihak manajemen sehingga pihak manajemen hanya berfokus pada tugas dan 

fungsi pokok sebagai manajer pada perusahaan bahkan beberapa mekanisme 

perusahaan yang ada di ASEAN menjadikan saham manajerial sebagai opsi 

sebagai bonus saham akibat hasil kinerja yang dilakukan oleh pihak 

manajemen.  
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2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh 

positif terhadap kinerja perusahaan komunikasi di ASEAN Tahun 2016-2017. 

Terlihat pada pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kepemilikan 

asing berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan komunikasi 

di ASEAN.  Hal tersebut disebabkan oleh proporsi kepemilikan saham asing 

hampir melebihi 50% dari keseluruhan jumlah saham yang ada di perusahaan 

komunikasi yang tersebar di negara-negara di ASEAN. Kepemilikan asing 

berperan penuh terhadap peningkatan kinerja perusahaan karena dengan 

penambahan modal melalui saham akan berdampak pada peningkatan fasilitas 

berupa penambahan tower komunikasi dan perluasan jaringan komunikasi di 

negara-negara yang tersebar di ASEAN. Kepemilikan asing yang tinggi juga 

dapat menunjang peningkatan kinerja perusahaan dari mekanisme monitoring 

kinerja perusahaan dalam bentuk monitoring terhadap pihak manajemen di 

perusahaan komunikasi di ASEAN. Hal tersebut akan berimplikasi terhadap 

lebih tingginya pengawasan terhadap tugas dan fungsi pokok manajer pada 

perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Chibber & Majumdar (1999) dalam Kumar (2004).  

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan intitusional berpengaruh 

positif terhadap kinerja perusahaan komunikasi di ASEAN Tahun 2016-2017. 

Terlihat pada pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan 

komunikasi di ASEAN. Hal tersebut disebabkan oleh proporsi kepemilikan 

saham institusi yang berasal dari investor institutional seperti perusahaan 

investasi, bank, perusahaan asuransi, dana pension di wilayah ASEAN dalam 
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proporsi rentang antara 35-40% dari keseluruhan jumlah saham yang ada di 

perusahaan komunikasi yang tersebar di negara-negara di ASEAN. 

Kepemilikan institusional akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

karena dengan tingginya kepemilikan institusional akan membantu perusahaan 

komunikasi dalam menerapkan mekanisme institusional berupa investasi, 

asuransi dan dana pensiun tentunya hal tersebut akan berimplikasi pada 

peningkatan kinerja perusahaan tersebut. Disisi lain, saham institusional yang 

tinggi akan membantu perusahaan dalam menunjang fokusnya perusahaan 

terhadap hasil yang akan dicapai nantinya, karena perusahaan institusional 

memungkinkan membantu dalam pelayanan institusi lainnya yang tidak bisa 

dikerjakan pada perusahaan komunikasi. 

 

5.2 Implikasi Penelitian 

5.2.1 Implikasi Teoritis 

Penelitian ini mendukung teori agensi dan signaling yang menyatakan bahwa 

kepemilikan asing dan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan karena dapat mengurangi konflik keagenan antara pihak manajemen 

dengan pemilik perusahaan dan memberikan sinyal-sinyal investor dalam 

menanamkan modal. Disisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sehingga 

hasil ini tidak sejalan dengan teori agensi. Hal tersebut disebabkan oleh jumlah 

proporsi kepemilikan manajerial di perusahaan komunikasi tidak melebihi 1%.  
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5.2.2 Implikasi Praktis 

Penelitian ini sebagai bahan pertimbanganu untuk investor dan calon investor 

sebaiknya berinvestasi pada perusahaan jasa tepatnya perusahaan komunikasi 

dengan melihat proporsi kepemilikan yang ada. Proporsi kepemilikan sebagai 

gambaran bahwa apabila tingkat kepercayaan investor tinggi apabila jumlah 

proporsi kepemilikan pada perusahaan juga tinggi. Kemudian ditinjau dari sisi 

kinerja keuangan yang diproksikan pada Return On Equity (ROE) dapat dilihat 

apakah jumlah proporsi laba setelah pajak dengan total ekuitas telah memenuhi 

proporsionalitas untuk menanamkan saham pada perusahaan tersebut.  

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian diantaranya, yakni: 

1. Penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan jasa yang tepatnya perusahaan 

komunikasi di negara-negara di kawasan ASEAN. Sehingga hanya terdapat 70 

sampel yang terpilih setelah melalui metode purposive sampling dalam 

rentang waktu dua tahun. Hal ini menyebabkan hasil penelitian belum dapat 

digeneralisasi dan belum mempresentasikan semua perusahaan yang ada 

karena keterbatasan sampel.  

2. Periode pengamatan dalam penelitian ini relatif pendek, yaitu hanya dua 

periode saja (tahun 2016 dan 2017), hal ini dikarenakan keterbatasan dalam 

perolehan data yang dibutuhkan dalam penelitian pada annual report 

perusahaan. Sehingga terdapat beberapa perusahaan sampel yang tidak 

mencantumkan struktur kepemilikan dan perbedaan skema bursa efek serta 

beberapa negara belum memiliki bursa efek.  
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3. Penelitian ini hanya terbatas pada pengujian kinerja keuangan perusahaan. 

Sehingga belum dapat menggambarkan bagaimana pengaruh variabel 

independen terhadap kinerja non-keuangan perusahaan. 

 

5.4 Saran 

Pada penelitian yang akan datang terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, 

diantaranya yakni: 

1. Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya untuk menambah sektor 

perusahaan baik jasa dan manufaktur agar hasil penelitian menjadi tidak dapat 

digeneralisasikan pada berbagai sektor yang ada.  

2. Peneliti menyarankan agar menggunakan proksi yang lebih kompleks dalam 

menentukan kinerja keuangan dalam penelitian ini hanya menggunakan 

Return on Equity (ROE), namun dalam menentukan kinerja keuangan masih 

dapat menggunakan metode lainnya sehingga dapat menggambarkan kinerja 

keuangan dengan lebih kompleks. 

3. Peneliti juga menyarankan agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

menguji pengaruh non-keuangan pada perusahaan yang berhubungan 

langsung dengan struktur kepemilikan. 
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