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BAB I.  INVESTASI 

1.1. Pengertian Investasi 

Makna dari investasi adalah mengeluarkan sumberdaya 

finansial atau sumberdaya lainnya untuk memiliki suatu aset di 

masa sekarang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan di 

masa yang akan datang. Aset tersebut bisa berupa aset finansial 

(saham, deposito, obligasi, dan surat berharga pasar uang lainnya) 

atau berupa aset riil (bangunan, mesin, tanah, dan benda fisik lain 

yang bernilai ekonomi). Pada bab ini akan dibahas investasi yang 

terkait dengan aset finansial berupa sekuritas yang bisa 

diperdagangkan melalui pasar yang terorganisir. 

Pihak-pihak yang melakukan investasi (investor) bisa 

bersifat perorangan (individual investor) ataupun bersifat 

institusional (institutional investor). Institutional Investor umumnya 

adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang finansial 

seperti perusahaan asuransi, bank dan lembaga simpan pinjam, 

investment company, dan lain-lain. 

1.2. Tujuan Investasi 

Secara umum tujuan investasi adalah memunculkan 

peluang peningkatan kesejahteraan moneter dengan tolok ukur 

pertambahan nilai finansial dari aset yang dimiliki saat ini di masa 

yang akan datang. Lebih khusus lagi tujuan investasi adalah 

meningkatkan tingkat pendapatan yang ada saat ini agar 

kehidupan di masa yang akan datang bisa lebih baik, menghindari 

risiko penurunan nilai kekayaan akibat dari inflasi, dan bisa juga 

untuk memanfaatkan keringanan pajak oleh pemerintah bagi 

pihak-pihak yang melakukan investasi di bidang usaha tertentu. 
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1.3. Proses Investasi 

Dalam proses investasi, investor harus memiliki 

pemahaman atas dasar-dasar membuat keputusan investasi yakni 

investasi apa dan kapan investasi tersebut dilakukan. Untuk 

melakukannya ada tiga pertimbangan, yaitu: (1) tingkat 

pengembalian (rate of return); (2) tingkat risiko (rate of risk), dan 

(3) ketersediaan dana untuk investasi. 

Risk dan return memiliki hubungan yang searah dan linear. 

Artinya, semakin tinggi risiko yang akan ditanggung investor maka 

semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang diharapkan 

(expected return). Jadi, investor juga harus mempertimbangkan 

tingkat risiko yang akan ditanggung, bukan hanya terfokus pada 

expected return yang tinggi. 

Fokus pembahasan pada bagian ini adalah pertimbangan 

rate of return dan rate of risk. Berikut adalah penjabaran dari 

pertimbangan keputusan investasi: 

Return bisa dimaknai sebagai tingkat keuntungan dari 

dana yang diinvestasikan oleh investor. Dalam manajemen 

investasi, return dibedakan menjadi return yang diharapkan 

(expected return) dan return yang terwujud (realized return atau 

actual return). Return yang diharapkan merupakan tingkat 

keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh di masa yang akan 

datang. Sedangkan return yang terwujud atau return actual adalah 

tingkat keuntungan sesungguhnya yang telah diterima investor. 

Ketika investor menginvestasikan dananya, dia akan 

memperkirakan tingkat return tertentu setelah periode yang 

ditentukan. Pada saat periode investasi tersebut berlalu, investor 

akan dihadapkan pada return yang sesungguhnya dia terima 

(actual return). Perbedaan antara tingkat return yang diperkirakan 

dengan return yang sesungguhnya tersebut merupakan risiko. 
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Risiko, seperti yang tersebut sebelumnya, merupakan 

kemungkinan return actual yang berbeda dengan return yang 

diperkirakan. Preferensi investor terhadap risiko menentukan 

keputusan investasi yang akan diambil. Investor yang berani 

memilih risiko investasi yang tinggi pasti diikuti harapan tingkat 

return yang tinggi pula. 

Tahap-tahap dalam proses investasi bersifat 

kesinambungan atau terus-menerus. Pertama, penentuan tujuan 

investasi. Pada tahap ini yang dilakukan investor adalah membuat 

perkiraan berdasarkan pertimbangan hubungan return dan risiko 

atas tujuan investasi yang akan dilakukan. Kedua, investor 

melakukan analisis terhadap terhadap sasaran investasi yang 

mana hal ini akan menentukan kebijakan investasi yang akan 

diambil. Tujuan analisis ini adalah untuk menghindari kesalahan 

dalam memperkirakan nilai suatu aset finansial (efek) yang 

Sumber: Farrel, James L., 1997, “Portofolio Management: Theory and 

Application”, McGraw-Hill, Singapore, hal. 11 

Gambar 1.1 Hubungan Risiko dan Expected Return 
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menjadi sasaran investasi. Hal ini bisa dilakukan dengan 

pendekatan fundamental dan pendekatan teknikal. 

 Pendekatan Fundamental 

Analisis didasarkan pada informasi yang diterbitkan oleh 

emiten atau administrator bursa efek. Untuk memperkirakan 

prospek harga saham di masa mendatang harus 

mempertimbangkan faktor-faktor fundamental seperti kondisi 

sektor industri dimana perusahaan tersebut berada serta 

perekonomian secara makro. Jadi analisis ini juga mencakup 

evaluasi kinerja perusahaan serta saham yang diterbitkannya. 

 Pendekatan Teknikal 

Analisis didasarkan pada data pergerakan harga saham di 

masa lalu untuk kemudian diperkirakan kecenderungan 

pergerakan harga tersebut di masa yang akan datang. Analisis ini 

menggunakan perkiraan pergeseran penawaran (supply) dan 

permintaan (demand) dalam jangka pendek, serta sedikit 

mengabaikan risiko dan pertumbuhan laba. Jadi, pada dasarnya 

analisis teknikal mendasarkan diri pada premis bahwa harga 

saham bergantung pada penawaran dan permintaan atas saham 

itu sendiri. Data historis dalam bentuk diagram bisa menunjukkan 

suatu pola pergerakan harga yang akan digunakan untuk 

memperkirakan harga saham dan indeks pasar (market index). 

Ketiga, pembentukan portofolio. Ada dua strategi untuk 

melakukan tahapan ini, yakni: (1) strategi portofolio aktif, 

menggunakan informasi yang ada dengan pendekatan-pendekatan 

peramalan secara aktif untuk mencari kombinasi portofolio yang 

lebih baik; (2) strategi portofolio pasif, investasi pada portofolio 

yang seiring kinerja indeks pasar, asumsinya adalah semua 

informasi yang ada telah diserap pasar dan direfleksikan pada 

harga saham. Kemudian aset atau saham-saham diidentifikasi dan 
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dipilih. Proses identifikasi ini sendiri juga memerlukan evaluasi 

terhadap sekuritas yang ingin dimasukkan dalam portofolio, serta 

berapa proporsi dana yang akan diinvestasikan. Efek yang dipilih 

untuk pembentukan portofolio ini adalah efek yang memiliki 

koefisien korelasi negative, untuk menekan risiko. Artinya, efek 

harus menawarkan expected return yang tertinggi dengan tingkat 

risiko tertentu atau menawarkan expected return tertentu dengan 

tingkat risiko terendah. 

Keempat, evaluasi kinerja portofolio. Dalam tahap ini 

dilakukan pengukuran (measurement) atau penilaian kinerja 

portofolio berdasarkan aset yang telah ditanamkan dalam 

portofolio tersebut, serta dilakukan benchmarking atau 

perbandingan terhadap portofolio lain yang memiliki tingkat risiko 

sejenis, umumnya terhadap portofolio pasar. Jika proses evaluasi 

ini telah dilakukan dan ternyata hasil yang diperoleh kurang baik, 

maka proses investasi harus kembali ke tahap pertama. Hal ini 

dilakukan terus sampai dicapai keputusan investasi yang paling 

optimal. 
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Soal-soal: 

1. Jelaskan pengertian dan tujuan dari investasi? 

2. Jabarkan secara ringkas proses investasi! 

3. Risk dan return memiliki hubungan yang searah dan linear. 

Jelaskan pernyataan tersebut! 

4. Apa yang dimaksud dengan proses investasi berlangsung 

secara berkesinambungan dan terus-menerus? 

5. Pendekatan apa saja yang digunakan dalam melakukan 

analisis sasaran investasi? Jelaskan secara singkat! 
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BAB II.  RETURN ATAS INVESTASI 

Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, return 

merupakan imbalan atau keuntungan yang diperoleh dari 

komitmen pengeluaran sejumlah sumberdaya (finansial atau riil). 

Return dibagi menjadi dua, yakni return yang sesungguhnya 

didapat (actual return) dimana dihitung berdasarkan data historis, 

dan return yang diharapkan (expected return) akan diterima di 

masa yang akan datang. 

2.1. Estimasi Return 

Return atas investasi di masa datang (expected return) 

hanya bisa diperkirakan melalui estimasi saja. Expected return 

bisa dipastikan berbeda dengan actual return yang diterima. 

Adapun komponen yang tercakup dalam estimasi return ini adalah: 

(1) laba/rugi modal (capital gain/loss) yang merupakan 

peningkatan (penurunan) harga suatu efek yang bisa memberikan 

keuntungan (kerugian), bisa juga diartikan sebagai harga 

sekuritas; (2) hasil (yield) yang merupakan aliran kas atau 

pendapatan yang diperoleh investor secara periodik, bisa berupa 

bunga atau dividen. Perlu diketahui bahwa capital gain (loss) bisa 

berupa angka negative (-), nol (0), dan angka positif (+), 

sedangkan untuk yield hanya akan berupa angka nol (0) dan 

angka positif (+). 

Dari dua komponen utama tersebut kita bisa menghitung 

total return:  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 = 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑖𝑛 (𝑙𝑜𝑠𝑠) + 𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 , 

dan tingkat pengembalian (rate of return): 
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Tingkat Pengembalian = 

𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎+𝑝𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒

ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑒𝑙𝑖 𝑒𝑓𝑒𝑘
 

Contoh: 

Si A membeli 100 ribu lembar saham PT. XXX dengan harga Rp. 

1.000/lembar. Setelah satu tahun perusahaan tersebut membayar 

dividen sebesar Rp. 200 per lembar. Selanjutnya saham Si A jual 

dengan harga Rp. 1.100/lembar, maka perhitungan total return-nya 

adalah: 

Hasil penjualan 100.000 lembar saham  @Rp. 

1.100 

Rp. 110.000.000   

Pembelian 100.000 lembar saham  @Rp. 1.000 Rp. 100.000.000   

Capital gain Rp.   10.000.000  10% 

Dividen per lembar Rp. 200 Rp.   20.000.000  20% 

Total return Rp.   30.000.000  30% 

 

Dari informasi yang diberikan contoh di atas, tingkat 

pengembaliannya (rate of return) adalah: 

Tingkat pengembalian = 
0+1.100−1000

1000
= 0,1 

2.2. Perhitungan Expected Return dari stand-alone Asset 

(saham individual) 

Perhitungan terhadap setiap kemungkinan terwujudnya 

suatu tingkat return harus dilakukan oleh setiap investor dalam 

melakukan estimasi expected return dari suatu saham individual. 

Hasil perhitungan kemungkinan atau probabilitas tersebut 

menunjukkan spesifikasi berapa tingkat return yang akan diperoleh 

dan berapa probabilitas terjadinya return tersebut. Estimasi 

expected return dilakukan dengan menghitung rata-rata dari 

semua return yang mungkin terjadi, dan setiap return yang 
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mungkin terjadi lebih dulu diberi bobot berdasar probabilitas 

kejadian. Dengan kata lain faktor penimbangnya adalah 

probabilitas masing-masing tingkat return (rate of return). Secara 

matematis untuk menghitung expected return (ER) adalah dengan 

menggunakan rumus berikut: 

𝐸(𝑅) = ∑ 𝑅𝑖𝑝𝑟𝑖

𝑛

𝑖=1

 

dimana: 

E(R) = Return yang diharapkan (expected return) dari suatu 
sekuritas 

 
Ri  =  Tingkat return aktual ke-i yang diterima 

pri =  Probabilitas kejadian return ke-i 

Contoh: 

Kondisi Ekonomi Probabilitas Rate of Return 

Kuat 30% 22% 

Sedang 40% 19% 

Resesi 30% 14% 

 

Berdasar data di atas, ER dari saham dihitung sebagai berikut: 

𝐸(𝑅) = 30%(22%) + 40%(19%) + 30%(14%) = 18,4% 

Namun jika tidak terdapat data probabilitas, dan hanya ada data 

pengamatan beberapa periode, rumus perhutungan ER adalah: 

𝐸(𝑅) =
∑ (𝑅𝑖)

𝑛
𝑖=1

𝑁
 

dimana  N = periode pengamatan 
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contoh:  

Periode Pengamatan Rate of Return 

1 20% 

2 18% 

3 15% 

4 21% 

5 19% 

 

Dari data di atas, ER yang didapat adalah: 

𝐸(𝑅) =
20% + 18% + 15% + 21% + 19%

5
= 18,6% 

2.3. Perhitungan Expected Return dari Portifolio 

Estimasi expected return (ER) dari portofolio adalah rata-

rata terhitung dari expected return masing-masing saham yang 

masuk dalam portofolio. Yang menjadi pertimbangan adalah 

proporsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing saham. 

Perhitungan dari ER portofolio adalah: 

𝐸(𝑅𝑝) = ∑ 𝐸(𝑅𝑖)(𝑋𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

dimana: 

E(Rp) = ER dari portofolio 

E(Ri) = ER dari investasi saham i 

Xi = Proporsi dana yang diinvestasikan pada saham i 

Contoh: 

Si B berinvestasi pada saham A dan saham B dengan bentuk 

portofolio seperti yang berikut ini: 
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Saham E(Ri) Proporsi 
(P1i) 

Proporsi 
(P2i) 

Proporsi 
(P3i) 

Proporsi 
(P4i) 

Proporsi 
(P5i) 

A 14 0% 25% 50% 75% 100% 
B 17 100% 75% 50% 25% 0% 

 

dari data di atas, ER dari portofolio adalah: 

𝐸(𝑅𝑝1) = 14%(0%) + 17%(100%) = 17,0% 

𝐸(𝑅𝑝2) = 14%(25%) + 17%(75%) = 16,25% 

𝐸(𝑅𝑝3) = 14%(50%) + 17%(50%) = 15,5% 

𝐸(𝑅𝑝1) = 14%(75%) + 17%(25%) = 14,75% 

𝐸(𝑅𝑝1) = 14%(100%) + 17%(0%) = 14% 

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa apabila expected 

return masing-masing saham diketahui, maka besaran expected 

return portofolio akan bergantung pada probabilitas atau proporsi 

dana yang diinvestasikan pada masing-masing saham tersebut. 

Metode lain dalam melakukan estimasi expected return 

portofolio adalah sebagai berikut: 

 Menghitung proporsi nilai pasar 

Saham 
Jumlah saham dalam 

portofolio 
Harga beli per 
lembar saham 

Total investasi 

A 2000 lembar Rp. 2.200 Rp.     4.400.000 
B 1000 lembar Rp. 1.300 Rp.     1.300.000 
C 3000 lembar Rp. 5.000 Rp.   15.000.000 

Jumlah 6000 lembar  Rp.   20.700.000 

 

 

Proporsi nilai pasar awal portofolio saham A adalah: 

4,4
20,7⁄ = 0,21 

Proporsi nilai pasar awal portofolio saham A adalah: 

1,3
20,7⁄ = 0,06 



12 
 

Proporsi nilai pasar awal portofolio saham A adalah: 

15,0
20,7⁄ = 0,73 

 Menghitung ER portofolio 

Saham 
Jumlah saham 

dalam portofolio 

Harga akhir yang 
diharapkan per lembar 

saham 

Nilai akhir periode 
yang diharapkan 

A 2000 lembar Rp. 2.550 Rp.     5.100.000 
B 1000 lembar Rp. 1.600 Rp.     1.600.000 
C 3000 lembar Rp. 5.600 Rp.   16.800.000 

Jumlah 6000 lembar  Rp.   23.500.000 

𝐸𝑅 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜 =
(𝑅𝑝. 23,5 𝑗𝑢𝑡𝑎 − 𝑅𝑝. 20,7 𝑗𝑢𝑡𝑎)

𝑅𝑝. 20,7 𝑗𝑢𝑡𝑎 × 100%⁄  

       = 13,52  

 

Kontribusi setiap saham terhadap ER portofolio bergantung pada 

ER saham tersebut dan besarnya proporsi nilai pasar awal 

portofolio. Oleh karena itu, seharusnya investasi dilakukan pada 

saham-saham yang dianggap memiliki ER tertinggi. Meski begitu, 

pada umumnya penasihat investasi menganjurkan adanya 

diversifikasi, maksudnya portofolio sebaiknya terdiri atas lebih dari 

satu saham saja. Ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang 

mungkin akan dihadapi. 
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Soal-soal: 

1. Sebutkan dan jelaskan komponen utama return! 

2. Seorang investor mengestimasikan return suatu saham dengan 

data sebagai berikut: 

Kondisi Probabilitas Rate of Return 

Sangat buruk (resesi) 15% 8% 

Buruk (resesi) 25% 10% 

Normal 30% 12% 

Baik 10% 18% 

Sangat baik 10% 22% 

dengan tabel di atas hitung besaran expected returnnya! 

