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ABSTRAK 

 

 Struktur kepemilikan perusahaan memiliki pengaruh terhadap perusahaan. 

Tujuan perusahaan sangat ditentukan oleh struktur kepemilikan, motivasi pemilik dan 

kreditur corporate governance dalam proses insentif yang membentuk motivasi manajer. 

Ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan, suatu perusahaan besar yang 

sudah mapan akan memiliki akses yang mudah menuju pasar modal.  Profitabilitas 

merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan 

penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. 

 

  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh struktur 

kepemilikan dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas (ROA) pada perusahaan 

property dan realestate yang terdaftar di bursa efek indonesia.  
 

  Metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah metode studi pustaka dan 

dokumentasi. Data diambil dari www.idx.co.id  dan Laporan Keuangan perusahaan 

property dan realestate. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

berganda dan uji asumsi klasik. Penelitian ini menggunakan data perusahaan property dan 

realestate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-20112 sebanyak 41 

populasi dan 10 Sampel perusahaan. 
 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, variabel yang 

memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas adalah struktur kepemilikan 

institusional. Variabel struktur manajerial dan ukuran perusahaan tidak memeberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan, variabel struktur 

kepemilikan institusional, struktur kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

 

Kata Kunci : Struktur Kepemilikan Institusional, Struktur Kepemilikan Manajerial, 

Ukuran Perusahaan, Profitabilitas(ROA). 
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PENDAHULUAN 

Pada umumnya perusahaan dioperasikan oleh orang-orang yang mempunyai 

keahlian dan keterampilan tertentu agar tujuan perusahaan dapat dicapai sesuai dengan 

yang telah direncanakan. Salah satu tujuan dari perusahaan adalah memperoleh laba yang 

tinggi atau besar dan tumbuh berkesinambungan dalam jangka panjang untuk 

memaksimalkan kesejahteraan pemilik melalui keputusan atau kebijakan investasi, 

keputusan pendanaan dan keputusan dividen yang tercermin dalam harga saham di pasar 

modal, demikian jika dilihat berdasarkan sudut pandang manajemen keuangan.  
 

Struktur kepemilikan perusahaan memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Tujuan 

perusahaan sangat ditentukan oleh struktur kepemilikan, motivasi pemilik dan kreditur 

corporate governance dalam proses insentif yang membentuk motivasi manajer. Pemilik 

akan berusaha membuat berbagai strategi untuk mencapai tujuan perusahaan, setelah 

strategi ditentukan maka langkah selanjutnya akan mengimplementasi strategi dan 

mengalokasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Kesemua tahapan tersebut tidak terlepas dari peran pemilik dapat dikatakan bahwa peran 

pemilik sangat penting dalam menentukan keberlangsungan perusahaan. 

 

Ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan, suatu perusahaan 

besar yang sudah mapan akan memiliki akses yang mudah menuju pasar modal. 

Kemudahan tersebut cukup berarti untuk fleksibelitas dan kemampuannya untuk 

memperoleh dana yang lebih besar, sehingga perusahaan mampu memiliki resiko 

pembayaran deviden yang lebih tinggi dari pada perusahaan kecil. Jadi semakin besar 

ukuran perusahaan maka deviden yang dibagikan juga semakin besar. 

 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas juga 

mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam 

jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut 

mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. dengan demikian setiap badan 

usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat 

profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih 

terjamin. Profitabilitas tersebut dapat diukur menggunakan Return On Assets (ROA) dengan 

menggunakan rumus profitabilitas dibagi dengan total aktiva. 

 

Sektor properti merupakan sektor yang bergerak di bidang perumahan, 

perkantoran, perhotelan. Sektor properti juga berperan cukup penting bagi perekonomian 

suatu negara. Dengan tumbuhnya sektor properti menandakan adanya pertumbuhan 

ekonomi di masyarakat. Selain itu, dengan berkembangnya sektor ekonomi akan memicu 

pembangunan sektor-sektor lainnya. Industri Property merupakan bidang yang menjanjikan 

untuk berkembang di Indonesia melihat potensi jumlah penduduk yang besar dengan rasio 

pemilikan rumah yang cukup rendah. Kondisi lainnya adalah semakin meningkatnya daya 

serap pasar terhadap produk property serta adanya usaha-usaha untuk menarik investor 

yang dilakukan oleh pemerintah. 
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Penelitian ini adalah merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan 

oleh Erida G. H Tamba  (2011) yang berjudul Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham 

Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Manufacturing Secondary Sectors Yang Listing Di BEI Tahun 2009).  

