
 

 

PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE, PERTUMBUHAN 

PERUSAHAAN, DAN SET KESEMPATAN INVESTASI TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN 

(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI 

BARANG KOMSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 

2011-2014) 

 

 

WIWIN SUNDARI 

110462201054 

 

 

 
 

 
Skripsi Ini Di Susun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana 

Ekonomi 

 

 

 

 

E - JOURNAL 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI 

2017 

 



 

 

Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Pertumbuhan Perusahaan, Dan Set 

Kesempatan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan 

(Studi Emipis Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014) 

 

WIWIN SUNDARI 

110462201054 

Jurusan Akuntansi – Fakultas Ekonomi 

Universitas Maritim Raja Ali Haji 

Tanjungpinang, 2017 

 

ABSTRAK 

 Skripsi ini meneliti tentang Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, 

Pertumbuhan Perusahaan dan Set Kesempatan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan (Studi 

Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2011-2014). 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Kepemilikan Manajerial tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Kepemilikan Institusional tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Dewan Komisaris Independen tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Sedangkan Pertumbuhan Perusahaan 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Sementara untuk Set Kesempatan 

Investasi berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Secara simultan Kepemilikan 

Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Pertumbuhan Perusahaan, 

dan Set Kesempatan Investasi berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Ini di buktikan 

dari uji koefisian determinan dengan nilai adjusted R2 sebesar 0,985 hal ini menunjukkan bahwa 

98,5% Nilai Perusahaan dipengaruhi oleh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, 

Dewan Komisaris Independen, Pertumbuhan Perusahaan, dan Set Kesempatan Investasi dan 

sisanya 1,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

Kata Kunci : Nilai Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, 

Dewan Komisaris Independen, Pertumbuhan Perusahaaan dan Set Kesempatan Investasi. 

1.1 Latar Belakang 

 Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan 

sebagai gambaran dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses 

kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat 

ini. Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi yang sesuai dengan keinginan para 



 

 

pemiliknya, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan pemilik juga 

akan meningkat. 

 Peningkatan nilai perusahaan dapat tercapai apabila ada kerja sama antara manajemen 

perusahaan dengan pihak lain yaitu meliputi shareholder dan stakeholder dalam membuat 

keputusan-keputusan keuangan dengan tujuan mamaksimumkan modal kerja yang dimiliki. 

Apabila tindakan antara manajer dengan pihak tersebut berjalan dengan sesuai, maka masalah 

diantara kedua pihak tersebut tidak akan terjadi. Dalam kenyataannya penyatuan kepentingan 

kedua pihak tersebut sering kali menimbulkan masalah. Adanya masalah diantara manajer dan 

pemegang saham adalah masalah keagenan(agency problem). Masalah keagenan (agency 

problem) antara pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan manajer potensial terjadi bila 

manajemen tidak memiliki saham mayoritas perusahaan. Untuk menghindari konflik diperlukan 

prinsip-prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik. Good corporate governance yang 

merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan diharapkan bisa berfungsi sebagai alat 

untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan mendapatkan informasi 

yang sama dan lengkap dengan yang dimiliki oleh manajemen. 

 Nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, dalam penelitian ini nilai 

perusahaan dapat dipengaruhi oleh Mekanisme Good Corporate Governance, Pertumbuhan 

perusahaan, dan Set Kesempatan Investasi. 

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Pertumbuhan 

perusahaan, dan Set Kesempatan Investasi terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris: 

Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Komsumsi yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2011-2014)”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan pada 

perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan pada 

perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan pada 

perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Perusahaanterhadap Nilai Perusahaan pada 

perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Set Kesempatan Investasi terhadap Nilai Perusahaan pada 

perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

6. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan 

Komisaris Independen, Pertumbuhan Perusahaan, dan Set Kesempatan Investasi secara 

simultan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

 

 



 

 

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Nilai Perusahaan 

 Nilai perusahaan menurut Soemarso (2002:22), perusahaan adalah suatu organisasi yang 

didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya adalah 

melakukan produksi distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Menurut Brigham 

dalam Borolla (2011), perusahaan adalah lembaga ekonomi yang didirikan oleh pemilik untuk 

mencapai tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan nilai perusahaan. Peningkatan nilai 

perusahaan dapat tercapai apabila ada kerja sama antara manajemen perusahaan dengan pihak 

lain meliputi shareholder maupun stakeholder dalam membuat keputusan-keputusan keuangan 

dengan tujuan memaksimumkan modal kerja yang dimiliki. Apabila tindakan antara manajer 

dengan pihak tersebut berjalan dengan sesuai, maka masalah diantara kedua pihak tersebut tidak 

akan terjadi. Dalam kenyataannya penyatuan kepentingan kedua pihak seringkali menimbulkan 

masalah. Adanya masalah diantara manajer dan pemegang saham disebut masalah agensi 

(agency problem). 