3. Bagaimana cara melakukan estimasi terhadap expected return 

dari portofolio? 

4. Seorang investor melakukan investasi terhadap portofolio 

berikut: 

Saham E(Ri) Proporsi 
(P1i) 

Proporsi 
(P2i) 

Proporsi 
(P3i) 

Proporsi 
(P4i) 

Proporsi 
(P5i) 

A 22 0% 25% 50% 75% 100% 
B 19 100% 75% 50% 25% 0% 

Hitung expected return dari portofolio tersebut! 

5. Mengapa diperlukan diversifikasi dalam sebuah portofolio? 
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BAB III.  RISIKO DALAM INVESTASI 

3.1. Pengertian Risiko 

Risiko bisa diartikan sebagai kemungkinan perbedaan 

antara return aktual yang diterima investor dengan expected 

return. Semakin besar kemungkinan perbedaan tersebut, maka 

semakin tinggi risiko investasi. Adapun sumber risiko yang 

mempengaruhi besaran risiko suatu investasi adalah: 

1. Risiko Suku Bunga 

Perubahan suku bunga mempengaruhi harga saham secara 

terbalik, maksudnya jika suku bunga meningkat maka harga 

saham akan turun, demikian pula sebaliknya. Hal ini terjadi 

dikarenakan ketika misalnya suku bunga naik, maka return dari 

investasi yang terkait suku bunga juga akan naik, misalnya 

deposito. Keadaan ini akan membuat investor banyak yang 

menjual sahamnya untuk beralih ke deposito. Ketika semakin 

banyak investor menjual sahamnya, maka harga saham akan 

turun (berdasar hukum supply and demand). 

2. Risiko Pasar 

Risiko ini berkaitan dengan fluktuasi pasar yang ditunjukkan oleh 

perubahan indeks pasar saham secara keseluruhan. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi adalah resesi ekonomi, kestabilan politik, 

keamanan negara, dan lain-lain. 

3. Risiko Inflasi 

Inflasi mempengaruhi kekuatan daya beli rupiah yang 

diinvestasikan. Jika inflasi mengalami peningkatan, investor 

umumnya akan menuntut tambahan premium inflasi untuk 

mengkompensasi penurunan daya beli yang dialaminya. 
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4. Risiko Bisnis 

Risiko ini berkaitan dengan faktor-faktor terkait jenis industri. 

Sebagai contoh investasi pada industri mobil akan sangat 

dipengaruhi oleh karakterisktik industri bahan mentah untuk 

industri mobil tersebut. 

5. Risiko Finansial 

Risiko ini berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam 

menggunakan utang untuk pembiayaan modal. Semakin besar 

proporsi utang yang digunakan, semakin tinggi pula risiko finansial 

yang dihadapi perusahaan tersebut. 

6. Risiko likuiditas 

Risiko ini berhubungan dengan kecepatan suatu sekuritas bisa 

diperdagangkan di pasar sekunder. Semakin rendah likuiditas dari 

suatu saham (karena tidak bisa cepat diperdagangkan), maka 

semakin tinggi risiko likuiditas yang dialami perusahaan. 

7. Risiko Nilai tukar mata uang (currency risk) 

Risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang negara 

dimana perusahaan tersebut berada dengan nilai mata uang 

negara lainnya. 

8. Risiko negara (country risk) 

Risiko ini berkaitan dengan kondisi politik dan perekonomian suatu 

negara. 

Dalam konteks portofolio atau total investasi, risiko dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu: (1) risiko sistematis, risiko yang tidak 

bisa dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, perubahan risiko 

ini dipengaruhi faktor-faktor makro yang mempengaruhi pasar 

secara keseluruhan, seperti suku bunga, kurs mata uang, 

kebijakan pemerintah, dan sebagainya; (2) risiko tidak 

sistematis, risiko ini bisa ditekan atau dihilangkan dengan 

melakukan diversifikasi, perubahan risiko didasarkan pada faktor-
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faktor spesifik dalam suatu perusahaan atau industri yang menjadi 

sasaran investasi, seperti struktur modal, aset, tingkat likuiditas 

perusahaan, dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Menghitung Risiko 

Untuk menghitung risiko total yang berkaitan dengan 

expexted return dari suatu investasi, kita bisa lakukan dengan 

menghitung varian dan standar deviasi return dari investasi yang 

dilakukan. Varian dan standar deviasi merupakan ukuran besaran 

persebaran distribusi probabilitas, dimana menunjukkan besaran 

persebaran variabel acak di antara rata-ratanya – semakin besar 

persebarannya, semakin besar varian dan standar deviasi 

investasi tersebut. 

Kuantitas varian saham dalam portofolio 

Gambar 3.1 
Risiko sistematis, tidak sistematis, dan Risiko total 
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Untuk menghitung saham individual, kita bisa 

menggunakan rumus berikut: 

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 = 𝜎2 = ∑(𝑝𝑟𝑖)[𝑅𝑖 − 𝐸(𝑅)]2

𝑛

𝑖=1

 

dan 

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖 = 𝜎𝑖 = √ (𝑝𝑟𝑖)[𝑅𝑖 − 𝐸(𝑅𝑖)]2
𝑖=1

𝑛  

dimana: 

σ2 = varian return dari investasi pada saham i 

σ = standar deviasi dari saham i 

pri = probabilitas diterimanya return pada kondisi i 

Ri = return dari investasi pada saham  pada kondisi i 

E(Ri) = expected return (ER) dari investasi pada saham 

Contoh: 

Kondisi Ekonomi Probabilitas Rate of Return 

Kuat 30% 22% 
Sedang 40% 19% 
Resesi 30% 14% 

 

Perhitungan ER dan risiko dari data di atas adalah: 

𝐸(𝑅) = 30%(22%) + 40%(19%) + 30%(14%) = 18,4%   

𝜎2 = 30%(22% − 18,4%)2 + 40%(19% − 18,4%)2 + 30%(14% −

18,4%)2  

     = 0,0003888 + 0,0000108 + 0,000581  

      = 0,00098  

𝜎  = √0,00098  

      = 0,031311 = 3,131%  

Namun jika probabilitas tidak diketahui seperti pada kasus di atas 

dan hanya ada data pengamatan selama beberapa periode, maka 

rumus yang digunakan adalah: 
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𝜎2 =
∑ [𝑅𝑖 − 𝐸(𝑅)]2𝑛

𝑖=1

𝑁
 

dimana N = periode pengamatan 

𝜎 = √
∑ [𝑅𝑖 − 𝐸(𝑅)]2𝑛

𝑖=1

𝑁
 

Contoh: 

Periode Pengamatan Rate of Return 

1 20% 
2 18% 
3 15% 
4 21% 
5 19% 

 

Perhitungan ER dan risikonya adalah: 

𝐸(𝑅)   =
20% + 18% + 15% + 21% + 19%

5
= 18,6% 

𝜎2        =

[
(20% − 18,6%)2 + (18% − 18,6%)2 + (15% − 18,6%)2 +

(21% − 18,6%)2 + (19% − 18,6%)2 ]

5
 

             

=
(0,000196 + 0,000036 + 0,001296 + 0,000576 + 0,000016)

5
⁄  

             = 0,00212
5⁄ = 0,000424 

𝜎         = √0,000424 

             = 0,0206 = 2,06% 

 Sedangkan untuk menghitung risiko portofolio tidak seperti 

menghitung return portofolio, karena risiko portofolio bukan 

penjumlahan rata-rata risiko masing-masing sekuritas yang ada 

dalam portofolio. Kita harus menggunakan ukuran kovarian, agar 

kita bisa menghitung besaran risiko portofolio, baik yang terdiri 

atas dua buah sekuritas maupun yang berjumlah n. Ada tiga hal 

hal harus diketahui untuk menghitung risiko portofolio, yaitu: 
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 Varian setiap sekuritas 

 Kovarian antara satu sekuritas dengan sekuritas lainnya 

 Proporsi alokasi dana untuk saham 

Rumus untuk menentukan kovarian adalah: 

𝜌(𝐴,𝐵)       =
𝐶𝑂𝑉(𝐴,𝐵)

(𝜎𝐴)(𝜎𝐵)
 

𝐶𝑂𝑉(𝐴,𝐵) = 𝜌(𝐴,𝐵)(𝜎𝐴)(𝜎𝐵) 

                 = ∑(𝑝𝑟𝑖)[𝑅𝐴𝑖 − 𝐸(𝑅𝐴)]

𝑛

𝑖=1

[𝑅𝐵𝑖 − 𝐸(𝑅𝐵)] 

dimana: 

ρ(A,B) = kovarian saham A dengan saham B 

Selanjutnya rumus untuk menghitung risiko portofolio adalah: 

𝜎𝑝
2 = (𝑊𝐴)2(𝜎𝐴)2 + (𝑊𝐵)2(𝜎𝐵)2 + 2(𝑊𝐴)(𝑊𝐵)(𝜌𝐴𝐵)(𝜎𝐴)(𝜎𝐵) 

Standar deviasi portofolionya: 

𝜎𝑝  = √(𝑊𝐴)2(𝜎𝐴)2 + (𝑊𝐵)2(𝜎𝐵)2 + 2(𝑊𝐴)(𝑊𝐵)(𝜌𝐴𝐵)(𝜎𝐴)(𝜎𝐵) 

contoh: 

Periode RA RB 

1 20 15 
2 15 20 
3 18 17 
4 21 15 

 

Perhitungan risiko portofolio dari data di atas adalah: 

𝐸(𝑅𝐴)   =
20% + 15% + 18% + 21%

4
= 18,5% 

 

𝐸(𝑅𝐵)    =
15% + 20% + 17% + 15%

4
= 16,75% 

𝜎𝐴
2           = [(20% − 18,5%)2 + (15% − 18,5%)2 + (18% − 18,5%)2

+ (21% − 18,5)2]/4 
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                =
(2,25 + 12,25 + 0,25 + 6,25)

4⁄  

                = 21
4⁄ = 5,25 

𝜎𝐴            = √5,25 = 2,29% 

𝜎𝐵
2           = [(15% − 16,75%)2 + (20% − 16,75%)2

+ (17% − 16,75%)2 + (15% − 16,75)2]/4 

                =
(3,0625 + 10,5625 + 0,0625 + 3,0625)

4⁄  

                = 16,75
4⁄ = 4,1875 

𝜎𝐴            = √4,1875 = 2,05% 

𝐶𝑂𝑉(𝐴,𝐵) = (20% − 18,5%)(15% − 16,75%) = −  2,625 % 

                 = (15% − 18,5%)(20% − 16,75%) = −11,375 % 
                 = (18% − 18,5%)(17% − 16,75%) = −  0,125 % 

                 = (21% − 18,5%)(15% − 16,75%) = −  4,375 % 

                                                                    𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ   = −18,500 % 

𝐶𝑂𝑉(𝐴,𝐵) = −18,5%
4⁄ = −4,625% 

𝜌(𝐴,𝐵)      =
−4,625

(2,29)(2,05)
= −0,9852 

Jika dana yang dialokasikan untuk investasi pada saham A adalah 

70% dan saham B adalah 30%, maka risiko portofolionya adalah: 

𝜎𝑝
2 = (0,70)2(0,0229)2 + (0,30)2(0,0205)2

+ 2(0,70)(0,30)(0,9852)(0,0229)(0,0205) 

      = 0,00025696 + 0,00003782 − 0,00019425 
      = 0,0001005 

𝜎𝑝 = √0,0001005 = 0,010027 = 1,0027% 

 
 Dari perhitungan di atas kita bisa perhatikan bahwa risiko 

yang dimiliki oleh saham individual bisa ditekan dengan 

membentuk portofolio yang berisi beberapa saham individu, 

dimana koefisien korelasi saham tersebut negatif. Saham A yang 

risikonya 2,29% dan saham B 2,05% menjadi 1,0027% dalam 

sebuah portofolio. Pembedaan saham dalam satu portofolio ini 

yang dinamakan diversifikasi. 
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Soal-soal: 

1. Sebut dan jelaskan sumber risiko yang mempengaruhi suatu 

investasi! 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan risiko sistematis! 

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan risiko tidak sistematis! 

4. Dengan menggunakan data di bawah ini, estimasikan ER dan 

risikonya! 

Kondisi Ekonomi Probabilitas Rate of Return 

Kuat 25% 24% 
Normal 45% 17% 
Resesi 30% 12% 

 

5. Mengapa dalam melakukan estimasi risiko portofolio tidak sama 

dengan melakukan estimasi return portofolio? Apa saja yang 

harus dipertimbangkan dalam estimasi risiko portofolio?  
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BAB IV.  PEMILIHAN PORTOFOLIO 

Pertama kali muncul metode pemilihan portofolio 

dikemukakan oleh Harry Markowitz pada tahun 1952 yang 

dianggap sebagai awal mula teori portofolio modern. Markowitz 

menyatakan investor harus membentuk portofolio yang 

menghasilkan tingkat keuntungan tertinggi berdasarkan suatu 

tingkat risiko tertentu, atau membentuk portofolio yang tingkat 

risikonya paling rendah dengan tingkat keuntungan tertentu. 

Selanjutnya muncul model indeks tunggal yang diperkenalkan oleh 

William Sharpe (1963) yang merupakan penyesuaian terhadap 

model milik Markowitz. Model Sharpe ini memungkinkan 

dilakukannya analisis terhadap lebih banyak sekuritas 

dibandingkan milik Markowitz yang membutuhkan begitu banyak 

perhitungan ketika jumlah sekuritas ditambahkan. 

Sharpe, Lintner, dan Mossin (1964-1966) menggagas 

model baru yang dinamakan Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

yang mana memiliki asumsi bahwa individu melakukan investasi 

berdasar teori portofolio, yakni investasi dilakukan untuk 

memaksimalkan tingkat keuntungan dengan suatu tingkat risiko 

tertentu. Namun menurut Ross (1976) kelemahan dari model ini 

terletak pada ramalan ekonomi tunggalnya, yaitu portofolio pasar 

berada pada kedudukan efisien. Oleh karenanya, Ross 

memunculkan Arbitrage Pricing Theory (APT) yang mana intinya 

adalah bahwa expected return harus dihubungkan dengan risiko 

yang menyebabkan suatu keadaan dimana tak satupun investor 

bisa memperoleh keuntungan berlebihan melalui kegiatan 

arbitrase. Pada dasarnya model ini menghubungkan antara 

expected return suatu saham dengan faktor-faktor tertentu, seperti 

pergerakan pasar, tingkat suku bunga, dan lain sebagainya yang 

kesemuanya bisa berubah setiap periodenya. 
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Portofolio merupakan gabungan atau kumpulan aset yang 

dimiliki investor. Portofolio sendiri dibentuk untuk mengurangi risiko 

melalui diversifikasi atau pengalokasian dana beberapa alternative 

sekuritas yang berkorelasi negatif. Bab ini akan membahas 

konsep-konsep dasar yang harus dipahami investor dalam 

pembentukan portofolio yang optimal, serta cara membentuk 

portofolio yang optimal itu sendiri. 

Beberapa konsep dasar dalam teori portofolio merupakan 

pembahasan sederhana yang bisa digunakan untuk memahami 

pembentukan portofolio yang optimal. Konsep dasar tersebut ada 

tiga, yakni: 

1. Portofolio efisien dan portofolio optimal; 

2. Fungsi utilitas dan kurva indiferen; dan  

3. Aset berisiko serta aset bebas risiko 

4.1. Portofolio Efisien dan Portofolio Optimal 

Untuk membentuk portofolio yang efisien kita harus 

memahami kecenderungan investor dalam pengambilan 

keputusan investasi yang akan dibuatnya. Asumsi paling umum 

adalah bahwa semua investor tidak menyukai risiko (risk averse) 

dan menginginkan return setinggi-tingginya. Artinya adalah ketika 

investor dihadapkan pada dua pilihan investasi dengan return 

sama namun risikonya berbeda, investor cenderung memilih 

investasi yang risikonya lebih rendah. Disamping itu, jika investor 

dihadapkan pada pilihan investasi dengan return yang berbeda 

namun risikonya sama, investor cenderung memilih berinvestasi 

pada pilihan yang returnnya lebih tinggi. Kesimpulannya adalah 

portofolio dikatakan efisien apabila: (1) memberikan ER terbesar 

dengan risiko sama; atau (2) memberikan risiko terkecil dengan 

ER sama. 
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Portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih 

investor dari sekian banyak pilihan portofolio efisien. Hal ini sangat 

dipengaruhi preferensi investor terhadap return yang diinginkannya 

dan risiko yang mau ditanggungnya. Gambar 4.1 menunjukkan 

portofolio efisien dan portofolio optimal. Pada gambar tersebut 

diasumsikan investor membuat portofolio A, B, C, D, E, F, G, H, I, 

dan J. Dari grafik tersebut garis tebal yang menghubungkan titik B, 

C, D, E, dan F dinamakan permukaan efisien (efficient frontier). 