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini 

menggunakan data yang diambil dari data perusahaan property dan realestate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2012, sedangkan penelitian terdahulu 

mengambil data dari Perusahaan Manufacturing Secondary Sectors yang Listing Di BEI 

Tahun 2009. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka judul dalam 

penelitian ini adalah Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Property Dan Realestate Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek Indonesia. 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah ”Apakah Struktur Kepemilikan Institusional, Struktur Kepemilikan 

Manajerial, Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Profitabilitas baik secara parsial 

maupun simultan pada perusahan property dan realestate yang terdafatar di bursa efek 

indonesia. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah baik secara parsial maupun 

simultan Struktur Kepemilikan Institusional, Struktur Kepemilikan Manajerial, Ukuran 

Perusahaan berpengaruh terhadap Profitabilitas pada perusahan property dan realestate 

yang terdafatar di bursa efek indonesia. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Teori Keagenan (Agency Theory) 

 
Adanya kecenderungan bahwa manajemen dan pengelolaan perusahaan 

dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini bertujuan agar pemilik perusahaan dapat 

memaksimalkan keuntungan pada biaya yang optimal /efisien dengan pengelolaan secara 

profesional. Salah satu pendapat  mengenai hal itu adalah apa yang disebut dengan teori 

agensi (agency theory), yaitu teori yang menyatakan mengenai pentingnya pemilik 

perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga 

profesional (disebut agent) yang lebih mengerti dan profesional dalam menjalankan bisnis 

(Hutabarat dan Huseini, 2006:47). 

 

Jensen and meckling disingkat dengan JM mengemukakan teori agency dan 

sekaligus mengintegrasikan dengan teori property rights dan pengembangan teori struktur 

kepemilikan perusahaan. Teori agency ini menguraikan adanya hubungan antara 

pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan (separation ownership and control).  

 



 

 

JM menguraikan adanya konflik antara principal dan agen yang dapat dikategorikan ke 

dalam tiga hal yaitu konflik antara pemegang saham (principal) dengan agen (dewan 

direksi) dan konflik antara pemegang obligasi (principal) dan agen (dewan direksi dan 

pemilik perusahaan) serta konflik antara produsen dan konsumen. Teori ini menyebutkan 

biaya agency merupakan hasil jumlah dari (i) pengeluaran untuk pemantauan (monitoring) 

oleh pemilik (principal); (ii) pengeluaran dalam rangka pengikatan oleh agen; dan (iii) 

biaya lain-lain berkaitan dengan pengendalian perusahaan. (Adler, 2006:41). 

 

Teori agensi ini mempunyai tujuan untuk mencari persetujuan (contract) yang 

paling menguntungkan. Persetujuan ini mendelegasikan tanggung jawab untuk memimpin 

perusahaan kepada manajemen (agent) dengan imbalan berupa sebagian dari pendapatan 

berupa bagian tetap atau dengan persentase tertentu. Dengan perkataan lain persetujuan 

antara kedua pihak memindahkan resiko usaha kepada manajemen (Gade, 2005:63). 

 

Informasi laporan keuangan yang disampaikan secara tepat waktu akan 

mengurangi asimetri informasi yang erat kaitannya dengan teori agency. Sehingga dalam 

hubungan keagenan, manajemen diharapkan dalam mengambil kebijakan perusahaan 

terutama kebijakan keuangan yang menguntungkan pemilik perusahaan. Bila keputusan 

manajemen merugikan bagi pemilik perusahaan maka akan timbul masalah keagenan 

(Ismiyanti dan Hanafi, 2004:176).  

 

Para pengguna internal (para manajamen) memiliki kontak langsung dengan 

entitas atau perusahaannya dan mengetahui peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi, 

sehingga tingkat ketergantungannya terhadap informasi akuntansi tidak sebesar pengguna 

eksternal (Irfan, 2002:88). Sehingga untuk mengurangi asimetri informasi dan 

mencegah  terjadinya konflik keagenan, sudah menjadi kewajiban bagi pihak manajemen 

untuk melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu.  

 

Teori keagenan (agency theory) mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara 

manajer sebagai agen dan pemilik (dalam hal ini adalah pemegang saham) sebagai 

prinsipal. Asimetri informasi muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal 

dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan 

stakeholder lainnya. Dikaitkan dengan peningkatan nilai perusahaan, ketika terdapat 

asimetri informasi, manajer dapat memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada 

investor guna memaksimalkan nilai saham perusahaan. Sinyal yang diberikan dapat 

dilakukan melalui pengungkapan (disclosure ) informasi akuntansi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  

Kepemilikan Institusional 

 
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi 

keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking. 