Teori Keagenan 

 Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang 

dipakai selama ini. Menurut Jensen dan Meckling dalam Borolla (2011), beragumentasi bahwa 

konflik keagenan terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian dalam 

perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Dengan demikian terdapat 

kepentingan yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk 

mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki menurut Ali dalam 

Borolla, 2011. 

 Teori keagenan menjelaskan bagaimana menyelesaikan atau mengurangi konflik 

kepentingan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan bisnis yang berdampak 

merugikan. Untuk menghindari konflik diperlukan prinsip-prinsip dasar pengelolaan perusahaan 

yang baik. 

Good Corporate Governance 

 Good Corporate Governance adalah suatu sistem pengendalian perusahaan untuk 

menetapkan hak serta kewajiban bagi pihak-pihak yang turut berperan didalam perusahaan dan 

dapat menciptakan nilai tambahan bagi perusahaan. Konsep dari Good Corporate Governance 

dilatar belakangi oleh masalah pemisahaan antara kepemilikan dengan pengelolaan didalam 

perusahaan, yang selanjutnya dimodelkan dengan agency theory. Dalam mekanisme Good 

Corporate Governance, pemisahaan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan 

merupakan upaya yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. 

Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance 

 Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang tertuang dalam 

Pedoman Umum GCG Indonesia (2006), adapun prinsip-prinsip good corpotare governance 

adalah: 

1. Fairness 



 

 

2. Transparancy 

3. Accountability 

4. Responsibility 

5. Disclosure 

6. Independency 

Manfaat Good Corporate Governance 

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang 

lebih baik, serta lebih meningkat pelayanan kepada stakeholders. 

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih 

meningkatkan Corporate Value. 

3. Mengurangi Agency Cost, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai 

akibat pendeglegasian wewenang kepada pihak manajemen. 

4. Meningkatkan nilai saham perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan 

kepada publik lebih luas dalam jangka panjang. 

5. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 

Mekanisme Good Corporate Governance 

Kepemilikan Manajerial 

 Kepemilikan saham manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh 

manajemen baik direksi, komisaris maupun karyawan dengan persyaratan tertentu untuk 

memiliki saham tersebut. Kepemilikan saham oleh manajemen akan mengurangi agency problem 

diantara manajer dan pemegang saham yang dapat dicapai melalui penyelarasan kepentingan 

antara pihak-pihak yang berbenturan kepentingannya (Azzahrah, 2014). Kepemilikan saham 

manajerial merupakan kepemilikan saham terbesar oleh manajemen perusahaan yang diukur 

dengan pesentase jumlah saham yang dimiliki manajemen.Kepemilikan institusional dihitung 

dengan rumus (Borolla , 2011): 

                                   

                         
      

 

Kepemilikan Institusional 

 Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar 

perusahaan. Pada umumnya investor institusional merupakan pemegang saham yang cukup besar 

sekaligus memiliki pendanaan yang besar. Ada anggapan bahwa perusahaan yang memiliki 

pendanaan besar maka kecil kemungkinan berisiko mengalami kebangkrutan, sehingga 

keberadaannya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan (Widarjo, 2010). 

Menurut Borolla (2011), Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh 

institusi dalam hal ini institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang 

diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern. Dengan 

demikian, kepemilikan institusional diproksikan sebagai berikut: 



 

 

                                      

                         
      

Dewan Komisaris Independen 

 Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, 

pemegang saham mayoritas, pejabat, atau dengan cara lain berhubungan langsung atau tidak 

langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi 

pengelolaan perusahaan. Beberapa kriteria yang paling tidak harus dimiliki oleh komisaris 

independen, yaitu: 

1. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendalian (mayoritas). 

2. Tidak memiliki hubungn afiliasi dengan direktur dan atau komisaris lainnya pada 

perusahaan yang bersangkutan. 

3. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan 

perusahaan bersangkutan. 

4. Tidak menduduki jabatan eksekutif pada perusahaan dan perusahaan lainnya tidak 

terafiliasi dalam jangka waktu tiga tahun terakhir. 

5. Tidak menjadi patner atau principal diperusahaan konsultan yang memberikan jasa 

pelayanan professional pada perusahaan yang bersangkutandan perusahaan afiliasinya, 

6. Tidak menjadi pemasok dan pelanggan signifikat dari perusahaan yang bersangkutan atau 

perusahaan afiliasinya. 

7. Tidak memiliki hubungan yang memikat dengan perusahaan yang bersangkutan atau 

perusahaan afiiasinya, kecuali hanya sebagai komisaris independen. 