Semua portofolio di bawah garis tersebut dinyatakan tidak efisien. 

Sebagai contoh portofolio C lebih efisien daripada portofolio A, 

karena dengan risiko sama portofolio C memberikan ER yang lebih 

tinggi. Demikian pula dengan portofolio B dianggap lebih efisien 

daripada portofolio H, karena dengan portofolio B memiliki risiko 

yang lebih rendah dibanding portofolio H dengan ER yang sama. 

Portofolio optimal merupakan salah satu dari portofolio yang 

berada pada efficient frontier tersebut. Pemilihannya bergantung 

pada preferensi investor seperti yang disebut sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 
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Berkaitan dengan bagaimana memilih portofolio yang 

optimal, selanjutnya kita akan membahas fungsi utilitas dan kurva 

indeferen yang bisa dijadikan pedoman dalam memilih portofolio 

optimal. 

4.2. Fungsi Utilitas dan Kurva Indiferen 

Fungsi utilitas merupakan fungsi matematis yang 

menunjukkan nilai dari semua alternative pilihan yang ada. 

Semakin tinggi nilai suatu alternatif pilihan, maka semakin tinggi 

pula utilitas alternatif tersebut. Dalam manajemen portofolio, fungsi 

utilitas menunjukkan preferensi investor terhadap beragam pilihan 

investasi dengan tingkat risiko dan expected return tersendiri. 

Preferensi investor terhadap risiko dibedakan menjadi tiga, yakni: 

(1) investor yang tidak menyukai risiko (risk averter); (2) investor 

yang netral terhadap risiko (risk neutral); (3) investor yang 

menyukai risiko (risk seeker). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 
Hubungan Utilitas dan preferensi Investor 
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a. Risk averter investor, kurva berbentuk melengkung 

dengan peningkatan yang semakin berkurang. 

Pertambahan utilitas akan semakin menurun (diminishing 

marginal utility) dari perubahan satu unit kekayaan yang 

sama. 

b. Neutral risk investor, kurva fungsi utilitas berbentuk garis 

lurus. Perubahan kekayaan dianggap memiliki fungsi 

utilitas yang sama dengan perubahan kekayaan 

berikutnya. 

c. Risk seeker investor, kurva berbentuk melengkung dengan 

peningkatan yang semakin bertambah. Investor 

beranggapan bahwa tambahan satu unit kekayaan akan 

memberikan utilitas yang lebih tinggi dari pertambahan 

kekayaan yang sebelumnya (increasing marginal utility). 

Fungsi utilitas bisa digambarkan dalam bentuk grafik 

sebagai kurva indiferen. Gambar 4.3 menunjukkan tiga kurva 

indiferen yang dilambangkan dengan IC1, IC2, IC3. Kemiringan 

(slope) IC positif menunjukkan bahwa investor selalu 

menginginkan return yang lebih besar sebagai kompensasi atas 

risiko yang lebih tinggi yang mau ditanggungnya. Pada gambar 4.3 

terlihat bahwa semakin jauh kurva indiferen dari sumbu risiko (σp), 

semakin tinggi utilitasnya bagi investor. 

Kombinasi portofolio dalam suatu IC akan memberikan 

preferensi yang sama (indifferent) pada investor, karena semua 

titik dalam dalam kurva tersebut menunjukkan seberapa besar 

preferensi investor terhadap risiko. Sebagai contoh misalnya 

kombinasi pada IC1, titik A dan B menunjukkan kombinasi ER dan 

risiko tertentu. ER titik B lebih tinggi daripada ER titik A, namun 

risiko yang ditanggung titik B juga lebih tinggi daripada titik A. 

Sementara itu, perhatikan pada titik A, C, dan D yang memberikan 

risiko sama, namun titik D memberikan ER yang lebih tinggi 
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daripada titik A, dan C. Investor yang rasional akan memilih titik D. 

Kesimpulannya adalah bahwa kombinasi portofolio dari IC3 akan 

memberikan tingkat kepuasan tertinggi, dan umumnya investor 

akan memilih situasi tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa portofolio efisien 

adalah portofolio yang berada pada efficient frontier. Walaupun 

pada dasarnya investor bersifat risk averter, namun tingkat 

preferensi atau kepekaan terhadap risiko setiap investor berbeda-

beda. Gambar 4.4 menunjukkan portofolio optimal terjadi ketika 

kemiringan IC sama dengan slope EF (efficient frontier). Garis 

persinggungan antara EF dengan kurva indiferen tertinggi 

merupakan portofolio optimal yang menjadi kondisi yang 

dibutuhkan oleh investor. Portofolio yang dipilih nantinya akan 

disesuaikan dengan pada fungsi utilitasnya. 
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Pada gambar 4.4 portofolio optimal investor A terletak 

pada portofolio X yang memberikan kepuasan sebesar ICA, karena 

portofolio tersebut menawarkan risiko dan expected return yang 

sesuai dengan preferensinya. Mustahil investor A ini memilih 

portofolio Y karena portofolio Y menawarkan ER yang lebih rendah 

namun risikonya sama dengan portofolio X. Sementara itu 

portofolio Z memang terlihat menawarkan ER yang lebih tinggi, 

namun portofolio ini tidak mungkin dipilih karena tidak tersedia 

dipasar. Hal itu terlihat dari tidak ada persinggungan sama sekali 

garis portofolio Z dengan garis efficient frontier yang merupakan 

portofolio efisien. 

Di lain pihak, kurva indiferen investor B bersinggungan 

dengan kurva EF pada titik W. Ini berarti bahwa portofolio W 

menjadi preferensi investor B sebagai portofolio optimalnya. 

Gambar 4.4 
Portofolio yang optimal 

ICA1 

ICA2 

ICA 
ICB 

EF W 

Y 

X 

Z 

Risiko 

E(Rp) 
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Dengan kata lain ER dan risiko yang ditawarkan portofolio W 

sesuai dengan preferensi investor B. 

4.3. Aset Berisiko dan Aset Bebas Risiko 

Preferensi investor terhadap risiko sangat mempengaruhi 

pengambilan keputusan investasi investor tersebut terhadap 

pilihan-pilihan aset. Semakin risk averse seorang investor, bisa 

dipastikan dia akan cenderung memilih aset-aset yang bebas risiko 

untuk investasinya. 

Aset berisiko adalah aset-aset yang actual return-nya tidak 

bisa dipastikan di masa yang akan datang. Salah satu contoh aset 

berisiko adalah saham. Return aktual dari saham baru bisa 

diketahui ketika periode investasi berakhir. Return yang diperoleh 

bergantung pada harga saham pada akhir periode tersebut dan 

berapa dividen yang dibayarkan oleh perusahaan dimana saham 

tersebut menjadi investasi. Karena ketidak-pastian inilah saham 

termasuk dalam aset berisiko. 

Aset bebas risiko merupakan aset yang return-nya di masa 

datang bisa dipastikan pada saat akan berinvestasi, dan 

ditunjukkan oleh varian return yang sama dengan nol. Salah satu 

contohnya adalah obligasi jangka pendek yang diterbitkan 

pemerintah. Seperti SBI (Sertifikat Bank Indonesia), ketika investor 

membeli SBI dengan jangka waktu 3 bulan dengan tingkat bunga 

15%, bisa dipastikan ketika tiba jatuh tempo investor akan 

menerima return sebesar 15%. Sedikit berbeda ketika investor 

berinvestasi pada obligasi jangka panjang, semisal 20 tahun, 

memang investor dipastikan akan menerima return dari bunga 

obligasi seperti yang dijanjikan, namun terdapat risiko harga 

obligasi tersebut akan turun dikarenakan peningkatan suku bunga 

selama kurun waktu 20 tahun tersebut. 
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Soal-soal: 

1. Jelaskan perbedaan antara portofolio efisien dan portofolio 

optimal! Berikan ilustrasi gambar 

2. Jelaskan cara menilai preferensi risiko seorang investor dengan 

menggunakan kurva indiferens! 

3. Jelaskan dengan apa yang dimaksud aset berisiko dan aset 

bebas risiko! 
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BAB V.  PENILAIAN KINERJA PORTOFOLIO 

 Evaluasi kinerja portofolio bertujuan untuk mengetahui 

dan menganalisa apakah portofolio yang telah dibentuk bisa 

meningkatkan pencapaian tujuan investasi sehingga dapat 

diketahui portofolio mana yang memiliki kinerja lebih baik 

berdasarkan tingkat return dan tingkat risikonya. Selanjutnya 

melalui evaluasi ini, investor bisa melakukan revisi terhadap 

saham-saham penyusun portofolio tersebut apabila investor 

merasa portofolio tersebut tidak lagi memenuhi preferensi risiko 

investor. Evaluasi ini dilakukan dengan cara melakukan penilaian 

(measurement) dan pembandingan (benchmarking) dengan 

portofolio-portofolio lain yang dibentuk sendiri maupun portofolio 

yang dimiliki perusahaan pengelola dana. 

5.1. Metode Indeks Sharpe 

Indeks ini disebut juga reward to variability ratio. Kinerja 

portofolio diukur dengan cara membandingkan antara premi risiko 

portofolio (selisih rata-rata rate of return dari portofolio dengan 

rata-rata tingkat bunga bebas risiko) dengan risiko portofolio yang 

dinyatakan dengan standar deviasi (total risk). Rumus matematis 

indeks Sharpe adalah: 

𝑆𝑝 =
𝑅𝑝 − 𝑅𝑓

𝑆𝐷𝑝

 

dimana: 

Sp = Indeks Sharpe portofolio 

Rp = Rata-rata rate of return portofolio 

Rf = Rata-rata atas bunga investasi bebas risiko 

SDp = Standar deviasi dari rate of return portofolio 

Rp – Rf = Premi risiko portofolio 
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Rumus ini menghitung garis yang menghubungkan 

portofolio berisiko dengan bunga bebas risiko. Slope garis tersebut 

adalah 
(𝑅𝑝 − 𝑅𝑓)

𝜎𝑝
⁄ , yang artinya semakin besar slope yang 

dibentuk garis tersebut, semakin baik portofolio yang ada digaris 

tersebut. Semakin besar rasio premi risiko portofolio terhadap 

standar deviasi, bisa dikatakan kinerja portofolio tersebut semakin 

baik. Indeks Sharpe ini relevan digunakan oleh investor yang 

menanamkan dananya hanya sebagian pada portofolio tersebut, 

sehingga risiko portofolio dinyatakan dalam standar deviasi. 

5.2. Metode Indeks Treynor 

Indeks ini disebut juga reward to volatility ratio. Kinerja 

portofolio diukur dengan membandingkan antara premi risiko 

portofolio dengan risiko portofolio yang dinyatakan dalam beta 

(risiko pasar atau risiko sistematis). Rumus matematis dari indeks 

Treynor adalah: 

𝑇𝑝 =
𝑅𝑝 − 𝑅𝑓

𝛽𝑝

 

dimana: 

Tp = Indeks Treynor portofolio 

Rp = Rata-rata rate of return portofolio 

Rf = Rata-rata atas bunga investasi bebas risiko 

Βp = Beta portofolio (risiko pasar atau risiko sistematis) 

Rp – Rf = Premi risiko portofolio 

Rumus ini menghitung slope yang menghubungkan 

portofolio berisiko dengan bunga bebas risiko. Slope tersebut 

dinyatakan dengan 
𝑅𝑝 − 𝑅𝑓

𝛽𝑝
⁄ , artinya semakin besar slope yang 

dibentuk garis tersebut, semakin baik portofolio yang ada di garis 
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tersebut. Semakin besar rasio premi risiko portofolio terhadap 

beta, bisa dikatakan semakin baik kinerja portofolio tersebut. 

Ukuran risiko portofolio yang menggunakan beta ini 

menunjukkan bahwa portofolio yang dibentuk merupakan portofolio 

yang didiversifikasi dengan baik. Indeks Treynor ini relevan 

digunakan oleh investor yang memiliki berbagai portofolio atau 

menanamkan dananya pada berbagai reksadana (mutual fund), 

atau yang melakukan diversifikasi pada berbagai portofolio, 

sehingga portofolio dinyatakan dalam beta (β), yakni risiko pasar 

atau risiko sistematis. 

5.3. Metode Indeks Jensen  

Landasan dari metode ini adalah Garis Pasar Sekuritas 

(Security Market Line – SML) yang merupakan garis yang 

menghubungkan portofolio pasar dengan kesempatan investasi 

yang bebas risiko, rumus matematisnya adalah 𝑅𝑝 = 𝑅𝑓 +

(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)𝛽𝑝. Slope SML dinyatakan sebagai 
(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)

𝛽𝑝
⁄  dan 

konstantanya adalah Rf. Dalam keadaan ekuilibrium semua 

portofolio diharapkan berada pada SML. Apabila dengan risiko 

yang sama, return suatu portofolio berbeda dengan return pada 

SML, maka perbedaan tersebut dinamakan indeks Jensen; yang 

mana risikonya dinyatakan dalam beta (risiko pasar atau risiko 

sistematis). Apabila return aktual suatu portofolio lebih tinggi dari 

return yang sesuai dengan persamaan dengan SML, berarti indeks 

Jensen akan bernilai positif. Namun, apabila return aktual dari 

suatu portofolio lebih kecil dari return yang sesuai dengan 

persamaan SML, berarti indeks Jensen akan bernilai negatif.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumus indeks 

Jensen adalah: 

𝐽𝑝 = (𝑅𝑝 − 𝑅𝑓) − (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)𝛽𝑝 
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dimana: 

Jp = Indeks Jensen portofolio 

Rp = Rata-rata return portofolio 

Rf = Rata-rata bunga investasi bebas risiko 

Rm = Rata-rata return pasar (diwakili oleh IHSG) 

βp = Beta portofolio (risiko pasar atau risiko sistematis) 

Rp - Rf = Premi risiko portofolio 

Rm - Rf = Premi risiko pasar 

 

Contoh: 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan return portofolio A, B, 

C, return pasar (Rm dari IHSG), dan tingkat bunga bebas risiko 

selama beberapa periode. 

Periode Rp-A Rp-B Rp-C Rm Rf 

1 −38,7 −16,0 −33,0 −26,0 7,9 
2 39,6 39,4 30,8 36,9 5,8 
3 11,1 34,3 18,2 23,6 5,0 
4 12,7 −6,9 −7,3 −7,2 5,3 
5 20,9 3,2 4,9 6,4 7,2 
6 35,5 28,9 30,9 18,2 10,0 
7 57,6 24,1 34,7 31,5 11,5 
8 −7,8 0,0 6,0 −4,8 14,1 
9 22,8 23,4 33,0 20,4 10,7 

Rata-rata 17,1 14,5 13,0 11,0 8,6 
SDp 28,1 19,78 22,8 20,5 - 
βp 1,20 0,92 1,04 1,00 - 

 

Indeks Sharpe: ► 𝑆𝑝 =
(𝑅𝑝 − 𝑅𝑓)

𝑆𝐷𝑝
⁄  

𝑆𝑝𝐴 =
(17,1 − 8,6)

28,1⁄ = 0,302 

𝑆𝑝𝐵 =
(14,5 − 8,6)

19,7⁄ = 0,299 

𝑆𝑝𝐶 =
(13,0 − 8,6)

22,8⁄ = 0,193 
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𝑆𝑝𝑀 =
(11,0 − 8,6)

20,5⁄ = 0,117 

Indeks Treynor: ► 𝑇𝑝 =
(𝑅𝑝 − 𝑅𝑓)

𝛽𝑝
⁄  

𝑇𝑝𝐴 =
(17,1 − 8,6)

1,20⁄ = 7,08 

𝑇𝑝𝐵 =
(14,5 − 8,6)

0,92⁄ = 6,41 

𝑇𝑝𝐶 =
(13,0 − 8,6)

1,04⁄ = 4,23 

𝑇𝑝𝑀 =
(11,0 − 8,6)

1,00⁄ = 2,40 

Indeks Jensen: ► 𝐽𝑝 = (𝑅𝑝 − 𝑅𝑓) − (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)𝛽𝑝 

𝐽𝑃𝐴 = (17,1 − 8,6) − (11,0 − 8,6)1,20 = 5,62 

𝐽𝑃𝐵 = (14,5 − 8,6) − (11,0 − 8,6)0,92 = 3,69 

𝐽𝑃𝐶 = (13,0 − 8,6) − (11,0 − 8,6)1,04 = 1,90 

𝐽𝑃𝑀 = (11,0 − 8,6) − (11,0 − 8,6)1,00 = 0 

 

Hasil perhitungan di atas merupakan benchmark (perbandingan). 