Adanya pemegang saham seperti institusional ownership memiliki arti penting dalam 

memonitor manajemen. Adanya kepemilikan oleh institusional seperti perusahaan asuransi, 

bank, perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain akan 

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme monitoring tersebut 

akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Signifikasi institusional 

ownership sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi mereka yang cukup besar 

dalam pasar modal. Apabila institusional merasa tidak puas atas kinerja manajerial, maka 

mereka akan menjual sahamnya ke pasar. (Asbar, Emrinaldi, Desmiyawati ; 2013) 

 

 Menurut Ismiyanti dan Hanafi dalam penelitian Sisca Christianty Dewi (2008) 

mengemukakan pengukuran variabel kepemilikan institusional menggunakan persentase 

saham yang di peroleh dari jumlah saham institusional dibagi dengan jumlah keseluruhan 

saham yang beredar.  

    Kepemilikan Institusional = jumlah kepemilikan saham oleh pihak institusional x100%  

     Jumlah saham yang beredar 

 

Kepemilikan Manajerial  

 
Menurut Christiawan dan Josua (2007) menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata 

lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham. Dengan adanya kepemilikan 

manajerial menunjukkan adanya peran ganda seorang manajer, yakni manajer bertindak 

juga sebagai pemegang saham. Sebagai seorang manajer sekaligus pemegang saham, ia 

tidak ingin perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan. 

 

Menurut Nuringsih dalam penelitian Sisca Christianty Dewi (2008) 

mengemukakan pengukuran variabel kepemilikan manajerial  menggunakan persentase 

saham yang di peroleh dari jumlah saham manajerial dibagi dengan jumlah keseluruhan 

saham yang beredar. 

Kepemilikan Manajerial= jumlah kepemilikan saham oleh pihak manjemen x 100%  

      Jumlah saham yang beredar   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ukuran Perusahaan 

 

Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan 

lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak perusahaan 

tersebut  melaporkan kondisinya lebih akurat. Peasnell, Pope, dan Young menunjukkan 

adanya hubungan negatif antara ukuran perusahaan dan manajemen laba di Inggris. 

Dengan ini disimpulkan bahwa manajer yang memimpin perusahaan yang lebih besar 

memiliki kesempatan yang lebih kecil dalam memanipulasi laba dibandingkan dengan 

manajer di perusahaan kecil. 

Ukuran perusahaan adalah  suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar 

kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, log size, harga 

pasar saham dan lain-lain. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan 

dalam menanggung resiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi 

perusahaan. Perusahaan  besar memiliki resiko yang lebih rendah dari pada perusahaan 

kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar  memiliki kontrol yang lebih baik terhadap 

kondisi pasar, sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi. Selain itu 

perusahaan-perusahaan besar mempunyai lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan 

nilai perusahaan karena memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber-sumber 

informasi eksternal dibandingkan dengan perusahaan kecil. Selain itu ukuran perusahaan 

turut menentukan tingkat kepercayaan investor. 

 Semakin besar perusahaan, maka semakin dikenal oleh masyarakat yang artinya 

semakin mudah untuk mendapatkan informasi yang akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Bahkan perusahaan besar yang memiliki total aktiva dengan nilai aktiva yang cukup 

besar dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. 

Dalam hal ukuran perusahaan dilihat dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan, yang 

dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan (parasetyorini, 2013). Semakin 

besar suatu perusahaan maka kecendrungan penggunaan dana eksternal juga akan 

semakin besar. 

 Hal ini disebabkan karena perusahaan yang besar memiliki kebutuhan dana yang 

besar dan salah satu alternatif pemenuhan dana yang tersedia menggunakan pendanaan 

eksternal. Perusahaan yang memiliki banyak aset akan dapat meningkatkan kapasitas 

produksi yang berpotensi untuk menghasilkan laba lebih baik. Total asset dijadikan 

sebagai indikator ukuran perusahaan karena sifatnya jangka panjang dibandingkan 

dengan penjualan. 

Menurut  Siregar dan Utama dalam penelitian Sisca Christianty Dewi (2008), 

Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural dari total aktiva digunakan rumus : 

Ukuran Perusahaan = Ln Total Aset 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Profitabilitas 

 

Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan 

aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain, profitabilitas 

adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai laba. Profit merupakan hasil 

kebijakan manajemen, maka kinerja perusahan dapat diukur dengan profit. Adapun 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba disebut profitabilitas. Di bawah ini, 

pengertian profitabilitas menurut beberapa ahli : 

Menurut Bringham dan Houston (2009), Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah 

kebijakan dan keputusan manajemen perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan 

profitabilitas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

bersih dari aktivitas yang dilakukan pada periode akuntansi. 