 Menurut Yunita (2011), Komisaris independen diproksikan dengan menggunakan 

proporsi jumlah komisaris independen terhadap total dewan komisaris yang ada di perusahaan 

sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut: 

                                 

                              
      

Pertumbuhan Perusahaan 

Growth adalah perubahan (penurunan atau peningkatan) total aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan. Pertumbuhan asset dihitung sebagai persentase perubahan asset pada saat tertentu 

terhadap tahun sebelumnya. Growth merupakan perubahan total asset baik berupa peningkatan 

maupun penurunan yang dialami oleh perusahaan selama satu periode (satu tahun). Pertumbuhan 

asset menggambarkan pertumbuhan aktiva perusahaan yang akan memengaruhi profitabilitas 

perusahaan yang meyakini bahwa persentase perubahan total aktiva merupakan indikator yg 

lebih baik dalam mengukur growth perusahaan. Ukuran yang digunakan adalah dengan 

menghitung proporsi kenaikan atau penurunan aktiva (Fau, 2015). 

Pertumbuhan perusahaan diukur dengan menggunakan perubahan total aktiva. 

Pertumbuhan aktiva adalah selisih total aktiva yang dimiliki perusahaan pada periode sekarang 

dengan periode sebelumnya terhadap total aktiva periode sebelumnya Mahatma dan Wirajaya 



 

 

dalam (Fau, 2015). Satuan pengukuran perubahan total aktiva dalam persentase, dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

                 
                             

                
      

Set Kesempatan Investasi 

 Investasi menurut Martono dan Agus dalam Helmy Fahrizal (2013), merupakan 

penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu asset (aktiva) dengan 

harapan memperoleh pendapatan dimasa yang akan datang. Menurut Gaver dan Gaver dalam 

Kartina dan Nikmah (2011), menyatakan bahwa set kesempatan investasi merupakan nilai 

perusahaan yang besarnya bergantung pada pengeluaran-pengeluaran yang ditetapkan oleh 

manajemen pada masa yang akan datang, yang pada saat ini merupakan pilihan-pilihan investasi 

yang diharapkan menghasilkan return (pengembalian) yang lebih besar.  Set kesempatan 

investasi memberikan petunjuk yang lebih luas dimana nilai perusahaan bergantung dari 

pengeluaran perusahaan dimasa yang akan datang. Dalam hal ini sebagai pengeluaran investasi 

di masa yang mungkin atau tidak mungkin digunakan oleh perusahaan. Menurut Kallapur dan 

Tombley dalam Helmy Fahrizal (2013), menjelaskan bahwa proksi set kesempatan investasi 

yang digunakan dalam bidang akuntansi dan keuangan digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: 

1. Proksi set kesempatan investasi  berdasarkan harga (price-based proxies) 

Proksi set kesempatan investasi berbasis pada harga merupakan proksi yang 

menyatakan bahwa prospek pertumbuhan perusahaan sebagian dinyatakan dalam 

harga pasar. Proksi berdasarkan anggapan yang menyatakan bahwa prospek 

pertumbuhan perusahaan secara parsial dinyatakan dalam harga-harga saham, dan 

perusahaan yang tumbuh akan memiliki nilai pasar yang lebih tinggi secara relatif 

untuk aktiva-aktiva yang dimiliki (asset in place) dibandingkan perusahaan yang 

tidak tumbuh. Investment opportunity set (IOS) yang didasari pada harga akan 

berbentuk suatu rasio sebagai ukuran aktiva yang dimiliki dan nilai pasar perusahaan. 

2. Proksi set kesempatan investasi berdasarkan investasi (investment-based proxies) 

Proksi set kesempatan investasi berbasis pada investasi merupakan proksi yang 

percaya pada gagasan bahwa suatu level kegiatan investasi yang tinggi berkaitan 

secara positif dengan nilai set kesempatan investasi atau investment opportunity set 

(IOS) suatu perusahaan. 

3. Proksi set kesempatan investasi berdasarkan pada varian (variance measures). 

Proksi set kesempatan investasi berbasis pada varian merupakan proksi yang 

mengungkapkan bahwa suatu opsi akan menjadi lebih bernilai jika menggunakan 

variabilitas ukuran untuk memperkirakan besarnya opsi yang tumbuh, seperti 

variabilitas return yang mendasari peningkatan aktiva. 

 Apabila suatu perusahaan memanfaatkan modalnya dengan baik dalam menjalankan 

usaha, maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut diperkirakan akan meningkat dan 

pada akhirnya semakin meningkat pula nilai suatu perusahaan. Secara sistematis dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 



 

 

     
                                       

            
 

Kerangka Pemikiran 

 Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui serta menganalisis hubungan dari variabel 

independen, dalam hal ini adalah Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan 

Komisaris Independen, Pertumbuhan Perusahaan, dan Set Kesempatan Investasi terhadap 

variabel dependen, yaitu Nilai Perusahaan. 

Metode Penelitian 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan Perusahaan 

Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2011 sampai dengan 2014. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah pengumpulan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi tahun 2011-2014 yang diperoleh dari website www.idx.co.id . Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2011-2014, yaitu sebanyak 38 perusahaan. 

Pengambilan sampel menggunakan  purposive sampling adalah metode pengambilan sampel 

dengan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan atau mewakili objek yang diteliti. 