Dari tiga portofolio yang dibentuk (portofolio A, B, dan C), portofolio 

A memiliki nilai kinerja paling tinggi. Untuk portofolio B dan C, 

investor perlu melakukan revisi. Revisi tersebut bisa bersifat total 

(membentuk portofolio baru) ataupun revisi terbatas (melakukan 

perubahan proporsi alokasi dana dalam saham yang ada pada 

portofolio tersebut). 

Apabila suatu portofolio dianggap telah terdiversifikasi 

dengan baik, yang artinya return portofolio tersebut hampir 

semuanya dipengaruhi oleh return pasar, maka akan lebih baik jika 

investor menggunakan indeks Treynor dalam mengevaluasi 

portofolionya.  Ini dikarenakan pada indeks Treynor hanya 

menggunakan risiko sistematis (beta) saja. Namun apabila return 

dari suatu portofolio hanya sedikit saja yang terpengaruh oleh 

return pasar, maka akan lebih baik kalau investor menggunakan 
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indeks Sharpe dalam melakukan evaluasi, karena indeks Sharpe 

menggunakan risiko total (penjumlahan risiko sistematis dan risiko 

tidak sistematis). 

Untuk mengetahui seberapa terdiversifikasi suatu 

portofolio, perlu dilakukan analisis regresi antara return portofolio 

dengan return pasar. Hasil regresi akan menunjukkan nilai kuadrat 

dari koefisien korelasi (ρ2). Nilai ρ2 bisa digunakan untuk 

menunjukkan tingkat difersivikasi suatu portofolio, karena ρ2 

menunjukkan prosentase dari varian return portofolio yang 

dipengaruhi oleh return pasar. Semakin mendekati nilai 1,0 

koefisien korelasinya, maka semakin terdifersivikasi portofolio 

tersebut. 

Dalam melakukan revisi kinerja portofolio perlu 

dipertimbangkan juga tingkat return harus melebihi biaya revisi 

yang terdiri atas: (1) komisi pembelian saham; (2) komisi penjualan 

saham; (3) pajak pertambahan nilai (PPn) dan pajak penghasilan 

(PPh) final; (4) biaya pengumpulan dan analisis data serta 

informasi. 
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Soal-soal: 

1. Sebutkan faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan 

investor dalam mengevaluasi kinerja portofolio? 

2. Jelaskan tiga metode pengukuran portofolio! 

3. Jelaskan cara yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

diversifikasi suatu portofolio! 

4. Jelaskan pada kondisi seperti apa seorang investor sebaiknya 

menggunakan indeks Sharpe atau indeks Treynor dalam 

mengevaluasi suatu portofolio! 
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BAB VI.  OBLIGASI 

6.1. Pengertian Obligasi 

Salah satu alternatif investasi bagi investor yang tidak 

menyukai risiko adalah obligasi. Obligasi merupakan surat tanda 

bukti yang dimiliki investor yang memberikan pinjaman utang bagi 

emiten penerbit obligasi tersebut. Emiten obligasi akan 

memberikan kompensasi bagi investor pemegang obligasi berupa 

kupon yang dibayarkan secara periodik kepada investor. Dengan 

demikian, bisa diartikan bahwa obligasi merupakan salah satu 

instrument pasar modal yang memberikan pendapatan tetap 

(fixed-income security) bagi investor pemegangnya. Perusahaan 

penerbit obligasi tersebut berkewajiban membayar bunga dengan 

jumlah tertentu secara berkala selama periode tertentu. Ketika 

periode berakhir dan masa jatuh tempo tiba, perusahaan penerbit 

obligasi tersebut juga harus membayar kembali nilai obligasi yang 

telah diinvestasikan oleh investor. 

Kita bisa melihat karakteristik obligasi berdasarkan nilai 

intrinsik, tipe penerbitannya, bond indentures, dan call provision-

nya. Berikut ini adalah elaborasi dari landasan penentu 

karakteristik obligasi: 

 Nilai Intrinsik 

Beberapa pakar menyebutnya sebagai nilai teoritis. Nilai 

intrinsik bisa diperoleh dari hasil estimasi nilai saat ini dari semua 

aliran kas obligasi di masa yang akan datang. Nilai ini dipengaruhi 

oleh tingkat kupon yang diberikan, waktu menuju masa jatuh 

tempo, dan nilai harga obligasi tersebut (par value). Kupon obligasi 

menunjukkan pendapatan bunga yang akan diperoleh investor 

obligasi dari emitennya selama periode investasi yang telah 

ditentukan secara periodik. Waktu menuju jatuh tempo 

menunjukkan lama periode obligasi. Umumnya investor 
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berinvestasi pada obligasi yang memiliki hanya satu masa jatuh 

tempo atau yang dinamakan term bond. Disamping term bond, 

dikenal pula serial obligation bond yang merupakan obligasi 

dengan masa jatuh tempo yang lebih dari sekali. Nilai harga pokok 

obligasi (par value) merupakan harga yang ditentukan oleh emiten 

sekuritas pada saat obligasi tersebut ditawarkan emiten pada 

investor. Nilai pokok ini berbeda dengan harga pasar obligasi yang 

bersangkutan. Harga pasar obligasi bisa berubah-ubah karena 

pengaruh perubahan besaran kupon yang diberikan dan tingkat 

suku bunga pasar. 

 Tipe Penerbitan obligasi 

Emiten terkadang menerbitkan obligasi dengan 

menggunakan jaminan (collateral) aset riil tertentu yang dimiliki 

perusahaan. Obligasi yang tidak memiliki jaminan biasanya 

diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki kredibilitas 

baik. Disamping terkait dengan jaminan, penerbitan obligasi juga 

dibedakan berdasarkan urutan hak klaim atas aset perusahaan. 

Obligasi yang memberikan hak prioritas pertama atas klaim aset 

perusahaan ketika terjadi permasalahan likuiditas disebut obligasi 

senior. Sedangkan obligasi yang hak klaim aset perusahaan 

diperoleh setelah pemilik prioritas klaim (obligasi senior) terpenuhi 

dinamakan obligasi yunior atau obligasi subordinat. 

 Bond Indentures 

Bond indentures merupakan dokumen keabsahan yang 

memuat hak-hak pemegang obligasi dan emitennya. Dokumen ini 

berisi spesifikasi obligasi seperti waktu jatuh tempo obligasi, waktu 

pembayaran bunga, dan pembatasan pemberian dividen bagi 

pemegang saham perusahaan. 
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 Call Provision 

Call provision merupakan hak emiten obligasi untuk 

melunasi obligasi sebelum tiba jatuh tempo. Hal ini akan dilakukan 

ketika tingkat suku bunga pasar berada di bawah tingkat kupon 

obligasi, dan dilakukan untuk mengurangi biaya modal 

perusahaan. Pada dasarnya ini merupakan hak yang 

menguntungkan emiten dan bersifat merugikan investor. Oleh 

karena itu emiten diharuskan membayar sejumlah dana kepada 

investor yang dinamakan call premium. Namun tidak semua 

obligasi bisa dibeli kembali oleh emitennya sebelum masa jatuh 

tempo. Obligasi seperti ini dinamakan noncallable bond, emiten 

tidak bisa membeli kembali obligasinya sebelum tiba jatuh tempo. 

Noncallable bond seperti ini bisa memberikan jaminan pendapatan 

bagi investor jika tingkat suku bunga pasar mengalami penurunan. 

6.2. Jenis Obligasi 

Pada bagian ini akan dibahas beragam jenis obligasi yang 

umumnya diperdagangkan di pasar modal. Karakteristik dari setiap 

jenis obligasi berbeda antara satu sama lain. Jenis-jenis obligasi 

tersebut adalah: 

1. Obligasi dengan jaminan (mortgage bonds) merupakan 

obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan 

menggunakan jaminan aset riil yang dimiliki perusahaan 

tersebut. Apabila perusahaan gagal memenuhi 

kewajibannya maka pemegang obligasi berhak mengambil 

alih aset tersebut. Pada obligasi jenis ini perusahaan 

emiten bisa mengeluarkan obligasi yunior dengan 

menggunakan jaminan aset riil yang sama dengan ketika 

mengeluarkan obligasi sebelumnya. Misalnya ada 

perusahaan menerbitkan obligasi senilai Rp. 5 milyar 

dengan jaminan bangunan dan mesin produksi senilai Rp. 
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10 milyar. Selanjutnya perusahaan tersebut menerbitkan 

obligasi lagi senilai Rp. 3 milyar dengan jaminan yang 

sama seperti ketika menerbitkan obligasi pertama. 

Obligasi kedua ini yang dinamakan obligasi yunior, 

sedangkan yang pertama kali dikeluarkan adalah obligasi 

senior. Ketika terjadi likuidasi, pemegang obligasi yunior 

baru memiliki hak atas jaminan aset tersebut setelah 

pemegang obligasi senior terpenuhi hak klaimnya 

terhadap aset yang dijaminkan. 

2. Obligasi tanpa jaminan (debentures atau unsecured 

bonds) merupakan obligasi yang diterbitkan tanpa adanya 

jaminan aset riil. Seperti halnya obligasi dengan jaminan, 

perusahaan emiten obligasi bisa menerbitkan obligasi 

yunior yang juga tanpa jaminan. Obligasi ini dinamakan 

Junior debentures. 

3. Obligasi konversi merupakan obligasi yang memberikan 

hak bagi pemegangnya untuk mengkonversikan obligasi 

yang dimilikinya menjadi sejumlah saham perusahaan 

pada harga yang ditetapkan. Dengan demikian pemegang 

obligasi memiliki peluang untuk mendapatkan capital gain. 

Perusahaan penerbit obligasi juga memperoleh 

keuntungan karena biasanya obligasi konversi 

memberikan tingkat kupon yang lebih rendah daripada 

obligasi biasa. 

4. Obligasi dengan warrant merupakan obligasi yang 

pemegangnya memiliki hak untuk membeli saham 

perusahaan emiten dengan harga tertentu. 

Kompensasinya, sama dengan obligasi konversi, kupon 

yang dibayarkan emiten obligasi lebih rendah daripada 

obligasi lainnya. Pemegang obligasi juga mendapatkan 
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capital gain dengan kepemilikan sahamnya ketika hak 

tersebut digunakan. 

5. Obligasi tanpa kupon (zero coupon bond) merupakan 

obligasi dimana emitennya tidak memberikan pembayaran 

bunga atau kupon bagi pemegang obligasinya. Namun, 

harga yang ditawarkan pada investor dipastikan berada di 

bawah harga pokok atau par value, sehingga keuntungan 

investor dari perbedaan harga pasar dan par value ketika 

obligasi tersebut dibeli kembali. 

6. Obligasi dengan tingkat bunga mengambang (floating 

rate bond) merupakan obligasi yang memberikan tingkat 

bunga dengan besaran yang disesuaikan fluktuasi tingkat 

bunga pasar yang berlaku. 

7. Putable bond merupakan obligasi yang memberikan hak 

bagi pemegangnya untuk menerima pelunasan obligasi 

sesuai dengan par value meski waktu jatuh tempo belum 

sampai. Obligasi seperti ini bisa melindungi pemegang 

obligasi terhadap fluktuasi tingkat bunga. Ketika suku 

bunga meningkat yang menyebabkan harga obligasi turun, 

maka pemegang obligasi memiliki hak untuk meminta 

pelunasan obligasi yang dipegangnya dengan harga par 

value. 

8. Junk bond merupakan obligasi yang memberikan kupon 

dengan nilai yang cukup tinggi, namun risikonya juga 

tinggi. Umumnya obligasi seperti ini diterbitkan oleh 

perusahaan yang memiliki risiko tinggi atau perusahaan 

yang memiliki rencan merger atau akuisisi. 

 

6.3. Pendapatan dari obligasi 

Pendapatan dari investasi dalam bentuk sekuritas obligasi 

berupa bunga obligasi (bond interest rate) dan yield obligasi (bond 
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yield). Bunga obligasi merupakan imbalan yang diberikan emiten 

obligasi kepada investor atas kesediaannya meminjamkan 

dananya. Bunga obligasi juga disebut kupon obligasi (coupon 

interest rate) dan umumnya sudah ditentukan besarannya ketika 

emiten menerbitkan obligasi tersebut. Besaran tingkat bunga 

obligasi ini pada umumnya juga tetap selama periode investasinya. 

Yield obligasi merupakan ukuran pendapatan obligasi 

yang akan diterima investor. Artinya, yield obligasi merupakan 

expected return investor dalam berinvestasi pada obligasi yang 

sifatnya sudah pasti berubah-ubah. Untuk ukuran yield obligasi 

ada beberapa metode, yakni:  

1. nominal yield merupakan tingkat kupon yang diberikan, 

misalnya suatu obligasi memberikan kupon 15% per tahun, 

maka dikatakan obligasi tersebut memiliki nominal yield 

sebesar 15%;  

2. current yield merupakan rasio tingkat bunga obligasi terhadap 

harga pasar dari obligasi tersebut. Rumus perhitungannya 

adalah: 

𝐶𝑌 =
𝐶𝑖

𝑃𝑚
⁄  

dimana: 

CY = Current yield obligasi 

Ci = Pembayaran kupon per tahun untuk obligasi i 

Pm = Harga pasar obligasi 

Informasi atas current yield ini biasanya dipublikasikan 

secara harian di media massa bisnis karena berguna bagi 

investor dimana informasi yang terkandung sudah memberikan 

gambaran perbandingan kupon obligasi terhadap harga pasar 

obligasi. Akan tetapi, current yield tidak bisa diasumsikan 

sebagai return aktual dari obligasi yang bersangkutan. Hal itu 

dikarenakan current yield tidak mengambarkan perbedaan 
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antara harga obligasi pada saat diterbitkan dan harga obligasi 

ketika dijual kembali (tidak ada informasi capital gain/loss);  

3. yield to maturity (YTM) merupakan tingkat return secara 

keseluruhan yang akan diterima jika investor menahan obligasi 

hingga tiba masa jatuh temponya. Jika diketahui data harga 

obligasi saat ini, waktu jatuh tempo, kupon dan par value 

obligasi, rumus perhitungan YTM adalah: 

𝑃 = ∑

𝐶𝑖
2⁄

(1 + 𝑌𝑇𝑀 2⁄ )𝑡
+

𝑃𝑝

(1 + 𝑌𝑇𝑀 2⁄ )2𝑛

2𝑛

𝑡=1

 

 dimana: 

 P = Harga obligasi saat ini 

 n = Jumlah tahun sampai tiba jatuh tempo 

 Ci = Pembayaran kupon untuk obligasi i setiap tahunnya 

 YTM = yield to maturity 

 Pp = par value obligasi 

YTM juga bisa dicari dengan cara mencoba-coba memasukkan 

nilai yang paling mendekati. Cara ini sebenarnya sama dengan 

cara menghitung tingkat bunga yang menyamakan investasi 

awal dengan cash inflow dalam penilaian proyek atau yang 

dinamakan dengan Internal Rate of Return (IRR). Rumusnya 

adalah: 

𝑌𝑇𝑀∗ =
𝐶𝑖 +

𝑃𝑝 − 𝑃
𝑛

𝑃𝑝 + 𝑃
2

 

dimana: 

YTM* = Nilai yield maturity yang mendekati 

P = Harga obligasi saat ini (t = 0) 

n = Jumlah tahun sampai tiba jatuh tempo 

Ci = Pembayaran kupon untuk obligasi i setiap tahunnya 

Pp = par value obligasi 
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Contoh: 

Sebuah noncallable obligasi akan jatuh tempo 10 tahun lagi 

dengan par value Rp. 1.000 dan tingkat kuponnya adalah 18%. 