Pada intinya profitabilitas suatu perusahaan merupakan gambaran yang mengukur 

seberapa mampu perusahaan menghasilkan laba dari proses operasional yang telah 

dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan perusahaan di masa yang akan datang. 

Untuk mengukur profitabilitas dapat digunakan rasio Return on Asset. Untuk menilai 

profitabilitas suatu perusahaan dengan melakukan berbagai alat analisis, tergantung dari 

tujuan analisisnya. Analisis profitabilitas memberikan bukti pendukung mengenai 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dan sejauh mana efektivitas pengelolaan 

perusahaan. Alat-alat analisis yang sering digunakan untuk analisis profitabilitas adalah 

rasio profitabilitas. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio) merupakan rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu 

periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu 

perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari 

pendapatan investasi (Kasmir, 2013). 

 
 Return On Asset =  Laba Bersih Setelah Pajak x 100% 

                          Total Aktiva 

 

 Kerangka Pemikiran 

  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan 

institusional, struktur kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan terhadap 

profitabilitas. Variabel independent dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan 

institusional, struktur kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan, variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Berdasarkan landasan teori yang dijelaskan 

diatas, maka kerangka pemikiran dapat dilihat sebagai berikut: 
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Pengembangan Hipotesis  

 

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara tentang hubungan dari beberapa 

variable yang dapat dipergunakan sebagai tuntunan sementara dalam 

penelitian untuk menguji kebenarannya. 

 
 Struktur kepemilikan institusional dengan profitabilitas 

Kepemilikan  institusional  memiliki  arti  penting  dalam  memonitor manajemen. 

Adanya kepemilikan oleh institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan-

perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain akan mendorong 

peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme monitoring tersebut akan 

menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham.  ini menunjukkan  bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan. 

Kepemilikan institusional  pada  umumnya  memiliki  proporsi  kepemilikan dalam jumlah 

yang besar sehingga proses monitoring terhadap manajer menjadi lebih baik.  

H1  : Struktur Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Profitabilitas. 

 Struktur kepemilikan manajerial dengan profitabilitas 

Kepemilikan saham manajerial dapat membantu penyatuan kepentingan antara 

pemegang saham dan manajer. Semakin meningkat proporsi kepemilikan saham 

manajerial maka manajemen akan cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan 

pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Dengan meningkatkan 

kepemilikan saham manajerial akan mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang 

saham sehingga manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil 

dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Hal 

ini menunjukkan  bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas perusahaan. Karena semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan 

akan memotivasi manajemen agar berusaha meningkatkan kinerja dan profitabilitas atau 

keuntungan perusahaan untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingannya 

sendiri. 

H2  : Struktur Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Profitabilitas 

 

 

 

 



 

 Ukuran Perusahaan dengan profitabilitas 

 Ukuran perusahaan dilihat dari total assets yang dimiliki oleh perusahaan, yang 

dapat dipergunakan  untuk kegiatan operasi perusahaan. Jika perusahaan memiliki total 

asset yang besar, pihak manajemen lebih luas dalam mempergunakan asset yang ada di 

perusahaan tersebut. Jumlah asset yang besar akan menurunkan nilai perusahaan jika 

dinilai dari sisi pemilik perusahaan. Akan tetapi jika dilihat dari sisi manajemen, 

kemudahan yang dimilikinya dalam mengendalikan perusahaan akan meningkatkan nilai 

keuntungan atau profitabilitas perusahaan. Hal ini dapat dikatakan ukuran perusahaan 

mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas suatu perusahaan. 

H3  :   Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Profitabilias 

 

Struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan manajerial dan ukuran 

perusahaan dengan profitabilitas. 

 

Kepemilikan  institusional  memiliki  arti  penting  dalam  memonitor manajemen. 

Kepemilikan institusional  pada  umumnya  memiliki  proporsi  kepemilikan dalam jumlah 

yang besar sehingga proses monitoring terhadap manajer menjadi lebih baik.sedangkan 

kepemilikan saham manajerial dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang 

saham dan manajer. Semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka 

manajemen akan cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang 

tidak lain adalah dirinya sendiri. Dengan meningkatkan kepemilikan saham manajerial 

akan mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga manajer ikut 

merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian 

sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Hal ini menunjukkan  bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan. Kemudian 

kaitannya dengan Ukuran perusahaan dilihat dari total assets yang dimiliki oleh 

perusahaan, yang dapat dipergunakan  untuk kegiatan operasi perusahaan. Jika perusahaan 

memiliki total asset yang besar, pihak manajemen lebih luas dalam mempergunakan asset 

yang ada di perusahaan tersebut. Jumlah asset yang besar akan menurunkan nilai 

perusahaan jika dinilai dari sisi pemilik perusahaan. Akan tetapi jika dilihat dari sisi 

manajemen, kemudahan yang dimilikinya dalam mengendalikan perusahaan akan 

meningkatkan nilai keuntungan atau profitabilitas perusahaan. 