Analisis Regresi Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang digunakanuntuk menguji Analisis 

Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, pertumbuhan 

perusahaan, dan set kesempatan investasi. Persamaan regresi linier berganda yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y=α+β1 KM+β2KI+β3DKI+β4 PP +β5 SKI +е 

Keterangan:  

Y  = Nilai Perusahaan diproksikan dengan Tobin’s Q 

α  = Konstanta 

β1 β2 β3 β4 β5 = Koefisen Variabel 

KM   = Kepemilikan Manajerial 

KI   = Kepemilikan Institusional 

DKI   = Dewan Komisaris Independen 

PP   = Pertumbuhan Perusahaan 

SKI   = Set Kesempatan Investasi 

e   = Error 

 

Hasil Pembahasan 

Uji Normalitas 

Menurut Priyatno (2011 : 227), Uji Normalitas Pada Model Regresi digunakan untuk 

menguji apabila nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Ada dua cara yang biasa 



 

 

digunakan untuk menguji normalitas pada model regresi, namun yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji One Sample Kolmogorov – Smirnov. Cara untuk mendeteksinya adalah 

dengan melihat nilai signifikansi residual. Jika signifikansi lebih dari 0,05 maka residual 

terdistirbusi secara normal. 

Ho = Data residual berdistribusi normal 

Ha = Data residual tidak berdistribusi normal 

Pedoman pengambilan keputusan ialah sebagai berikut : 

1. Nilai sig atau signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05. Distribusi adalah tidak normal. 

2. Nilai sig atau signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05. Distribusi adalah normal. 

Apabila nilai sig.residual >0.05 nilai signifikan maka H0 gagal ditolak dan Ha gagal diterima 

atau databerdistribusi normal, sebaliknya apabila nilai sig.residual <0.05 maka H0 ditolak dan 

Ha diterima atau data berdistribusi tidak normal. 

Hsil uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan program SPSS V.20 dapat 

dilihat dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 40 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation ,10898103 

Most Extreme Differences 

Absolute ,112 

Positive ,106 

Negative -,112 

Kolmogorov-Smirnov Z ,707 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,699 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: data diolah, SPSS V.20 

 Dari hasil pengujian pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa hasil nilai signifikan pada 

0,699 atau lebih besar dari 0,05. sehingga dapat disimpulkan nilai (Asymp. Sig.(2-tailed) 0,699 > 

0,05), maka disimpulkan bahwa variabel terdistribusi secara normal. 

Uji Multikolonieritas 

 Menurut Priyanto (2011 : 288) Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah  

pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variable independen. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas.Metode pengujian yang biasa 

digunakan yaitu dengan melihat Model melihat nilai Inflation Factor (VIF) dan Tolerance pada 

model regresi. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1 maka model regresi 

bebas dari Multikolinieritas.Nilai tersebut disimpulkan tidak terjadi masalah multikolinieritas. 

 



 

 

Tabel 4.3 

Uji Multikoliearitas 

 

Sumber

: Data 

diolah,

SPSS 

V.20 

Uji 

Hetero

skedast

isitas 

P

riyatno 

(2011 : 

296). 

Uji 

Hetero

kedasti

sitas 

diguna

kan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual 

pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

Heteroskedastisitas. Beberapa metode penguijian yang bisa digunakan antara lain uji kolerasi 

Spearman, uji Gletjer, uji Park, dan Scatter Plot (nilai prediksi ZPRED dengan residual 

SRESID). Dalam penelitian ini menggunakan 2 uji Heterokedastisitas yaitu : 

1. Uji spearman digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya Heteroskedastisitas dengan 

melakukan analisis korelasi spearman antara residual dengan masing–masing variabel 

independen. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan residual lebih dari 

0,5 maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

2. Uji Heteroskedastisitas dengan metode Scatter plot yaitu dengan melihat pola titik–titik 

pada Scatter plot regresi. Jika titik–titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas. 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Cons

tant) 
,417 ,139 

 
2,996 ,005 

  

X1 ,369 ,295 ,032 1,247 ,221 ,587 1,704 

X2 ,011 ,154 ,002 ,072 ,943 ,578 1,729 

X3 -,298 ,227 -,028 -1,315 ,197 ,839 1,192 

X4 -,085 ,133 -,013 -,642 ,525 ,969 1,032 

X5 ,680 ,014 ,996 46,937 ,000 ,863 1,159 

a. Dependent Variable: Y 

 



 

 

 

Dengan melihat sebaran titik-titik  yang acak pada gambar 4.1, baik diatas maupun 
dibawah angka 0 dari sumbu Y, dapat disimpulkan tidak terjadi Heteroskedastisitas dalam model 

regresi ini 

Uji Heteroskedastisidas dalam penelitian ini menggunakan uji Korelasi Sperman yaitu 

dengan melakukan analisis Korelasi Sperman antara residual dengan masing-masing variabel 

independen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Sperman’srho 

Correlation 

 

 Unstandardized Residual 

S

p

ea

r

m

a

n'

s 

rh

o 

Unstandardized Residual 

Correlation Coefficient 1,000 

Sig. (2-tailed) . 