Obligasi tersebut dijual dengan harga di bawah par Rp. 917,69, 

maka yield to maturity obligasi tersebut adalah: 

917,69 = ∑
180 2⁄

(1 + 𝑌𝑇𝑀 2⁄ )𝑡
+

1000

(1 + 𝑌𝑇𝑀 2⁄ )20

20

𝑡=1

 

917,69    = 90(𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡𝑦, 10% 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 20 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒)

+ 1.000(𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟, 10% 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 20 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒) 

917,69 = 90(8,514) + 1.000(0.149) 

917,69 = 917,69 

Nilai present value of annuity dan present value factor dalam 

contoh di atas menggunakan Tabel present value anuitas dan 

tabel present value pada lampiran buku ini. Dengan 

menggunakan ini diketahui bahwa YTM dari obligasi tersebut 

adalah 20%(10% x 2), sedangakan untuk menghitung YTM 

yang mendekati adalah: 

𝑌𝑇𝑀  =
180 +

1.000 − 917,69
10

1.000 + 917,69
2

 

            =
180 + 8,231

958,845
= 188,231

958,845⁄  

            = 19,63% 

4. yield to call (YTC) merupakan perhitungan pendapatan untuk 

obligasi yang callable, yakni obligasi yang bisa dilunasi kembali 

oleh emiten meskipun belum tiba masa jatuh tempo. Umumnya 

obligasi callable ini dijual pada harga premium (obligasi dengan 

kupon tinggi dan harga pasarnya di atas par value). Untuk 

menghitung YTC digunakan rumus berikut ini: 

𝑃 = ∑

𝐶𝑖

2

(1 +
𝑌𝑇𝐶

2
)

𝑡 +
𝑃𝐶

(1 +
𝑌𝑇𝐶

2
)

2𝑐

20

1=1
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dimana: 

P = Harga pasar obligasi saat sekarang 

YTC = yield to call 

Ci = Pendapatan kupon per tahun 

c = Periode sampai saat obligasi dilunasi (first call) 

PC = call price obligasi 

Sementara itu untuk menghitung nilai YTC yang mendekati 

dapat digunakan perhitungan berikut ini:  

𝑌𝑇𝐶∗ =
𝐶𝑖 +

𝑃𝑐 − 𝑃
𝑛

𝑃𝑐 + 𝑃
2

 

dimana: 

YTC* = Nilai YTC yang mendekati 

P = Harga obligasi saat ini (t = 0) 

n = Jumlah tahun sampai pada pelunasan oleh emiten 

Ci = Pendapatan kupon per tahun 

Pc = call price (harga ketika pelunasan) 

contoh: 

Sebuah callable obligasi jatuh tempo 20 tahun lagi dan kupon 

yang diberikan adalah 18%. Par value obligasi tersebut adalah 

Rp. 1.000 dan dijual dengan harga Rp. 1.419,5. Kemungkinan 

emiten akan membeli kembali obligasi tersebut 5 tahun lagi 

dengan harga Rp. 1.180. YTC untuk obligasi ini adalah: 

1.419,5 = ∑
90

(
1 + 𝑌𝑇𝐶

2
)

𝑡 +
1.180

(
1 + 𝑌𝑇𝐶

2
)

10

10

𝑡=1

 

1.419,5

= 90(𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡𝑦, 5% 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 10 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒)

+ 1.180(𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟, 5% 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 10 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒) 

1.419,5 = 90(7,722) + 1.180(0.64) 

1.419,5 = 1.419,5 
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Dari rumus pertama bisa diketahui bahwa YTC dari obligasi 

tersebut adalah 10%. Apabila menggunakan rumus kedua 

maka YTC-nya adalah: 

𝑌𝑇𝐶 =
180 +

1.180 − 1.419,5
5

1.180 + 1.419,5
2

 

       =
180 + (−47,9)

1.299,75
=

144,5

1.299,75
 

       = 10,16% 

5. Realized yield merupakan tingkat return yang diharapkan oleh 

investor dari suatu obligasi apabila obligasi tersebut dijual 

kembali oleh investor sebelum tiba jatuh temponya. 

Perhitungan realized yield ini memerlukan perkiraan atas harga 

jual obligasi pada akhir periode investasi yang ditentukan 

investor sendiri serta perkiraan tingkat reinvestasi untuk kupon 

yang diperoleh. Dengan perkiraan-perkiraan tersebut investor 

bisa menghitung return yang akan diperoleh jika perkiraan 

tersebut benar-benar terjadi. Rumus perhitungan realized yield 

tersebut adalah: 

𝑅𝑌 =
𝐶𝑖

𝑃𝑓 − 𝑃
ℎ

𝑃𝑓 + 𝑃
2

 

dimana: 

RY =  Nilai yield yang terealisasi 

P =  Harga obligasi pada saat ini (t = 0) 

h =  Periode investasi obligasi (dalam tahun) 

Ci =  Pendapatan kupon obligasi per tahun 

Pf =  Harga jual obligasi di masa yang akan datang           

(waktu dijual) 

Contoh: 
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Obligasi dengan par value Rp. 1000, masa 20 tahun dengan 

kupon 18%, dijual dengan harga Rp. 800. Investor 

memperkirakan 3 tahun ke depan suku bunga akan turun 

sehingga diperkirakan harga obligasi tersebut 3 tahun ke depan 

mencapai harga Rp. 900. Realized yield dari obligasi tersebut 

adalah: 

𝑅𝑌 =
180 +

900 − 800
3

900 + 800
2

 

       =
180 +

900 − 800
3

900 + 800
2

=
213,3333

850
= 

       = 25,10% 

 

6.4. Evaluasi Obligasi 

Harga suatu efek/sekuritas dipengaruhi oleh nilai intrinsik 

yang ditentukan oleh present value dari semua cash flow yang 

diharapkan diperoleh dari efek/sekuritas tersebut. Dalam obligasi 

penentuan nilai tersebut relatif lebih sederhana dibandingkan jenis 

sekuritas lainnya, karena jangka waktu dan besaran cash flow di 

masa yang akan datang dari obligasi bisa diketahui terlebih 

dahulu. 

Nilai intrinsik suatu obligasi akan sama dengan present 

value dari cash flow yang diharap diperoleh dari obligasi tersebut. 

Nilai atau harga obligasi bisa diketahui dengan mengasumsikan 

semua cash flow yang berasal dari pembayaran kupon obligasi 

sebagai return, ditambah pelunasan obligasi sebesar par value 

yang akan diterima ketika jatuh tempo, dengan yield yang 

diharapkan oleh investor. Rumus perhitungan nilai obligasi 

(dengan asumsi waktu pembayaran kupon 2 kali setahun) adalah: 
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𝑃 = ∑

𝐶𝑖

2

(
1 + 𝑟

2
)

𝑡 +
𝑃𝑝

(
1 + 𝑟

2
)

2𝑛

2𝑛

𝑡=1

 

dimana: 

P = present value obligasi (t = 0) 

n = Jumlah tahun sampai jatuh tempo obligasi 

Ci = Pembayaran kupon untuk obligasi i setiap tahunnya 

r = Tingkat return yang tepat atau tingkat bunga pasar 

Pp = par value obligasi 

 Nilai r menunjukkan tingkat return yang diharapkan 

investor, yang mana tingkat return tersebut dipengaruhi oleh 

perkiraan tingkat return bebas risiko dan tingkat inflasi. 

Perhitungan evaluasi obligasi ini umumnya menggunakan yield to 

maturity, yakni tingkat return yang diharapkan dengan asumsi 

bahwa obligasi akan ditahan hingga tiba masa jatuh tempo. 

Dengan mengetahui besaran dan waktu pembayaran kupon, par 

value dan tingkat bunga yang diharapkan, maka akan bisa 

ditentukan nilai obligasinya dengan cara: (1) menentukan present 

value dari kupon yang diperoleh setiap tahunnya; (2) menentukan 

present value dari par value yang akan diperoleh ketika obligasi 

dilunasi saat jatuh tempo; dan (3) menjumlahkan present value 

dari pendapatan kupon dan par value. 

Contoh: 

Suatu obligasi dengan waktu jatuh tempo 20 tahun lagi, par value-

nya Rp. 1.000, kupon yang akan dibayarkan 16% per tahun 

(pembayaran dilakukan 2 kali dalam setahun). Dengan asumsi 

bahwa tingkat bunga pasar juga sebesar 16%, maka harga 

obligasi tersebut adalah: 
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𝑃 = ∑

160
2

(
1 + 0,16

2
)

𝑡 +
1.000

(
1 + 0,16

2
)

40

40

𝑡=1

 

   = 𝑅𝑝. 954,00 + 𝑅𝑝. 46,00 = 𝑅𝑝. 1.000,00 

Pada perhitungan di atas kita melihat pada bagian pertama 

merupakan present value dari Rp. 80,00 setiap 6 bulan untuk 40 

periode selama umur obligasi pada tingkat bunga pasar 8% 

(didapatkan dari 16% dibagi 2, karena pembayaran dilakukan 2 

kali setahun). Sedangkan bagian kedua merupakan present value 

dari par value (Rp. 1.000,00) yang akan diterima saat jatuh tempo 

(t = 40) dengan tingkat bunga pasar 8%. Nilai present value 

didapatkan dari tabel present value dan tabel present value annuity 

pada lampiran buku ini. Nilai obligasi tersebut dihitung dengan detil 

seperti di bawah ini: 

 Present value dari penerimaan bunga: 

80 x 11,925   = Rp.  954,00 

 Present value dari pelunasan par value: 

1.000 x 0,0046   =           46,00 

Total nilai obligasi  = Rp. 1000,00 

Dari perhitungan di atas kita bisa melihat bahwa harga 

obligasi ini ternyata sama besarnya dengan par value, karena 

tingkat bunga yang diperkirakan besarannya sama dengan tingkat 

kupon yang diberikan oleh obligasi (16%). Jika tingkat bunga yang 

diperkirakan investor tidak sama dengan tingkat kupon, maka 

harga obligasi akan berbeda dengan par value-nya. Apabila yield 

pasar lebih rendah daripada tingkat kupon maka harga obligasi 

akan lebih tinggi dari par value-nya. Misalnya dengan 

menggunakan contoh yang sama tetapi tingkat bunga pasar turun 

menjadi 10% maka perhitungan harga obligasi adalah: 
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 Present value dari penerimaan bunga 

80 x 17,159    = Rp. 1.372,72 

 Present value dari pelunasan par value 

1.000 x 0,1420    =           142,00 

Total nilai obligasi      Rp. 1.514,72 

 

6.5. Tingkat Bunga dan Harga Obligasi 

Nilai intrinsik obligasi sangat berkaitan dengan tingkat 

expected return atau yield dari obligasi tersebut. Dengan 

menggunakan contoh pada bagian sebelumnya kita akan 

mendapati hubungan antara nilai obligasi dengan yield-nya 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 6.1 menunjukkan: (1) jika yield lebih rendah 

daripada tingkat kupon, maka harga jual obligasi akan lebih tinggi 

dibandingkan par value-nya (harga premium); (2) jika yield lebih 

tinggi daripada tingkat kupon, maka harga obligasi akan lebih 

0
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Gambar 6.1 
Hubungan nilai dan bunga obligasi (jangka 20 tahun dan 

kupon 16%) 

1791,44 

670,52 
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rendah dibandingkan par value-nya (harga terdiskon); (3) jika yield 

sama dengan tingkat kupon, maka harga obligasi akan sama 

dengan par value; dan (4) hubungan antara nilai dan yield 

berbentuk kurva cekung, dimana apabila yield semakin rendah 

maka nilai akan semakin tinggi dengan kenaikan marginal yang 

semakin kecil, begitu pula sebaliknya. Pengaruh perubahan tingkat 

bunga terhadap nilai obligasi juga berhubungan dengan masa 

jatuh tempo. Semakin tinggi/semakin rendah tingkat bunga maka 

nilai obligasi yang masa jatuh temponya lebih lama akan 

mengalami penurunan/peningkatan nilai dibandingkan obligasi 

yang masa jath temponya lebih pendek. 

Fluktuasi nilai obligasi juga berhubungan dengan tingkat 

kupon yang diberikan obligasi tersebut. Obligasi yang memberikan 

kupon lebih rendah, nilainya cenderung lebih berfluktuasi 

dibanding nilai obligasi yang tingkat kuponnya lebih tinggi. 

Bisa disimpulkan bahwa apabila terjadi pergeseran tingkat 

bunga, faktor penting yang mempengaruhi nilai obligasi adalah 

masa jatuh tempo (maturity) dan tingkat kupon. Semakin tinggi 

tingkat bunga, maka semakin rendah nilai obligasi, tetapi 

prosentase perubahan nilai yang lebih besar terjadi pada obligasi 

yang masa jatuh temponya lebih panjang dengan tingkat kupon 

yang lebih rendah. Oleh karena itu, investor yang ingin membeli 

obligasi dengan dampak perubahan nilai yang besar disarankan 

memilih obligasi dengan tingkat kupon rendah dan masa jatuh 

tempo yang panjang. Akan tetapi apabila investor mengharapkan 

peningkatan bunga, disarankan investor seperti ini memilih obligasi 

dengan tingkat kupon tinggi dan masa jatuh tempo pendek. 
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6.6. Durasi 

Mengukur umur obligasi hanya dengan menggunakan 

masa jatuh temponya (maturity) tidak cukup memadai, karena 

maturity hanya menitik-beratkan pada return principal ketika jatuh 

tempo saja. Artinya adalah bahwa jika terdapat dua obligasi 

dengan masa jatuh tempo sama namun tingkat kuponnya berbeda, 

obligasi dengan tingkat kupon lebih tinggi akan lebih cepat 

menutup harga beli dibandingkan obligasi yang tingkat kuponnya 

lebih rendah. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pengukuran umur 

obligasi alternatif yang bisa menunjukkan umur ekonomis suatu 

obligasi yang sebenarnya. Salah satu konsep pengukuran seperti 

ini disebut durasi. Konsep ini dimunculkan oleh Frederick 

Macaulay. 

Durasi mengukur rata-rata tertimbang maturitas cash flow 

suatu obligasi yang didasarkan pada present value. Jadi yang 

dinamakan durasi adalah jumlah tahun yang dibutuhkan untuk 

mengembalikan harga beli obligasi. Gambar 6.2 menunjukkan pola 

cash flow dengan kupon 16% dan masa jatuh tempo 5 tahun. 

Sedangkan perhitungan untuk menentukan durasi (umur 

ekonomis) obligasi adalah: 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑀𝑎𝑐𝑎𝑢𝑙𝑎𝑦 = 𝐷 = ∑
𝑃𝑉(𝐶𝐹𝑡)

𝑃
× 𝑡

𝑛

𝑡=1

 

dimana: 

t =  Periode cash flow yang akan diterima 

n =  Jumlah periode sampai jatuh tempo 

PV(CFt) =  present value dari cash flow pada periode t yang 

didiskonto pada tingkat YTM 

P =  Nilai pasar obligasi 

 

Contoh: 
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Dengan rumus di atas dan menggunakan obligasi ber-par value 

Rp. 1.000, jangka waktu tempo 5 tahun dan kupon 16% per tahun, 

maka hasil perhitungan durasinya adalah: 

Tahun 
 

(a) 

Cash 
flow 
(b) 

Present 
value 

(c) 

Nilai Present 
value (b x c) 

(d) 

(𝒅)
𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒑𝒂𝒔𝒂𝒓⁄  

(e) 

Durasi 
(a x e) 

(f) 

1 160 0,862 137,92 0,138 0,138 

2 160 0,743 118,88 0,119 0,238 

3 160 0,641 102,56 0,103 0,309 

4 160 0,552 88,32 0,088 0,352 

5 1.160 0,476 552,16 0,552 2,760 

Durasi = 3.797       

 

Cash flow dari obligasi di atas adalah 5 kali perolehan kupon 

sebesar Rp. 160 ditambah pelunasan obligasi pada tahun kelima 

sebesar Rp. 1000. Durasi yang didapatkan sebesar 3,797 tahun 

(pembulatan menjadi 3,8 tahun) atau 1,2 tahun lebih pendek 

daripada masa jatuh temponya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.2 
Pola Cash Flow pada obligasi dengan kupon 16%/ tahun 

dengan jatuh tempo 5 tahun 1500 
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Durasi suatu obligasi ditentukan oleh: (a) masa jatuh 

tempo obligasi; (b) pendapatan kupon; dan (c) yield to maturity. 

Ada beberapa alasan mengapa konsep durasi ini cukup penting. 

Pertama, konsep ini mampu menjabarkan perbedaan antara umur 

ekonomis berbagai pilihan obligasi. kedua, konsep durasi bisa 

digunakan sebagai salah satu strategi pengelolaan investasi. 