 

H4 : Struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan manajerial dan 

ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan. 

 

 

 

 

 



 

 

Metode Penelitian 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan property dan realestate yang 

trdaftar Di Bursa Efek Indonesia, pariode 2010-2012 yaitu berjumlah 41 perusahaan. 

Sedangkan sampel yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebanyak 10 perusahaan. 

Metode dalam penentuan sample penelitian ini adalah purposive sampling.  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan 

menggunakan studi dokumentasi. Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan 

perusahaan - perusahaan  property dan realestate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2010 s/d 2012 Data tersebut diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia 

www.idx.co.id  

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan bantuan program 

komputer yaitu program SPSS versi 20. Adapun metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain Analisis Deskriptif , pengujian asumsi klasik yaitu 

normalitas, multikolonieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi selanjutnya 

dilanjutkan dengan analisis regresi dan pengujian hipotesis. 

 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Analisis Deskriptif 

     Tabel 4.6 

 

 

 Sumber : data diolah 

 

  Dari table diatas, Jumlah data yang digunakan adalah sebanyak 30. Variabel Struktur 

Kepemilikan Institusional, nilai minimumnya 0,1048 dan maksimumnya 0,9998 dengan nilai 

rata-ratanya 0,562480 Standar deviasi variabel ini adalah sebesar 0,2562072.  Variabel Struktur 

Kepemilikan Manajerial, nilai minimumnya 0,0000 dan maksimumnya 0,4531 dengan nilai rata-

ratanya 0,074223. Standar deviasi variabel ini adalah sebesar 0,1215757. Variabel Ukuran 

Perusahaan, nilai minimumnya 8,7723 dan maksimumnya 12,8788 dengan nilai rata-ratanya 

10,763597. standard deviasi variabel ini adalah sebesar 1,0733166. Variabel Prpfitabilitas, nilai 

minimumnya -0,1027 dan maksimumnya 0,1013 dengan nilai rata-ratanya 0,030407. Standar 

deviasi variabel ini adalah sebesar 0,0593286.  

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

X1 30 ,1048 ,9998 ,562480 ,2562072 

X2 30 ,0000 ,4531 ,074223 ,1215757 

X3 30 8,7723 12,8788 10,763597 1,0733166 

Y 30 -,1027 ,1013 ,030407 ,0593286 

Valid N 

(listwise) 
30 

    

http://www.idx.co.id/


Analisis Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau 

tidak. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji apakah residual berdistribusi normal 

adalah uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Cara mendeteksinya adalah 

dengan melihat nilai signifikansi residual, jika signifikansi lebih dari 0,05 maka residual 

terdistribusi secara normal (Duwi, Priyatno 2011). 

 

 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

 
Grafik Histogram 

Sumber : data diolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Normalitas 

 
Grafik Normal P-Plot 

Sumber : Data diolah 

Gambar 4.1 dan 4.2 diatas menyatakan bahwa data distribusi normal karena grafik 

histogram menunjukkan distribusi data mengikuti garis diagonal yang tidak menceng (skewness) 

ke kiri maupun ke kanan. Grafik normal p- plot memperlihatkan titik-titik menyebar di sekitar 

garis diagonal serta penyebarannya mendekati garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data dalam model regresi terdistribusi secara normal.  

Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan Kolmogorov Smirnov untuk mengetahui 

apakah struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan 

dan profitabilitas prusahaan berdistribusi normal atau tidak. Apabila nilai signifikansinya lebih 

besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 

0,05 maka data tidak berdistribusi normal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.7 

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 30 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation ,03569288 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,119 

Positive ,119 
Negative -,114 

Kolmogorov-Smirnov Z ,652 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,789 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data diolah 

Hasil pengolahan data menunjukkan besar nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,652 dan 

signifikansi pada 0,789 maka disimpulkan data terdistribusi secara normal karena nilai asymp. 

Sig. adalah 0.789 berada diatas nilai signifikan 0,05. Kesimpulan secara keseluruhan yang dapat 

diambil adalah bahwa nilai-nilai observasi data telah terdistribusi secara normal dan dapat 

dilanjutkan dengan uji asumsi klasik lainnya. 