N 40 

X1 

Correlation Coefficient -,161 

Sig. (2-tailed) ,322 

N 40 

X2 

Correlation Coefficient ,146 

Sig. (2-tailed) ,370 

N 40 

X3 

Correlation Coefficient ,120 

Sig. (2-tailed) ,459 

N 40 

X4 

Correlation Coefficient -,006 

Sig. (2-tailed) ,970 

N 40 

X5 

Correlation Coefficient -,187 

Sig. (2-tailed) ,249 

N 40 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



 

 

 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat korelasi antara variabel kepemilikan manajerial 

dengan Unstandardized residual memiliki nilai signifikasi 0,322. Korelasi antara variabel 

kepemilikan institusional dengan unstandardized residual memiliki nilai  signifikasi 0,370. 

Korelasi antara variabel dewan komisaris independen dengan unstandardized residual memiliki 

nilai signifikasi 0,459. Korelasi antara variabel pertumbuhan perusahaan dengan unstandardized 

residual memiliki nilai signifikasi 0,970. Korelasi antara variabel set kesempatan investasi denga 

unstandardized residual memiliki nilai signifikasi 0,249. Karena nilai signifikasi semua variabel 

lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

Uji Autokorelasi 

Menurut Santoso (2015), uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam 

sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t. Uji 

autokorelasi dapat diketahui melalui Uji Durbin Watson yang digunakan untuk mendeteksi 

adanya autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan 

tidak ada variabel lagi diantara variabel independen. 

Pengambilan keputusan pada pengujian Durbin Watson adalah : 

1. Angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi negatif 

2. Angka DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi 

3. Angka DW diatas +2 berarti ada autokorelasi positif. 

Tabel 4.5 

Hasil uji autokorelasi dengan metode Durbin-Watson 

 

 

 

 

 

Sumber: 

data diolah, 

SPSS V.20 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diatas, dapat dilihat bahwa nilai uji Durbin-Watson 

adalah 1,233 ini berarti Durbin-Watson berada diantara -2 sampai +2, sehingga dapat 

disimpulkan tidak terjadi Autokorelasi. 

Uji Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel 

independen dengan satu variabel dependen yang ditampilkan dalam bentuk persamaan 

Model Summary
b
 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,993
a
 ,987 ,985 .11671959167 1,233 

a. Predictors: (Constant), X5, X4, X2, X3, X1 

b. Dependent Variable: Y 



 

 

regresi.Berdasarkan tabel 4.6, maka dapat dilakukan persamaan regresi linier berganda sebagai 

berikut: 

Y=0,417+0,369(X1)+0,011(X2)-0,298(X3)-0,085(X4)+0,680(X5)+e 

Dari persamaan regresi linier tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Konstanta regresi sebesar 0,417 menyatakan bahwa jika kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, pertumbuhan perusahaan dan set 

kesempatan investasi sama dengan 0 (nol), maka Nilai Perusahaan sebesar 0,417. 

2. Nilai koefisien regresi variabel    sebesar 0,369 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 
kepemilikan manajerial sebesar 0,369 satuan, maka akan menaikkan Nilai Perusahaan 

sebesar 0,369 satu satuan dengan asumsi variabel independen lainnya adalah konstan. 

3. Nilai koefesien regresi variabel    sebesar 0,011, menunjukkan bahwa setiap kenaikan 

kepemilikan institusional sebesar 0,011 satuan, maka akan menaikkan Nilai Perusahaan 

sebesar 0,011 satu satuan dengan asumsi variabel independen lainnya adalah konstan. 

4. Nilai koefesien variabel    sebesar -0,298, menunjukkan bahwa setiap kenaikan dewan 
komisaris independen 0,298 satuan, maka akan menurunkan Nilai Perusahaan sebesar 

0,298 satu satuan dengan asumsi variabel independen lainnya adalah konstan. 

5. Nilai koefesien variabel    sebesar -0,085, menunjukkan bahwa setiap kenaikan 
pertumbuhan perusahaan 0,085 satuan, maka akan menurunkan Nilai Perusahaan sebesar 

0,085 satu satuan dengan asumsi variabel independen lainnya adalah konstan. 

6. Nilai koefesien regresi variabel    sebesar 0,680, menunjukkan bahwa setiap kenaikan set 

kesempatan investasi sebesar 0,680 satuan, maka akan menaikkan Nilai Perusahaan 

sebesar 0,680 satu satuan dengan asumsi variabel independen lainnya adalah konstan. 