Ketiga, konsep durasi ini bisa dijadikan pengukuran yang akurat 

terhadap pergeseran tingkat bunga, karena konsep ini telah 

menggabungkan kupon dan masa jatuh tempo obligasi. Ketika ada 

perubahan tingkat bunga tertentu, kita bisa menghitung prosentase 

perubahan nilai obligasi dengan menggunakan rumus durasi 

termodifikasi: 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 = 𝐷∗ =
𝐷

(1 + 𝑟)
 

dimana: 

D* = Durasi termodifikasi 

r = YTM obligasi 

D = Durasi Macaulay 

Angka dari durasi termodifikasi ini bisa digunakan untuk 

menghitung prosentase perubahan nilai obligasi akibat adanya 

pergeseran tingkat bunga pasar: 

𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝐷

(1 + 𝑟)
× % 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑟 

atau 

∆𝑃

𝑃
= −𝐷∗∆𝑟 

Jika kita menggunakan contoh seperti di atas, yakni durasi 3,797 

dan YTM 16%, maka durasi termodifikasinya adalah: 

𝐷∗ =
3,797

(1 + 0,16)
= 3,273 
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Dengan asumsi bahwa perubahan tingkat bunga pasar sebesar 

4% yakni dari 10% menjadi 14%, maka perubahan nilai obligasinya 

adalah: 

∆𝑃

𝑃
= −3,273 × (0,04) = −13,09%  

6.7. Strategi Investasi Obligasi 

Seperti yang pernah dibahas sebelumnya, nilai obligasi 

dipengaruhi oleh tingkat bunga pasar yang berlaku. Dalam kondisi 

nilai obligasi yang meningkat karena turunnya tingkat bunga pasar, 

investor akan memperoleh capital gain dari selisih peningkatan 

harga obligasi tersebut dengan harga ketika diterbitkan. Obligasi 

juga memberikan pendapatan tetap berupa kupon atau bunga 

serta pelunasan ketika tiba waktu jatuh tempo. 

Obligasi juga memiliki risiko terkait inflasi. Dalam konteks 

ini, inflasi menyebabkan penurunan nilai riil pendapatan kupon 

investor selama umur obligasi tersebut. Terlebih daripada itu, 

inflasi juga akan mempengaruhi tingkat bunga pasar yang pada 

akhirnya mempengaruhi nilai obligasi tersebut. oleh karenanya, 

investor harus memperhatikan tingkat bunga dan estimasi 

pergeseran tingkat bunga tersebut. 

6.7.1. Pasar Obligasi 

Pasar obligasi pada umumnya sangat menarik investor 

untuk berinvestasi ketika kondisi ekonomi cenderung turun, karena 

ketika pertumbuhan ekonomi berjalan lamban, tingkat bunga akan 

turun yang pada akhirnya menyebabkan harga obligasi akan 

meningkat. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi yang rendah 

akan menyebabkan peluang investasi berkurang sehingga 

permintaan akan obligasi meningkat. Oleh karena itu, harga 

obligasi akan meningkat dan yield dari obligasi akan turun. 

Ketika kondisi ekonomi mengalami peningkatan inflasi 

dimana suku bunga akan meningkat, investor akan meminta 
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kompensasi yang lebih besar karena kondisi seperti ini 

menyebabkan penurunan nilai riil cash flow yang diperoleh dari 

obligasi. Oleh karena itu pada kondisi dimana inflasi diestimasikan 

naik, harga obligasi akan mengalami penurunan, tetapi yield-nya 

akan meningkat. 

6.7.2. Struktur Tingkat Bunga 

Struktur tingkat bunga adalah hubungan antara waktu 

jatuh tempo dengan yield untuk suatu kategori obligasi pada waktu 

tertentu. Semakin lama umur obligasi, semakin tinggi risiko 

ketidak-pastian, sehingga tingkat bunga yang diharapkan juga 

akan semakin tinggi. 

Hubungan antara waktu jatuh tempo dengan tingkat bunga 

bisa ditunjukkan dalam kurva yield seperti berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Charles P. Jones, Investments: Analysis and Management, 6th edition. John 

Wiley & Sons, 1998, hal. 323 

Gambar 6.3 
Kurva yield pada beberapa waktu di Amerika Serikat 
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Gambar di atas menunjukkan bahwa kurva yield selalu 

berubah-ubah, bergantung pada masa jatuh tempo obligasi 

tersebut. Besaran slope kurva dan perubahan pada kurva hasil 

tersebut bisa dijelaskan dengan menggunakan tiga teori struktur 

tingkat bunga: 

1. Teori harapan. Tingkat bunga obligasi jangka panjang 

selama n periode sama dengan nilai rata-rata bunga jangka 

panjang dari obligasi tersebut selama n periode yang sama. 

Struktur tingkat bunga melibatkan penentuan tingkat bunga di 

masa yang akan datang (forward rate) dan tingkat bunga 

sekarang (spot rate). 

Untuk menghitung forward rate digunakan rumus: 

(1+𝑡𝑆𝑛) = √[(1+𝑡𝑆1)(1+𝑡+1𝐹1) … (1+𝑡+9𝑛−1𝐹1)]
𝑛

− 1 

dimana: 

tSn = spot rate pada waktu t untuk sekuritas dengan 

waktu jatuh tempo n periode 

t+1Fn = forward rate untuk satu tahun kemudian (t + 1) 

untuk n periode 

contoh: 

Spot rate untuk obligasi satu tahun adalah 18% dan dua 

forward rate adalah 16% (t+1F1) dan 12% (t+1F1), maka tingkat 

bunga untuk obligasi tersebut dengan masa jatuh tempo 3 

tahun adalah: 

(1+𝑡𝑆3) = √[(1 + 0,18)(1 + 0,16)(1 + 0,12)]3
− 1 

                 = 1,153062 − 1 = 0,153062 = 15,31% 

2. Teori preferensi likuiditas. Tingkat bunga akan 

menunjukkan jumlah tingkat bunga sekarang dan tingkat 

bunga jangka pendek yang diharapkan ditambah premi 

likuiditas (risiko). Semakin lama waktu jatuh tempo suatu 

obligasi, semakin tinggi tingkat ketidak-pastian yang dihadapi 
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investor. Dengan demikian investor lebih cenderung 

melakukan investasi jangka pendek. Sebaliknya perusahaan 

yang membutuhkan dana lebih menyukai pinjaman jangka 

panjang. Oleh karena itu, perusahaan memberikan premi 

likuiditas kepada investor yang mau memberi pinjaman jangka 

panjang. Implikasi dari teori ini adalah harga obligasi dengan 

jangka jatuh tempo yang lebih panjang akan menawarkan 

yield yang lebih tinggi daripada yang jangka jatuh temponya 

pendek. 

3. Teori preferensi habitat. Investor memiliki preferensi 

terhadap sektor maturitas (habitat) tertentu. Investor 

cenderung beralih ke maturitas lain jika terdapat return yang 

lebih tinggi. Dalam teori ini, kurva yield ditentukan oleh tingkat 

bunga di masa yang akan datang dan premi risiko, karena 

terdapat asumsi bahwa investor akan mengubah preferensi 

sektor maturitasnya jika terdapat return yang lebih tinggi.  

6.7.3. Struktur Risiko Tingkat Bunga 

Struktur risiko tingkat bunga juga dinamakan yield spread 

yang memiliki arti sebagai hubungan antara yield obligasi dengan 

karakteristik tertentu dari obligasi. struktur risiko tingkat bunga ini 

menjelaskan mengapa terdapat perbedaan tingkat yield obligasi 

dari beragam emiten. Yield spread ini dipengaruhi oleh: 

1) Perbedaan kualitas. Kita dapat melihat rating kualitas obligasi 

yang disusun berdasarkan besaran risiko kegagalan 

pembayaran (risk of default). Besaran risiko ini bergantung 

pada kinerja emiten obligasinya dalam membayarkan kupon 

dan pelunasan harga pokok obligasi. standar rating yang paling 

banyak digunakan adalah Standard & Poor’s (S&P). 

Berdasarkan rating S&P, rating tertinggi adalah AAA, 

sedangkan yang terburuk adalah D (risk of default paling 
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tinggi). Obligasi yang ratingnya rendah akan menawarkan yield 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi dengan rating 

tinggi. 

2) Perbedaan bentuk call provision. Obligasi callable umumnya 

memberikan YTM yang lebih tinggi dibandingkan obligasi 

noncallable. Emiten obligasi callable umumnya melakukan 

pelunasan sebelum jatuh tempo ketika tingkat suku bunga 

turun. Pelunasan yang dilakukan saat suku bunga turun ini 

menyebabkan kerugian di pihak investor karena alternatif 

investasi yang ada umumnya memberikan tingkat bunga yang 

lebih rendah daripada tingkat bunga obligasi yang sebelumnya. 

3) Perbedaan kupon. Obligasi yang memberikan kupon lebih 

rendah cenderung memberikan return berupa capital gain yang 

lebih besar. Seperti zero coupon bond yang memberikan capital 

gain dalam bentuk selisih nilai obligasi dengan par value 

obligasi. 

4) Perbedaan kemudahan diperdagangkan (marketability). 

Obligasi yang marketability-nya lebih tinggi dipastikan memiliki 

likuiditas yang lebih baik. Oleh karenanya, obligasi seperti ini 

akan memberikan YTM yang lebih tinggi. 

6.8. Startegi Pengelolaan Obligasi 

Pemilihan strategi pengelolaan obligasi sangat bergantung 

pada preferensi risiko, wawasan atas pasar obligasi dan tujuan 

investasi yang ingin dicapai investor. Strategi pengelolaan 

portofolio obligasi ada tiga, yakni: 

6.8.1. Strategi Pengelolaan Pasif 

Dasar pemikiran strategi ini adalah bahwa pasar berada 

dalam kondisi efisien, dimana harga sekuritas di pasar sudah 

ditentukan sesuai dengan nilai intrinsiknya. Investor tidak mencari 

kemungkinan-kemungkinan strategi perdagangan yang mungkin 
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menghasilkan return tak normal. Dengan asumsi harga obligasi 

sudah ditentukan secara tepat, strategi pengelolaan pasif ini hanya 

menggunakan informasi-informasi yang tersedia, bukan 

menggunakan informasi yang masih bersifat perkiraan. Meski 

begitu, investor tetap harus memonitor kinerja portofolio yang 

dibangun agar tetap relevan dengan preferensinya terkait risiko 

dan tujuan mereka. 

Strategi yang tercakup dalam strategi pasif ini antara lain 

adalah: 

 Strategi beli dan simpan. Dalam strategi ini, investor 

tidak aktif melakukan perdagangan. Portofolio yang 

dibentuk investor cenderung berisi obligasi yang 

diharapkan memberikan return tinggi ketika investor tidak 

berupaya memperdagangkan obligasi secara aktif. 

Pemilihan obligasi yang ada pada portofolio ini sangat 

mmbutuhkan pengetahuan tentang obligasi dan pasar 

modal yang luas, sehingga investor bisa dengan tepat 

menentukan obligasi yang sesuai dengan tujuan 

investasinya. 

 Strategi Indexing. Yang dilakukan dalam strategi ini 

adalah meniru kinerja pasar. Pada kondisi efisien, harga 

obligasi yang ada sudah merupakan informasi yang 

tersedia, sehingga investor tidak mungkin mendapatkan 

return yang lebih tinggi dari return pasar. Di sini investor 

membentuk portofolio yang sesuai dengan kinerja pasar 

yang ditunjukkan oleh indeks  

6.8.2. Strategi Pengelolaan Aktif 

Strategi ini umumnya digunakan oleh investor yang 

berkeinginan untuk memanfaatkan peluang memperoleh capital 

gain yang lebih besar, bukan hanya puas dengan pendapatan 
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tetap. Strategi ini meliputi estimasi perubahan tingkat bunga dan 

identifikasi terhadap obligasi yang harganya tidak sesuai dengan 

nilai intrinsik yang sebenarnya. Perbedaannya dengan strategi 

pengelolaan pasif terdapat pada data yang dibutuhkan. Data yang 

berupa tingkat bunga, masa jatuh tempo, kualitas dan YTM pada 

strategi pasif sudah bisa diketahui ketika dilakukan analisis, 

sedangkan pada strategi aktif data-data tersebut sifatnya estimasi. 

Pada estimasi perubahan tingkat bunga, fluktuasi tingkat 

bunga mempengaruhi harga obligasi dengan arah terbalik. 

Sensitivitas perubahan tingkat bunga dipengaruhi oleh tingkat 

kupon dan masa jatuh tempo obligasi tersebut. Estimasi 

perubahan tingkat bunga mengharuskan investor bisa melihat 

kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi di masa yang akan 

datang. 

6.8.3. Strategi Imunisasi 

Strategi ini berupaya menghindarkan portofolio dari risiko 

tingkat bunga dengan cara meniadakan pengaruh dua komponen 

risiko tingkat bunga, yaitu risiko harga dan risiko reinvestasi. Risiko 

harga adalah risiko yang muncul dari hubungan terbalik antara 

harga obligasi dengan tingkat bunga. Sedangkan risiko reinvestasi 

adalah risiko dari ketidak-pastian tingkat investasi terkait 

pendapatan kupon di masa yang akan datang. 

Strategi imunisasi ini didasarkan pada konsep durasi. 

Penghindaran risiko atau perlakuan untuk menjadikan investasi 

obligasi kebal terhadap risiko dilakukan dengan cara 

menyesuaikan durasi obligasi dengan horizon investasi. Yang 

dimaksud dengan horizon investasi adalah tenggang waktu yang 

diinginkan investor untuk tetap mempertahankan investasi 

obligasinya. Oleh karena itu, investor harus menginvestasikan 

kembali pendapatan kupon yang diperolehnya sesuai bunga pasar 
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dan kemudian menjual obligasi tersebut pada akhir horizon yang 

sudah ditetapkan. 

Strategi imunisasi ini bisa dikatakan sebagai strategi 

gabungan dari strategi pasif dan aktif karena untuk mencapai 

tujuan dari strategi imunisasi ini investor harus selalu melakukan 

penyesuaian agar durasi obligasi selalu sama dengan horizon 

investasi. 
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Soal-soal: 

1. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai intrinsik 

obligasi! 

2. Sebutkan dan jelaskan ukuran yield obligasi! 

3. Apa yang dimaksud dengan risiko tingkat bunga dan risiko 

reinvestasi? 

4. Jelaskan asumsi yang mendasari perhitungan yield to 

maturity! 

5. Misalnya seorang investor membeli obligasi dengan nilai par 

Rp. 10.000, tingkat kupon 8% per tahun (dibayarkan tiap 6 

bulan) dan maturitas 20 tahun, dengan harga Rp. 10.250. 

Pada saat dibeli, sisa waktu jatuh temponya adalah 12 tahun, 

hitung: 

a) Nilai YTM yang mendekati 

b) Nilai YTC, jika obligasi tersebut callable dalam 3 tahun 

mendatang dengan call premium sebesar 8% dari harga 

obligasi.  
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BAB VII.  REKSADANA 

7.1. Pengertian Reksadana 

Reksadana merupakan suatu wadah penghimpun dana 

masyarakat pemodal dimana dana yang berhasil dihimpun tadi 

akan diinvestasikan pada portofolio sekuritas oleh manajer 

investasi. Portofolio yang menjadi investasi perusahaan reksadana 

terdiri atas beragam instrumen surat berharga seperti saham, 

obligasi, dan lain-lain. 

Reksadana dimunculkan untuk mengatasi kesulitan para 

pemilik modal dalam melakukan investasi secara individual 

terhadap sekuritas-sekuritas yang ada pada pasar modal. 

Kesulitan tersebut antara lain adalah diharuskannya investor 

melakukan monitoring terus-menerus terhadap kondisi pasar yang 

mana hal ini sangat menyita waktu. Disamping itu, kesulitan 

lainnya adalah kebutuhan dana yang sangat besar untuk 

melakukan investasi pada surat berharga seperti tersebut di atas 

jika dilakukan oleh pihak-pihak secara perorangan. 

Kegunaan dari reksadana bagi investornya antara lain 

adalah: mempermudah akses terhadap instrumen-instrumen 

investasi seperti saham, obligasi, dan lain-lain yang mana sulit 

dilakukan secara perorangan; pengelolaan investasi bersifat 

profesional yang dilakukan oleh manajer investasi dan administrasi 

investasi dilakukan oleh bank kustodian; memungkinkan 

dilakukannya diversifikasi investasi untuk menekan risiko investasi 

dengan besarnya dana yang bisa dihimpun dari sekian banyak 

investor individu; hasil investasi reksadana bukan merupakan 

objek pajak; likuiditas tinggi karena unit penyertaan (satuan 

investasi) bisa dibeli dan dicairkan kapan saja melalui manajer 

investasi; dan dengan sedikit dana, individu bisa berinvestasi 

dengan perolehan manfaat-manfaat yang sudah tersebut. 
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7.2. Jenis-jenis Reksadana 

Sebelum berinvestasi dalam reksadana, investor harus 

memahami jenis-jenis reksadana yang tersedia, khususnya pada 

sekuritas apa reksadana melakukan investasinya, ciri potensi 

keuntungan serta risiko yang mungkin akan diterima. Reksadana 

di Indonesia dibagi menjadi empat jenis reksadana yang 

penentuan kategorinya didasarkan pada jenis sekuritas/efek apa 

reksadana tersebut berinvestasi. 