 

Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen. Metode pengujian yang digunakan yaitu dengan melihat nilai VIF 

(Varience Inflation Factor) dan Tolerance pada model regresi. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan 

tolerance lebih dari 0,1 maka model regresi bebas dari multikolinieritas. (Duwi, Priyatno 2011). 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Multikolieritas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -,061 ,105  -,586 ,563   

X1 ,190 ,039 ,820 4,923 ,000 ,502 1,994 

X2 ,040 ,068 ,083 ,593 ,558 ,716 1,396 

X3 -,002 ,008 -,030 -,199 ,843 ,599 1,669 

a. Dependent Variable: Y  

Sumber : Data diolah 

 



 

Masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai 

tolerance yang lebih besar dari 0,1 yaitu untuk variabel struktur kepemilikan institusional 

memiliki nilai tolerance 0,502, variabel struktur kepemilikan manajerial memiliki nilai tolerance 

0,716, variabel ukuran perusahaan memiliki nilai tolerance 0,599 Jika dilihat dari VIF-nya, 

bahwa masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 10 yaitu untuk VIF struktur kepemilikan 

institusional 1,994; VIF struktur kepemilikan manajerial 1,396, VIF ukuran perusahaan 1,669. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolineritas dalam variabel 

bebasnya. 

 

 

Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi 

yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. (Duwi, Priyatno 2011). 

 

Gambar 4.3 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Scatterplot 

Sumber : Data diolah 

 

 Dari scatterplot, terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola 

tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini 

berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Uji heteroskedastisitas dapat juga 

dilakukan dengan uji spearman untuk mengetahui apakah struktur kepemilikan institusional, 

struktur kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan profitabilitas prusahaan terjadi 

ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.  

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

spearman 
Correlations 

 Unstandardi
zed 

Residual 

X1 X2 X3 

Spearman'
s rho Unstandardiz

ed Residual 

Correlation 
Coefficient 

1,000 -,046 ,153 ,013 

Sig. (2-tailed) . ,809 ,420 ,945 

N 30 30 30 30 

X1 

Correlation 
Coefficient 

-,046 1,000 
-

,647
**
 

-
,592

**
 

Sig. (2-tailed) ,809 . ,000 ,001 

N 30 30 30 30 

X2 

Correlation 
Coefficient 

,153 
-

,647
**
 

1,000 ,650
**
 

Sig. (2-tailed) ,420 ,000 . ,000 

N 30 30 30 30 

X3 

Correlation 
Coefficient 

,013 
-

,592
**
 

,650
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,945 ,001 ,000 . 

N 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber : Data diolah 

 

Dari spearman, terlihat nilai signifikan struktur kepemilikan institusional nilainya sebesar 

0,809, struktur kepemilikan manajerial nilainya sebesar 0,420, dan ukuran perusahaan 0,945. 

Dari semua variabel independen nilai signifikan lebih dari 0,05 Hal ini berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi. 

 

Uji Aotokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara 

residual pada periode t dengan kesalahan residual pada periode sebelumnya  periode (t−1). 

Model regresi yang baik adalah yang tidak adanya masalah autokorelasi. Metode pengujian yang 

sering digunakan adalah dengan uji Durbin Watson (uji DW).  
 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,799
a
 ,638 ,596 ,0376959 2,350 

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data diolah 

 



 

Tabel diatas  memperlihatkan nilai statistik D-W sebesar 2.350. Panduan mengenai angka 

D – W mengacu pada pendapat Hasan ( 2008:209 ) dengan patokan sebagai berikut :  

Tabel 4.11 

Tabel Autokorelasi 

  

Nilai DW Jenis Autokorelasi 

<1,10 Ada Autokorelasi  

1,10 – 1,54 Tidak Ada Kesimpulan 

1,55 – 2,46 Tidak Ada Autokorelasi 

2,46 – 2,90 Tidak Ada Kesimpulan 

>2,91 Ada Autokorelasi 

     Sumber : Hasan (2008:290) 

 Karena nilai Durbin Watson (DW) sebesar 2,350 terletak diantara 1,55 – 2,46 sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi ini tidak terjadi autokorelasi. 

 

Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

independen ( struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan manajerial, dan ukuran 

perusahaan)terhadap variabel dpenden ( profitabilitas). (Duwi, Priyatno 2011). 