 

 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda  

Coefficients
a
 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Consta

nt) 
,417 ,139 

 
2,996 ,005 

X1 ,369 ,295 ,032 1,247 ,221 

X2 ,011 ,154 ,002 ,072 ,943 



 

 

 

Uji T 

Uji T digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau pengaruh yang berarti 

(signifikan) antara variabel independen (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, 

Dewan Komisaris Independen, Pertumbuhan Perusahaan, dan Set Kesempatan Investasi) 

terhadap variabel dependen (Nilai Perusahaan). 

Pengujian dilakukan menggunakan Uji T dengan tingkat pengujian pada α=5% dengan 

kebebasan atau df (n-k-l) dimana n adalah banyaknya sampel dan k adalah kebanyakan variabel 

dalam penelitian. Rumus mencari nilai t tabel adalah: t tabel= (tingkat kepercayaan dibagi 2 ; 

jumlah data dikurang jumlah variabel bebas dikurangi 1) atau jika ditulis dalam bentuk rumus, 

maka rumusnya seperti dibawah ini: 

t tabel = (α/2;n-k-l) 

t tabel = (0,05:2;40-5-1) 

t tabel = (0,025;34), t tabel= angka 0,025 kemudian dicari pada distribusi nilai t tabel dengan df 

34 maka ditemukan nilai t tabel sebesar 2,032. 

 

Tabel 4.7 

Hasil Uji T 

Coefficients
a
 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficien

ts 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 
(Consta

nt) 
,417 ,139 

 
2,996 ,005 

X3 -,298 ,227 -,028 -1,315 ,197 

X4 -,085 ,133 -,013 -,642 ,525 

X5 ,680 ,014 ,996 46,937 ,000 

a. Dependent Variable: Y 



 

 

X1 ,369 ,295 ,032 1,247 ,221 

X2 ,011 ,154 ,002 ,072 ,943 

X3 -,298 ,227 -,028 -1,315 ,197 

X4 -,085 ,133 -,013 -,642 ,525 

X5 ,680 ,014 ,996 46,937 ,000 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data diolah, SPSS V.20 

Uji T untuk Kepemilikan Manajerial 

Hipotesis pengujiannya adalah: 

H0  : artinya kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

H1  : artinya kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Dari tabel diatas diperoleh hasil t hitung kepemilikan manajerial sebesar 1,247 dan t tabel 

sebesar 2,032, dengan perbandingan t hitung<t tabel (1,247<2,032), dengan nilai signifikan 

0,221>0,05. Dari hasil pengujian diatas maka H0 diterima dan H1 ditolak artinya kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan di Perusahaan Manufaktur Sektor 

Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2014. 

Uji T untuk Kepemilikan Institusional 

Hipotesis pengujiannya adalah: 

H0 : artinya Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

H2 : artinya Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

 

Dari tabel diatas diperoleh hasil t hitung kepemilikan institusional sebesar 0,072 dan t 

tabel sebesar 2,032, dengan perbandingan t hitung < t tabel (0,072<2,032), dengan signifikan 

0,943 > 0,05. Dari hasil pengujian diatas maka H0 diterima dan H2 ditolak artinya kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan di Perusahaan Manufaktur Sektor 

Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2014. 

Uji T untuk Dewan Komisaris Independen 

Hipotesis pengujiannya adalah: 

H0 : artinya Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

H3 : artinya Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

 



 

 

Dari tabel diatas diperoleh hasil t hitung Dewan Komisaris Independen sebesar -1,315 

dan t tabel sebesar 2,032, dengan perbandingan t hitung < t tabel (-1,315 < -2,032), dengan 

signifikan 0,197 > 0,05. Dari hasil pengujian diatas maka H0 diterima dan H3 ditolak artinya 

Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan di Perusahaan 

Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2011-2014. 

 Uji T untuk Pertumbuhan Perusahaan 

Hipotesis pengujiannya adalah: 

H0 : artinya Pertumbuhan Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan. 

H3 : artinya Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan. 

 

Dari tabel diatas diperoleh hasil t hitung Pertumbuhan Perusahaan sebesar -0,642 dan t 

tabel sebesar 2,032, dengan perbandingan t hitung < t tabel (-0,642 < -2,032), dengan signifikan 

0,525 > 0,05. Dari hasil pengujian diatas maka H0 diterima dan H4 ditolak artinya Pertumbuhan 

Perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan di Perusahaan Manufaktur Sektor 

Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2014. 

Uji T untuk Set Kesempatan Investasi 

Hipotesis pengujiannya adalah: 

H0 : artinya Set Kesempatan Investasi tidak berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan. 

H3 : artinya Set Kesempatan Investasi berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan. 

 

Dari tabel diatas diperoleh hasil t hitung Set Kesempatan Investasi sebesar 46,937 dan t 

tabel sebesar 2,032, dengan perbandingan t hitung > t tabel (46,937 > 2,032), dengan signifikan 

0,000 < 0,05. Dari hasil pengujian diatas maka H0 ditolak dan H5 diterima artinya Set 

Kesempatan Investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan di Perusahaan Manufaktur Sektor 

Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2014. 