1. Reksadana Pasar Uang 

Reksadana ini menginvestasikan 100% dana yang 

dikelolanya pada efek pasar uang. Efek pasar uang merupakan 

efek-efek yang bersifat hutang dengan jangka kurang dari satu 

tahun. Sekuritas atau efek yang tercakup dalam kategori ini 

adalah obligasi, SBI, deposito, atau efek utang lainnya dengan 

masa jatuh tempo kurang dari satu tahun. Reksadana Pasar 

Uang ini merupakan reksadana dengan tingkat risiko paling 

rendah, namun potensi return yang didapatkan investor juga 

rendah. Karena pada umumnya reksadana jenis ini berinvestasi 

pada portofolio yang sebagian besar berisi deposito, maka hasil 

investasinya hampir mirip dengan tingkat bunga deposito. 

Meski dari sisi hasil investasi hampir sama dengan 

deposito, reksadana pasar uang ini memiliki keunggulan yang 

tidak dimiliki deposito. Keunggulan tersebut antara lain adalah 

likuiditas yang tinggi. Jika kita berinvestasi pada deposito, kita 

harus merelakan dana tersebut tidak bisa digunakan hingga 

tiba waktu jatuh tempo. Sedangkan melalui reksadana pasar 

uang penarikan dana bisa dilakukan maksimum 7 hari setelah 

diajukannya permohonan investasi. Keunggulan lainnya adalah 

bahwa reksadana pasar uang bisa memanfaatkan tingkat 

bunga lebih tinggi ketika bank menawarkan peningkatan suku 
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bunga yang lebih tinggi jika dana yang diinvestasikan semakin 

besar. Disamping dua keunggulan tersebut, reksadana pasar 

uang juga tidak hanya berinvestasi ke produk deposito saja, 

dalam portofolio investasi yang dibuat manajer investasi bisa 

dimasukkan beragam sekuritas utang lainnya seperti SBI, 

obligasi, dan lain-lain, yang mana bisa menghasilkan return 

yang lebih besar daripada hanya sekedar dari tingkat bunga 

deposito. 

2. Reksadana Pendapatan Tetap 

Reksadana pendapatan tetap merupakan reksadana 

yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% portofolio 

yang dikelolanya pada efek yang bersifat hutang. Efek-efek 

bersifat hutang tersebut umumnya memberikan penghasilan 

dalam bentuk bunga atau kupon seperti deposito, SBI, obligasi 

dan lain-lain. Pada umumnya Reksadana Pendapatan Tetap ini 

orientasi investasinya pada obligasi. Investor tertarik 

menempatkan dananya pada reksadana ini dikarenakan 

investasi reksadana pendapatan tetap pada obligasi ini tidak 

dikenakan pajak atas kupon bunga yang diterima. Keunggulan 

lainnya adalah bahwa investor dengan dana yang terbatas bisa 

mendapatkan keuntungan diversifikasi yakni semakin 

rendahnya risiko. 

Potensi return yang bisa diterima investor melalui 

reksadana pendapatan tetap ini relatif lebih tinggi daripada 

reksadana pasar uang, namun risiko yang ditanggung investor 

juga lebih tinggi. Secara teoritis yield dari obligasi yang menjadi 

orientasi investasi reksadana pendapatan tetap ini pasti lebih 

tinggi daripada deposito (orientasi investasi reksadana pasar 

uang). Di sisi lain obligasi menanggung risiko fluktuasi harga 

obligasi yang dipengaruhi fluktuasi tingkat bunga pasar. 
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Reksadana pendapatan tetap ini tepat untuk investasi 

jangka menengah dan jangka panjang (lebih dari 3 tahun) 

dengan risiko menengah. Dengan pertimbangan risiko yang 

lebih tinggi, investor disarankan memperhatikan dengan baik 

komposisi portofolio reksadana yang dibelinya. Pembagian 

keuntungan dari reksadana ini berupa dividen yang dibayarkan 

secara berkala (setiap 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun). 

Pembayaran keuntungan ini seperti pendapatan bunga 

deposito yang bisa diasumsikan sebagai pendapatan rutin. 

3. Reksadana Saham 

Reksadana ini menginvestasikan sekurang-kurangnya 

80% dari dana yang dikelolanya pada efek yang bersifat ekuitas 

(saham). Keuntungan dari reksadana ini cenderung lebih tinggi 

daripada efek yang bersifat utang seperti pada dua jenis 

reksadana sebelumnya. Lebih tinggi karena keuntungan berupa 

capital gain melalui perkembangan harga-harga saham. 

Disamping itu, keuntungan yang diberikan juga dalam bentuk 

dividen. 

Reksadana saham lebih tepat untuk dijadikan investasi 

jangka panjang, yang mana memberikan return investasi yang 

lebih tinggi dibandingkan deposito maupun obligasi. Apabila 

dilakukan dalam jangka pendek, investasi pada reksadana 

saham ini terlalu berisiko karena berkaitan dengan harga 

saham yang selalu berfluktuasi (bisa saja return-nya menjadi 

negatif ketika investasi dilakukan dalam jangka pendek). 

Dengan berinvestasi pada reksadana saham, investor 

tidak perlu melakukan analisis dan melakukan pemilihan saham 

serta bermacam-macam prosedur investasi saham yang harus 

dijalani apabila investor melakukan investasi saham secara 

individu. Semua hal tersebut dilakukan oleh manajer investasi 
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dan bank kustodian yang memiliki pemahaman dan strategi 

yang lebih profesional. 

4. Reksadana Campuran 

Reksadana ini tidak memiliki batasan alokasi dana 

yang dikelolanya untuk diinvestasikan pada efek tertentu. 

Orientasi investasi dari reksadana ini bersifat fleksibel. Dalam 

pengelolaannya, reksadana ini bisa berinvestasi secara 

berpindah-pindah bergantung pada kondisi pasar dengan 

melakukan aktifitas trading. Hal ini biasanya dinamakan market 

timing yang merupakan suatu upaya untuk meningkatkan hasil 

investasi atau menekan risiko investasi. 

Reksadana campuran ini lebih tepat diperuntukkan 

investor yang menghendaki suatu komposisi tertentu dalam 

portofolio investasinya. Potensi hasil investasinya secara 

teoritis lebih tinggi daripada reksadana pendapatan tetap, 

namun lebih rendah daripada reksadana saham. Dengan 

demikian investor yang tidak begitu berani menanggung risiko 

tetapi ingin mendapat hasil yang “sedikit” lebih tinggi daripada 

reksadana yang berorientasi pada obligasi atau deposito, 

reksadana campuran ini bisa menjadi alternatif pilihan investasi. 

Karena komposisinya yang sangat bervariasi, untuk 

memilih reksadana campuran tertentu investor disarankan 

harus benar-benar mengetahui komposisi investasi yang ada 

pada rekasadana yang akan dipilih. Hal ini bisa dilakukan 

dengan cara mempelajari prospektus. 

Berdasarkan badan hukum, reksadana dibagi menjadi dua 

bentuk hukum, yakni reksadana berbentuk perseroan terbatas (PT 

Reksadana) dan Kontrak Investasi Kolektif (Rekasadana KIK). Dua 

bentuk reksadana ini berbeda berdasarkan cara menghimpun 

dana masyarakat. Pada PT Reksadana, dana masyarakat 
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dihimpun melalui penjualan saham yang diterbitkan PT Reksadana 

sendiri. Investor yang membeli saham tersebut berarti juga 

mempunyai kepemilikan atas PT tersebut. Sedangkan pada 

reksadana KIK, dana dihimpun melalui penerbitan Unit Penyertaan 

yang dibeli oleh investor. Dengan memiliki Unit Penyertaan 

tersebut investor berarti memiliki bagian atas kepemilikan net 

wealth dari reksadana KIK tersebut. 

Reksadana Berbentuk Perseroan 

Secara badan hukum reksadana yang berbentuk 

perseroan (PT Reksadana) sama saja dengan perusahaan-

perusahaan perseroan pada umumnya. PT Reksadana ini 

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan 

portofolio investasi. Keuntungan perusahaan didapatkan dari 

transaksi surat-surat berharga yang tersedia di pasar investasi. 

Melalui aktivitas seperti ini PT Reksadana berupaya meningkatkan 

nilai aset perusahaan yang kemudian hasilnya dinikmati oleh 

investor-investor yang menghimpun dananya (melalui pembelian 

saham di PT Reksadana) di sini. 

Pembentukan perusahaan (perseroan terbatas) seperti ini 

dimulai oleh pemegang saham pendiri yang menyediakan modal 

awal untuk pendirian PT Reksadana dan menentukan Direksi 

Perseroannya. Direksi yang sudah terbentuk akan membuat 

kontrak pengelolaan investasi dengan perusahaan Manajer 

Investasi dan kontrak penyimpanan harta serta administrasi 

investasi dengan Bank Kustodian. Dengan menggunakan dua 

kontrak tersebut, direksi bisa mendaftarkan PT Reksadana-nya 

kepada BAPEPAM dan LK untuk dilakukan Initial Public Offering 

(IPO). Penjualan saham kepada publik (IPO) inilah yang 

menghasilkan himpunan dana untuk kemudian diinvestasikan pada 
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suatu portofolio efek sesuai dengan kebijakan yang ditawarkan 

dan disepakati pada investor. 

Aktivitas operasional investasi dan administrasi harian 

dilaksanakan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang 

telah dikontrak dan dilakukan pengawasan oleh Dewan Direksi PT 

Reksadana tersebut.  

Reksadana dengan bentuk perseroan ini bisa bersifat 

tertutup (closed-end) dan terbuka (open-end). Pada PT Reksadana 

dengan sifat tertutup, PT Reksadana menjual sahamnya melalui 

initial public offering (IPO) sampai tercapai batas modal dasar, 

sahamnya dicatatkan di bursa efek, investor hanya bisa menjual 

sahamnya kepada investor lain melalui bursa, dan harga transaksi 

saham bergantung pada penawaran dan permintaan antar investor 

di bursa. Sedangkan yang bersifat terbuka, PT Reksadana menjual 

sahamnya terus-menerus selama ada investor yang mau membeli, 

sahamnya tidak dicatatkan di bursa efek, investor bisa menjual 

kembali saham yang dimilikinya kepada PT Reksadana, dan harga 

transaksi saham antara PT Reksadana dengan investor ditentukan 

Nilai Aktiva Bersih (NAB) per saham yang dihitung oleh Bank 

Kustodian. 

Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) 

KIK merupakan kontrak yang disepakati oleh Manajer 

Investasi dan Bank Kustodian yang juga mengikat investor yang 

memiliki Unit Penyertaan. Berdasar kontrak ini Manajer Investasi 

memiliki wewenang mengelola portofolio kolektif, sedangkan Bank 

Kustodian memiliki wewenang untuk melaksanakan penitipan 

kekayaan dan admnistrasi investasi kolektif.  

Kontrak Investasi Kolektif ini mengatur tugas dan 

tanggungjawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian, tujuan, dan 

jenis investasi yang dilakukan, prosedur transaksi, biaya, hak 
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pemegang Unit Penyertaan (investor) dan aturan lain yang 

berkaitan dengan pengelolaan rekadana KIK tersebut. 

Dalam pembentukan reksadana KIK ini, inisiatif penerbitan 

reksadana dilakukan oleh Manajer Investasi melalui pendaftaran 

ke BAPEPAM agar bisa menjual Unit Penyertaan kepada investor 

publik.  

Karena bentuknya bukan sebagai sebuah perusahaan, 

reksadana tidak menerbitkan saham yang bisa didaftarkan pada 

bursa efek. Reksadana KIK menerbitkan Unit Penyertaan yang 

merupakan bukti kepemilikan investor yang secara kolektif 

terhadap kekayaan bersih reksadana KIK ini. Reksadana KIK 

hanya bersifat terbuka (open end). Jadi, reksadana KIK ini secara 

terus menerus bisa menjual Unit Penyertaan selama masih ada 

investor yang membelinya, unit penyertaan tidak bisa didaftarkan 

di bursa efek, investornya dapat menjual kembali Unit Penyertaan 

kepada Manajer Investasi yang mengelola, hasil penjualan atau 

pembelian kembali Unit Penyertaan dibebankan pada kekayaan 

reksadana, dan harga jual beli Unit Penyertaan didasarkan atas 

Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit yang dihitung oleh Bank 

Kustodian. 

7.3. Memilih Reksadana 

Penting bagi investor untuk mengetahui lebih dahulu 

Manajer Investasi yang mengelola suatu reksadana yang akan 

dipilihnya. Manajer Investasi umumnya memiliki catatan kinerja 

historis yang mana memungkinkan investor mengetahui reputasi 

dari Manajer Investasi tersebut. Selanjutnya investor harus 

mempelajari apakah Manajer Investasi yang dikehendaki 

menawarkan reksadana yang sesuai dengan kebutuhannya. 

Isi portofolio dan kinerja historisnya bisa dijadikan panduan 

utama. Dengan ini investor bisa melakukan benchmarking dari 
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portofolio yang menjadi prioritas investasi reksadana tersebut 

dengan portofolio sejenis yang ada di pasar. Berinvestasi pada 

reksadana sebenarnya merupakan investasi ke dalam pasar 

secara agregat, bukan berinvestasi pada suatu efek perusahaan 

tertentu saja. Dengan demikian kinerja bisa dikatakan bahwa 

kinerja reksadana merupakan cerminan dari kinerja pasar masing-

masing jenis efek secara keseluruhan. 

Memilih Reksadana Pasar Uang 

Investor yang ingin berinvestasi jangka pendek bisa 

memanfaatkan reksadana pasar uang karena sasaran investasi 

reksadana ini adalah efek-efek yang jatuh temponya kurang dari 

satu tahun seperti SBI, obligasi, deposito, dan surat utang jangka 

pendek lainnya. Bisa dikatakan bahwa reksadana pasar uang ini 

adalah alternatif dari investasi pada tabungan atau deposito yang 

memiliki tingkat bunga lebih menarik dengan likuiditas tinggi. 

Kinerja reksadana jenis ini umumnya stabil karena mengikuti 

perubahan tingkat bunga pasar sehingga risiko yang ditanggung 

relatif rendah. Kinerja dari reksadana pasar uang bisa 

dibandingkan dengan suku bunga jangka pendek rata-rata 

perbankan sebagai benchmark. 

Memilih Reksadana Pendapatan Tetap 

Seperti yang dijelaskan terdahulu, Reksadana pendapatan 

tetap mengalokasikan mayoritas dana yang dimiliki pada investasi 

efek-efek yang bersifat hutang. Reksadana jenis ini umumnya 

berorientasi pada obligasi. Lebih menguntungkan daripada 

investor melakukan investasi obligasi secara individu karena 

melalui reksadana pendapatan tetap ini, investor tidak dibebani 

pajak atas kupon obligasi. Meski begitu, ada pula reksadana 

pendapatan tetap yang menginvestasikan mayoritas dananya pada 

instrumen pasar seperti deposito atau SBI yang kurang 
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menguntungkan bagi investor dana pensiun dikarenakan masih 

dibebani pajak. 

Investor harus memperhatikan porsi alokasi portofolio 

obligasi yang akan dan telah dijalankan oleh Manajer Investasi. 

Hal ini bisa dilihat dari prospektus yang juga mencantumkan 

kebijakan investasi apa saja yang dilakukan oleh Manajer 

Investasi, dan obligasi-obligasi perusahaan apa saja yang sudah 

pernah dimiliki. 

Pertimbangan lain untuk memilih Reksadana Pendapatan 

Tetap adalah bahwa reksadana ini lebih sesuai jika dimanfaatkan 

sebagai investasi jangka menengah (setidaknya 3 tahun) atau 

lebih lama daripada reksadana pasar uang. Hal ini dikarenakan 

untuk jangka yang lebih lama, investor akan menghasilkan 

pendapatan yang lebih tinggi daripada reksadana pasar uanga 

ataupun investasi deposito, dan juga bisa menekan risiko tingkat 

bunga yang dengan fluktuasinya bisa sangat merugikan jika 

berlangsung dalam jangka pendek. 