 

Tabel 4.12 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

         Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,061 ,105  -,586 ,563 

X1 ,190 ,039 ,820 4,923 ,000 

X2 ,040 ,068 ,083 ,593 ,558 

X3 -,002 ,008 -,030 -,199 ,843 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber : data diolah 

 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:  

Y = -0,061 + 0,190X1 + 0,040X2 – 0,002X3 + e  

 

 

 

 

 

 



 

Konstanta sebesar -0,061 menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel independen struktur 

kepemilikan institusional, struktur kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan bernilai nol maka 

nilai Profitabilitas  perusahaan sebesar -0,061%.Koefisien regresi struktur kepemilikan 

institusional (X1) = 0,190 artinya setiap penambahan struktur kepemilikan institusional 1%, 

dengan asumsi variabel lainnya konstan, maka akan menaikkan (positif)  profitabilitas 

perusahaan sebesar 0,190%.Koefisien regresi struktur kepemilikan manajerial (X2)= 0,040 

artinya setiap penambahan struktur kepemilikan manajerial sebesar 1%, jika variabel lainnya 

konstan, maka akan menaikkan (positif) profitabilitas  perusahaan sebesar 0,040%.Koefisien 

regresi ukuran perusahaan (X3) = -0,002 artinya setiap penambahan ukuran perusahan sebesar 

1%, jika variabel lainnya konstan, maka akan menurunkan (negatif) profitabilitas  perusahaan 

sebesar -0,002%.  

 

Pengujian Hipotesis 

 Untuk mengetahui apakah variabel independen dalam model regresi berpengaruh 

terhadap variabel dependen, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji F (F test)dan 

uji t (t test). 

 

Pengujian Hipotesis Secara Parsial ( Uji t ) 
 Tabel distribusi t menggunakan α = 5% dengan derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 30-3-1= 

26. T tabel dapat dihitung dengan menggunakan rumus di Microsoft Excel yaitu : TINV (tingkat 

signifikansi;df) atau (0,05;26) = sehingga jumlah t tabel didapatkan  sebesar 2,056. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Hipotesis Parsial 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,061 ,105  -,586 ,563 

X1 ,190 ,039 ,820 4,923 ,000 

X2 ,040 ,068 ,083 ,593 ,558 

X3 -,002 ,008 -,030 -,199 ,843 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data diolah 
 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel struktur kepemilikan institusional 

sebesar 0,000. Signifikansi penelitian ini menunjukkan angka yang lebih kecil dari 0,05 

(0,000<0,05), sedangkan nilai t hitung sebesar 4,923 lebih besar t tabel sebesar 2,056 maka H0 

ditolak dan H1 dterima dimana artinya struktur kepemilikan institusional berpengaruh terhadap 

profitabilitas (ROA).  

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa besarnya t hitung untuk variabel struktur kepemilikan 

manajerial adalah sebesar 0,558 Signifikansi penelitian ini menunjukkan angka yang lebih besar 

dari 0,05 (0,558 > 0,05), sedangkan nilai t hitung sebesar 0,593 lebih kecil dari t tabel 2,056 

maka H0 diterima dan H1 tolak dimana artinya struktur kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).  

 



 

Tabel diatas menunjukkan bahwa besarnya t hitung untuk variabel ukuran perusahaan adalah 

sebesar 0,843. Signifikansi penelitian ini menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,05 

(0,843>0,05), sedangkan nilai t hitung sebesar -0,199 lebih besar dari t tabel -2,056 maka H0 

diterima dan H1 ditolak dimana artinya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas( ROA). 

 

Pengujian Hipotesis Secara Simultan ( Uji F ) 

 Uji ini dilakukan untuk melihat pengaruh struktur kepemilikan institusional, struktur 

kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas (ROA) perusahaan secara 

bersama-sama. 

F tabel menggunakan tingkat signifikansi α = 5% dengan derajat kebebasan df 1 (jumlah variabel 

-1) 3-1= 2 dan df 2 (n-k-1) 30-3-1 = 26. F tabel dapat dihitung dengan menggunakan rumus di 

Microsoft Excel yaitu : FINV = (tingkat signifikansi;df1;df 2) atau (0,05;2;26) = sehingga 

jumlah t tabel didapatkan sebesar 3,369. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Hipotesis secara Simultan 
ANOVA

a
 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,065 3 ,022 15,278 ,000
b
 

Residual ,037 26 ,001   

Total ,102 29    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

Sumber : Data diolah 

 Hasil uji ANOVA atau F test menunjukkan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 

0,05 (0,000<0,05). Sedangkan F hitung sebesar 15,278 > 3,369 maka H0 ditolak dan H1 diterima 

dimana artinya dapat disimpulkan bahwa struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan 

manajerial dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap 

profitabilitas (ROA) perusahaan signifikansi penelitian.  

 

Pengujian Koefisien Determinasi ( R
2
 ) 

 Koefesien derterminasi dilakukan untuk mengukur seberapa besar peranan variavel 

independen yaitu struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan manajerial dan ukuran 

perusahaan  secara bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen 

yaitu  popfitabilitas ( ROA ). 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Determinasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the Estimate 

1 ,799
a
 ,638 ,596 ,0376959 

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data diolah  



 

 Dari hasil pengolahan regresi berganda pada tabel, dapat diketahui bahwa nilai R sebesar 

adalah 0,596 atau 59,6%. Hal ini berarti 59,6% dari profitabilitas ( ROA) dapat dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan manajerial, 

ukuran perusahaan. Sedangkan sisanya 40,4% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel yang 

lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. 