Uji Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kepemilikan 

Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Pertumbuhan Perusahaan, 

dan Set Kesempatan Investasi terhadap Nilai Persuahaan. Pengujian dilakukan menggunakan uji-

F dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5%, dengan derajat kebebasan df= (n-k-1), 

dimana (n) adalah banyaknya sampel dan (k) adalah banyaknya variabel dalam penelitian. 

Sehingga Ftabel didapat sebesar 2,49. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan Fhitung 

dengan Ftabel. Criteria dalam pengujian uji F sebagai berikut: 



 

 

1. Apabila Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak dan H1 diterima, dapat diartikan bahwa 

variabel Kepemilikan Mnajerial, Kpemilikan Institusional, Dewan Komisari Independen, 

Pertumbuhan Perusahaan, dan Set Kesempatan Investasi berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan. 

2. Apabila Fhitung < Ftabel maka H0 diterima dan H1 ditolak dapat diartikan bahwa 

Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, 

Pertumbuhan Perusahaan, dan Set Kesempatan Investasi tidak berpengaruh terhadap 

Nilai Perusahaan. 

Berdasarkan niali probabilitas sebagai dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

Sig.>α, untuk α=5%, maka H0 diterima. 

Sig.<α, untuk α=5%, maka H1 diterima. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah,SPSS V.20 

Hipotesis pengujiannya adalah: 

H0 : artinya kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan 

komisaris independen, pertumbuhan perusahaan, dan set kesempatan 

investasi tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 

 

H1 : artinya kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan 

komisaris independen, pertumbuhan perusahaan, dan set kesempatan 

investasi berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 34,586 5 6,917 507,748 ,000
b
 

Residual ,463 34 ,014   

Total 35,050 39    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X5, X4, X2, X3, X1 



 

 

Cara untuk di hitung F tabel sebagai berikut: 

F tabel = df = (n-k-1) 

F tabel = df = (40-5-1) = F tabel angka 34 kemudian dicari pada distribusi F tabel dengan df 

untuk penyebut (N2) 34 dan df untuk pembilang (N1) 5 maka ditemukan nilai F tabel sebesar 

2,49. Maka dari tabel di atas diperoleh hasil F hitung kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, dewan komisaris independen, pertumbuhan perusahaan, dan set kesempatan 

investasi sebesar 507,748 dengan perbandingan F hitung > F tabel (507,748 > 2,49), dengan nilai 

signifikan 0,000 < 0,05. Dari hasil pengujian diatas maka H0 ditolak dan H1 diterima artinya 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, pertumbuhan 

perusahaan, dan set kesempatan investasi berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan di Perusahaan 

Manufaktur  Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2011-2014. 

Uji Koefisien Determinasi (  ) 

Menurut Priyatno (2011:251) analisis determinasi digunakan untuk mengetahui presentase 

sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Sumber: Data diolah, SPSS V.20 

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,985 atau 98,5% berarti bahwa Nilai Perusahaan 

dipengaruhi 98,5% oleh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris 

independen, pertumbuhan perusahaan, dan set kesempatan investasi, sedangkan  1,5% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. 

 

 

 

Model Summary
b
 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,993
a
 ,987 ,985 .11671959167 1,233 

a. Predictors: (Constant), X5, X4, X2, X3, X1 

b. Dependent Variable: Y 



 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan hasil uji analisis penelitian ini diketahui bahwa Kepemilikan Manajerial 

terhadap Nilai Perusahaan memiliki nilai signifikan 0,221 > 0,05 maka H0 diterima dan H1 

ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yeng terdaftar di Bursa E4fek 

Indonesia (BEI) tahun 2011-2014. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Borolla, 2011) 

yang menyatakan bahwa Kepemilikian Manajerial tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 

Padahal berdasarkan agency theory, Kepemilikan Manajerial bisa menjadi salah satu mekanisme 

untuk mengurangi perilaku opurtunis dari manajer.  

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan hasil uji analisis penelitian ini diketahui bahwa Kepemilikan Institusional 

terhadap Nilai Perusahaan memiliki nilai signifikan 0,943 > 0,05 maka H0 diterima dan H2 

ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yeng terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2011-2014. Akan tetapi hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan (Dewi & Nugrahanti, 2014) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional tidak 

berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini terjadi karena adanya asimetri informasi bahwa 

investor dan manajer, investor belum tentu sepenuhnya memiliki informasi yang dimiliki oleh 

manajer (sebagai pengelola perusahaan) sehingga manajer sulit dikendalikan oleh investor 

institusional. Selain itu, kepemilikan institusional juga belum efektif sebagai alat memonitor 

manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan hasil uji analisis penelitian ini diketahui bahwa Dewan Komisaris 

Independen terhadap Nilai Perusahaan memiliki nilai signifikan 0,197 > 0,05 maka H0 diterima 

dan H3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yeng terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2014. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

(Purwaningtyas,2011) yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak efektifnya fungsi monitoring 

Dewan Komisaris Independen dalam mengurangi tingkat manipulasi yang disebabkan oleh 

perilaku menyimpang dari pihak manajemen. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rachmawati dan 

Hanung, 2007) yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak signifikan terhadap 

Nilai Perusahaan. Ini berarti Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan. 

Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan hasil uji analisis penelitian ini diketahui bahwa Dewan Komisaris 

Independen terhadap Nilai Perusahaan memiliki nilai signifikan 0,525> 0,05 maka H0 diterima 



 

 

dan H4 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yeng terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2014. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

(Safrida, 2008) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

Nilai Perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

negatif namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, yang berarti setiap ada penurunan 

pertumbuhan perusahaan 1 satuan maka akan berpengaruh pada peningkatan nilai perusahaan. 

Namun penurunan pertumbuhan perusahaan tersebut tidak mempengaruhi pergerakan nilai 

perusahaan dikalangan investor. 

Pengaruh Set Kesempatan Investasi terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan hasil uji analisis penelitian ini diketahui bahwa Set Kesempatan Investasi 

terhadap Nilai Perusahaan memiliki nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan H5  

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Set Kesempatan Investasi berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yeng terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2011-2014. Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Fahrizal, 2013) 

yang menyatakan Set Kesempatan Investasi (IOS) berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Hal 

ini terjadi karena pengeluaran investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan 

perusahaan dimasa yang akan mendatang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator 

nilai perusahaan. 

Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris 

Independen, Pertumbuhan Perusahaan dan Set Kesempatan Investasi Terhadap Nilai 

Perusahaan. 

Secara simultan penelitian ini membuktikan bahwa variabel Kepemilikan Manajerial 

yang di ukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki manajemen, Kepemilikan 

Institusional yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi 

intern, Dewan Komisaris Independen yang diproksikan dengan menggunakan proporsi jumlah 

komisaris independen terhadap total dewan komisaris yang ada di perusahaan, Pertumbuhan 

Perusahaan yang diukur dengan perubahan total aktiva, dan Set Kesempatan Investasi yang 

diukur dengan rasio nilai buku ekuitas berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan dengan nilai 

signifikan 0,000. Maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa kelima variabel yang 

digunakan secara simultan dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur Nilai Perusahaan. Hasil 

penelitian ini menjelaskan bahwa Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan 

Komisaris Independen, Pertumbuhan Perusahaan, dan Set Kesempatan Investasi berpengaruh 

positif terhadap Nilai Perusahaan. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil pengujian hipotesis dan pembahasan pada bab sebelumnya 

mengenai Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Pertumbuhan Perusahaan, dan Set 

Kesempatan Investasi terhadap Nilai Perusahaan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan di perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi tahun 2011-2014. 



 

 

2. Secara parsial Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan di Perusahaan Sektor  Industri Barang Konsumsi tahun 2011-2014. 

3. Secara parsial Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan di Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi tahun 2011-2014. 

4. Secara parsial Pertumbuhan Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan di Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi tahun 2011-2014. 

5. Secara parsial  Set Kesempatan Investasi berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

di Perusahaan Sektor Industri Barang konsumsi tahun 2011-2014. 

6. Secara simultan Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan 

Komisaris Independen, Pertumbuhan Perusahaan, dan Set Kesempatan Investasi 

berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan di Perusahaan Sektor Industri Barang 

Konsumsi tahun 2011-2014. 

Hasil uji koefisien determinasi (  ) membuktikan bahwa variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen dengan persentase sumbangan sebesar 98,5% dan 1,5% 

dipengaruhi factor lain yang tidak di jelaskan dalam model regresi ini. 

Saran 

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut 

1. Bagi perusahaan hendaknya lebih memperhatikan mekanisme dalam pengelolaan 

perusahaan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik sehingga perusahaan dapat 

bersaing dengan perusahaan lain. Dengan menjalankan corporate governance dengan 

baik perusahaan dapat dikontrol sehingga para pengambil tidak membuat keputusan yang 

hanya menguntungkan salah satu pihak tetapi juga semua pihak yang berkaitan dengan 

perusahaan sehingga dengan meminimalkan tindak kecurangan dan konflik dalam 

perusahaan. 

2. Bagi investor agar dapat melakukan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan 

cermat dari berbagai aspek dalam menilai kinerja perusahaan di masa yang akan 

mendatang sebelim memutuskan untuk melakukan investasi pada perusahaan tertentu. 

3. Bagi penelitian selanjutnya: 

a. Menambahkan variabel penelitian karena masih banyak faktor-faktor yang 

terkontribusi dalam mempengaruhi nilai perusahaan yang belum diteliti, 

diantaranya seperti komite audit, ROA, dll. 

b. Sampel perusahaan hanya perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi, 

penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti nilai perusahaan pasa seluruh 

sektor yang ada. 
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