 

Pembahasan  
 
Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional terhadap Profitabilitas  
 Dari hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa struktur kepemilikan institusional 

berpengaruh terhadap profitabilitas tingkat kepercayaan 95%. Struktur kepemilikan institusional 

menunjukkan nilai signifikansi 0,000. Dengan  t hitung sebesar 4,923 sehingga 4,923 lebih besar dari 

t tabel 2,056 maka H0 ditolak H1 diterima dimana artinya struktur kepemilikan institusional secara 

individual mempengaruhi profitabilitas. Koefisien regresi struktur kepemilikan institusional 

sebesar 0,190 menunjukkan bahwa setiap kenaikan struktur kepemilikan institusional 1%, maka 

perubahan profitabilitas yang dilihat dari Y akan bertambah sebesar 0,190 dengan asumsi 

variabel lainnya dianggap konstan, Hunbungan struktur kepemilikan institusional dan 

profitabilitas menurut hasil penelitian ini adalah positif dimana profitabilitas akan naik jika nilai 

struktur kepemilikan institusional meningkat 

 
Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial terhadap Profitabilitas   

 Dari hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa struktur kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas tingkat kepercayaan 95%. Struktur kepemilikan manajerial 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,558 dengan  t hitung sebesar 0,593 lebih kecil dari t 

tabel 2,056 maka H0 diterima H1 ditolak dimana artinya struktur kepemilikan manajerial secara 

individual tidak mempengaruhi profitabilitas. Koefisien regresi struktur kepemilikan manajeriall 

sebesar 0,040 menunjukkan bahwa setiap kenaikan struktur kepemilikan manajerial 1%, maka 

perubahan profitabilitas yang dilihat dari Y akan bertambah sebesar 0,040 dengan asumsi 

variabel lainnya dianggap konstan, Hunbungan struktur kepemilikan manajerial dan profitabilitas 

menurut hasil penelitian ini adalah positif dimana profitabilitas akan naik jika nilai struktur 

kepemilikan manajerial meningkat. 

 
Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas  

 Dari hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas tingkat kepercayaan 95%. Ukuran Perusahaan menunjukkan nilai 

signifikansi 0,843. Dengan t hitung sebesar -0,199 besar dari t tabel sebesar –2,056 maka H0 

diterima H1 ditolak dimana artinya  Ukuran Perusahaan secara individual tidak mempengaruhi 

profitabilitas. Koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar -0,002 menunjukkan bahwa setiap 

kenaikan ukuran perusahaan 1%, maka perubahan profitabilitas yang dilihat dari Y akan 

berkurang sebesar 0,002 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan, Hunbungan ukuran 

perusahaan dan profitabilitas menurut hasil penelitian ini adalah negatif dimana profitabilitas 

akan naik jika nilai ukuran perusahaan menurun. 

 

 

 

 



 

Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional, struktur kepemilikan manajerial dan ukuran 

perusahaan terhadap Profitabilitas.  

Dari hasil pengujian secara simultan yang dilakukan diperoleh bahwa variasi dari 

variabel independen yang terdiri dari struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan 

manajerial dan ukuran perusahaan mampu menjelaskan variasi variabel dependen profitabilitas 

(ROA) perusahaan sebesar 59,6%. Selebihnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti 

oleh penelitian ini. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa secara simultan variabel 

independen yang terdiri dari struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan manajerial 

dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap profitabilitas 

(ROA) perusahaan. 

 

Kesimpulan dan Saran 

 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penelitian 

ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial, variabel struktur kepemilikan institusional berpengaruh  terhadap 

profitabilitas pada perusahaan property dan realestate yang terdaftar di bursa efek indonesia. 

2. Secara parsial, variabel struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas pada perusahaan property dan realestate yang terdaftar di bursa efek indonesia.  

3. Secara parsial, variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada 

perusahaan property dan realestate yang terdaftar di bursa efek indonesia. 

4. Struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan. 

 

Saran  
Saran yang dapat dikemukakan penulis berkaitan dengan hasil penelitian i ni sebagai 

berikut : 

1. Bagi peneliti selanjutnya, Menambah tahun periode pengamatan untuk mendapatkan hasil 

prediksi yang lebih baik. 

2. Menambah atau menggunakan variabel independen lainnya. 

3. Mengganti perusahaan lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang belum pernah 

diambil oleh peneliti sebelumnya. 
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