Pada beberapa penerbit reksadana ada juga yang 

menyertakan investasi saham dalam portofolionya. Hal ini 

dilakukan untuk menambah hasil investasi dari kenaikan harga-

harga saham secara jangka panjang. Oleh karenanya reksadana 

yang seperti ini juga memiliki risiko yang lebih tinggi disebabkan 

kinerjanya akan juga dipengaruhi oleh kondisi pasar saham. 

Meskipun begitu risiko tersebut terbatas mengingat maksimal 

hanya 20% alokasi yang bisa diinvestasikan ke saham dalam total 

portofolionya. 

Memilih Reksadana Saham 

 Dengan porsi alokasi minimal 80% untuk investasi pada 

efek saham dalam portofolionya, reksadana ini memiliki prospek 

pendapatan dan risiko yang paling besar dibandingkan jenis 
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reksadana lainnya. Dengan pertimbangan itu, investor selayaknya 

memperhatikan benar jenis-jenis dan sektor industri apa yang 

pernah masuk dalam portofolio yang pernah ditangani oleh 

Manajer Investasi. Investor perlu melihat seperti apa diversifikasi 

investasi terhadap ragam perusahaan yang ada dalam portofolio 

agar risiko yang ada pada portofolio tersebut bisa ditekan. 

Investor bisa mempelajari besaran perputaran portofolio 

untuk memantau aktifitas trading yang dilakukan Manajer Investasi 

dengan melihat ikhtisar laporan keuangan yang dibuat oleh 

auditor. Perputaran portofolio (portfolio turnover) merupakan total 

nilai transaksi dibagi rata-rata nilai aktiva bersih. Semakin tinggi 

perputaran portofolio, berarti semakin sering Manajer Investasi 

melakukan trading. Artinya adalah semakin tinggi aktifitas trading 

ini, potensi keuntungan yang didapatkan akan semakin tinggi 

namun hal itu juga akan meningkatkan biaya transaksi dan risiko 

investasi. 

Pertimbangan penting lainnya adalah kinerja historis dari 

Manajer Investasi. Umumnya laporan kinerja reksadana yang 

dibuat Manajer Investasi menggunakan kinerja IHSG sebagai 

benchmark. Perbandingan ini harus memiliki periode pengukuran 

kinerja yang sama. Kinerja reksadana saham yang baik adalah jika 

sejak penerbitannya memiliki kinerja yang lebih baik (atau 

setidaknya sama) dengan kinerja IHSG. Namun perlu diperhatikan 

jika perbedaan antara kinerja reksadana saham tersebut dengan 

kinerja IHSG terlalu tajam (peningkatan atau penurunannya), 

investor harus kembali mencermati portofolio reksadana tersebut. 

Dengan adanya benchmark menggunakan IHSG, investor 

bisa mendapatkan informasi mengenai risiko, yakni risiko fluktuasi 

portofolio reksadana saham itu sendiri atau yang disebut dengan 

standar deviasi dan juga informasi akan adanya risiko relatif atau 

yang disebut dengan beta (β). 
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Memilih Reksadana Campuran 

Karena sifatnya yang tidak memiliki batasan dalam 

menentukan porsi alokasi investasi dalam portofolionya, penting 

bagi investor untuk mengetahui kebijakan orientasi investasi dari 

suatu reksadana campuran. Umumnya Manajer Investasi dari 

reksadana jenis ini melakukan market timing dengan 

mengorientasikan investasinya ke suatu efek yang dianggap 

memiliki prospek bagus, dan melakukan realisasi keuntungan 

ketika dianggap investasinya pada efek tertentu tersebut 

overvalued. 

Oleh karena fleksibilitasnya, cukup sulit untuk membuat 

benchmark dengan sesama reksadana campuran yang ada di 

pasar. Satu-satunya cara untuk mendeteksi orientasi investasi dari 

reksadana semacam ini adalah dengan melihat bobot atau porsi 

alokasi investasinya dalam portofolio yang sudah dijalankannya 

melalui pembaharuan prospektus. Misalnya jika alokasi investasi 

saham dalam portofolionya melebihi 50%, bisa dikatakan bahwa 

reksadana tersebut cenderung berorientasi investasi saham. 

7.3.1. Pertimbangan Biaya 

Perlu diketahui bahwa kinerja reksadana yang bisa dilihat 

dari fluktuasi nilai atau harga unit penyertaan sudah mencakup 

biaya pengelolaan, tetapi belum termasuk biaya pembelian (selling 

fee) atau penjualan kembali (redemption fee). Biaya pengelolaan 

reksadana yang terlalu rendah jelas tidak sehat kecuali jika dana 

yang dikelola sangat besar. Hal ini dikarenakan salah satu sumber 

penghasilan dari Manajer Investasi berasal dari biaya pengelolaan 

tersebut. Disamping itu, jika biaya pengelolaan terlalu besar maka 

kinerja reksadana yang bersangkutan pasti rendah dan hasil 

investasi yang bisa diperoleh investor juga rendah. 
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Pada umumnya reksadana menerapkan biaya penjualan 

kembali yang semakin rendah untuk jangka waktu investasi yang 

juga semakin panjang. Sebagai catatan, ada juga reksadana yang 

membebaskan biaya penjualan kembali apabila investasi lebih dari 

dua tahun. Oleh karena itu, akan lebih baik bagi investor untuk 

melakukan investasi jangka panjang. Terlepas dari penjabaran 

pada bagian ini, perlu diingat bahwa investor harus tetap 

memperhatikan faktor kinerja. 

7.3.2. Pertimbangan Besaran Aset yang Dikelola Reksadana 

Semakin besar aset yang dimiliki sebuah reksadana akan 

memudahkan terciptanya economies of scale yang bisa 

mempengaruhi penurunan biaya-biaya yang dibebankan kepada 

investor seperti biaya manajemen, biaya kustodian, biaya 

transakasi, dan lain sebagainya. Dengan begitu bisa disimpulkan 

bahwa kinerja reksadana dan hasil investas yang akan diperoleh 

investor juga tinggi. Khususnya untuk Reksadana Pasar Uang, 

besaran aset yang sangat tinggi akan meningkatkan posisi tawar 

(bargaining power) dalam negosiasi penemepatan deposito atau 

transaksi efek-efek utang lainnya. 

7.4. Memilih Manajer Investasi 

Dalam menentukan pilihan terhadap berbagai reksadana, 

pemilihan Manajer Investasi juga menjadi hal yang penting. 

Pertimbangan paling sederhana dalam memilih Manajer Investasi 

adalah reputasi. Menentukan reputasi sendiri memiliki beberapa 

faktor, yakni pengalaman, kinerja historis, gaya investasi, 

dukungan grup perusahaan, besaran aset yang dikelola dan 

jumlah nasabah, kualitas sumberdaya, dan kualitas pelayanan. 

Pengalaman erat kaitannya dengan berapa lama 

perusahaan manajemen investasi telah beroperasi. Beberapa 

perusahaan merupakan afiliasi dari grup keuangan internasional 
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yang juga bertindak sebagai Manajer Investasi yang sudah 

beroperasi selama puluhan tahun. Bisa dikatakan perusahaan 

yang seperti ini memiliki pengalaman yang luas dalam manajemen 

investasi. 

Kinerja historis merupakan petunjuk seberapa baik 

kinerja suatu Manajer Investasi. Kinerja historis dengan konsistensi 

jangka panjang bisa dijadikan ukuran potensi kinerja Manajer 

Investasi tersebut di masa yang akan datang. Kinerja historis ini 

berkaitan dengan profil risiko dan return yang dihasilkan. Dalam 

dunia investasi, kinerja yang tinggi pasti disertai risiko yang tinggi 

pula. 

Gaya investasi dari suatu Manajer Investasi bisa kita lihat 

dari isi portofolio yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang 

sudah diaudit. Apabila dalam portofolio didominasi perusahaan-

perusahaan dengan kapitalisasi kecil namun pertumbuhannya 

besar, bisa dikatakan bahwa portofolio tersebut mencerminkan 

gaya investasi yang berorientasi pada pertumbuhan tinggi. Tingkat 

perputaran portofolio juga bisa dijadikan salah satu indikator 

aktifitas trading suatu manajer Investasi. Karakteristik-karakteristik 

macam ini sangat berpengaruh pada profil risiko dan return 

reksadana yang dikelola. 

Dukungan grup perusahaan seringkali menjadi 

pertimbangan bagi investor dalam menentukan Manajer Investasi, 

karena bisa mencerminkan komitmen jangka panjang untuk tetap 

beroperasi. Penting untuk diperhatikan dalam kaitannya dengan 

dukungan grup perusahaan ini adalah ada tidaknya conflict of 

interest dalam pengelolaan investasi. Dukungan grup lebih 

diutamakan dalam hal jaringan informasi, bantuan teknis, efisiensi, 

dan komitmen untuk terus beroperasi dalam jangka panjang. 
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Besaran aset yang dikelola dan jumlah nasabah 

merupakan dua hal saling berkaitan. Aset yang besar bisa 

menunjukkan bahwa nasabah yang dimiliki juga besar. Itu 

dikarenakan aset yang besar berarti dana yang mampu dihimpun 

dari nasabah sangat besar. Banyaknya nasabah juga menjadi 

salah satu indikator pemasaran atau kepercayaan investor publik 

kepada Manajer Investasi yang bersangkutan. 

Kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki Manajer 

Investasi sangat mempengaruhi kegiatan usahanya. Investor bisa 

menarik kesimpulan mengenai hal ini melalui prospektus yang 

selalu menyertakan secara singkat biodata para staf yang dimiliki 

Manajer Investasi khususnya yang terlibat langsung dengan 

pengelolaan investasi. Dari informasi tersebut, investor bisa 

mempelajari pengalaman serta kualifikasi akademis yang dimiliki 

tim investasi dari suatu Manajer Investasi. 

Kualitas pelayanan mencakup kemudahan bertransaksi, 

kemudahan mendapatkan informasi, akurasi dan kecepatan 

pelaporan, dan kemudahan untuk melakukan konsultasi. Kualitas 

pelayanan umumnya diukur berdasarkan layanan purna jual, yang 

mana dalam suatu hubungan bisnis jangka panjang layanan purna 

lual yang baik akan membuat investor merasa nyaman untuk terus 

melangsungkan hubungan tersebut. Manajer Investasi harus 

mampu memberikan informasi yang mendidik investor mengenai 

investasi yang dilakukannya, sehingga investor tidak hanya 

menjadi obyek penghimpunan dana. Hal ini memungkinkan 

investor memahami mengapa mereka menginvestasikan dananya. 

7.5. Menghitung Hasil Investasi Reksadana 

Perhitungan pendapatan dari reksadana didapatkan dari 

besaran prosentase perubahan NAB/unit pada saat membeli 

hingga saat dijual kembali. NAB dihitung oleh bank kustodian 



80 
 

berdasarkan  harga pasar harian dari portofolio yang terdapat 

dalma reksadana setelah dikurangi kewajiban. 

Perhitungan hasil investasi dari satu kali pembelian dan 

satu kali penjualan bisa dilakukan dengan rumus berikut: 

𝑙𝑎𝑏𝑎 =
𝑁𝐴𝐵 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑗𝑢𝑎𝑙 − 𝑁𝐴𝐵 𝑢𝑛𝑖𝑡⁄

𝑏𝑒𝑙𝑖
⁄

𝑁𝐴𝐵 𝑢𝑛𝑖𝑡⁄
𝑏𝑒𝑙𝑖

× 100% 

Contoh: 

Investor membeli reksadana dengan harga NAB/unit = Rp. 1.000 

dan melakukan penjualan kembali pada saat harga NAB/unit = Rp. 

1.300, maka laba investasi selama periode investasinya adalah: 

𝑙𝑎𝑏𝑎 =
1.300 − 1.000

1.000
× 100% = 30% 

Jika waktu membeli dikenakan biaya pembelian (BP), dan 

dikenakan biaya penjualan kembali (BPK) ketika menjual, hasil 

investasi bersihnya dihitung dengan rumus: 

𝑙𝑎𝑏𝑎𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ =
[𝑁𝐴𝐵 𝑢𝑛𝑖𝑡⁄

𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟
(1 − 𝐵𝑃𝐾)] − [𝑁𝐴𝐵 𝑢𝑛𝑖𝑡⁄

𝑎𝑤𝑎𝑙
(1 + 𝐵𝑃)]

𝑁𝐴𝐵 𝑢𝑛𝑖𝑡⁄
𝑎𝑤𝑎𝑙

(1 + 𝐵𝑃)
× 100% 

Dari contoh sebelumnya jika biaya pembelian dikenakan sebesar 

1% dan biaya penjualan kembali sebesar 1%, maka laba bersih 

yang diperoleh investor adalah: 

𝑙𝑎𝑏𝑎𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ =
[1.300(1 − 0,01)] − [1.000(1 + 0,01)]

[1000(1 + 0,01)]
× 100% 

                    =
1.287 − 1011

1011
× 100% =

277

1011
× 100% 

                    = 27,43% 

Melalui perhitungan yang dikenakan biaya pembelian dan 

penjualan seperti diatas, kita bisa melihat bahwa biaya-biaya 

tersebut menurunkan laba yang diterima. Oleh karena itu, sangat 

disarankan bagi investor untuk melakukan investasi jangka 

panjang, dengan pertimbangan bahwa laba yang akan diperoleh 

lebih besar dan biaya yang ditanggung akan relatif lebih kecil. 
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7.6. Pengukuran Kinerja Reksadana 

Kinerja reksadana dapat diukur dengan perhitungan 

berdasarkan return total dan melibatkan pengukuran risiko. 

Pengukuran kinerja dengan melibatkan faktor risiko memberikan 

informasi yang lebih mendalam bagi investor mengenai sejauh 

mana suatu kinerja yang dilakukan Manajer Investasi dikaitkan 

dengan risiko yang diambil untuk mencapai kinerja tersebut. 

Adapun langkah-langkah pengukuran kinerja adalah sebagai 

berikut: 

7.6.1. Menentukan Subperiode Pengukuran 

Subperiode bisa ditentukan secara harian, mingguan, atau 

bulanan. Menggunakan subperiode harian merupakan yang paling 

akurat karena pengaruh dividen bisa diperhitungkan secara tepat. 

Sedangkan penggunaan subperiode mingguan atau bulanan 

memang lebih meringankan pekerjaan namun memerlukan suatu 

metode pendekatan dalam memperhitungkan pengaruh 

pembayaran dividen 

7.6.2. Menghitung Kinerja Subperiode dengan Memasukkan 

Faktor Pembayaran Dividen 

Rumus yang digunakan untuk menghitung kinerja setiap 

sub periode mingguan adalah: 

𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎𝑠𝑢𝑏𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 =
𝑁𝐴𝐵𝑚𝑖 − 𝑁𝐴𝐵𝑚𝑙

𝑁𝐴𝐵𝑚𝑙

 

dimana: 

NABmi = NAB/unit akhir minggu ini 

NABml = NAB/unit akhir minggu lalu 

 Jika terdapat pembayaran dividen, akan diasumsikan 

dividen dibayarkan pada pertengahan minggu sehingga digunakan 
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formula pendekatan Dietz untuk perhitungan kinerja subperiode 

tersebut. 

𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎𝑠𝑢𝑏𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 =
𝑁𝐴𝐵𝑚𝑖 − 𝑁𝐴𝐵𝑚𝑙 + 𝑃𝐷

𝑁𝐴𝐵𝑚𝑙 − (𝑃𝐷 × 𝑓)
 

dimana: 

PD = Pembayaran dividen per unit 

f = asumsi pertengahan periode mingguan, nilainya 0,5  

7.6.3. Menghitung Kinerja Periode Tertentu dengan Metode 

Time-Weighted Rate of Return 

Setelah kinerja subperiode mingguan bisa dihitung, 

selanjutnya diperhitungkan kinerja untuk periode tertentu, misalnya 

bulanan, tahunan, atau seluruh periode. Menghitung kinerja 

historis untuk periode tertentu ini harus menggunakan metode 

time-weighted rate of return, dengan rumus: 

𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 = (𝐻𝑃𝑅1 × 𝐻𝑃𝑅2 × 𝐻𝑃𝑅3 × … × 𝐻𝑃𝑅𝑛) − 1 

dimana: 

HPRn = Holding period return = kinerjasubperiode ke n + 1 

7.6.4. Menghitung Indeks Kinerja Reksadana Berdasarkan 

Kinerja yang Diperoleh 

Penggunaan indeks kinerja dimaksudkan untuk kebutuhan 

presentasi kinerja dalam bentuk grafik perbandingan dengan suatu 

tolok ukur. Indeks umumnya dimulai dengan 100. Indeks 100 akan 

dimulai bersamaan dengan dilakukannya public offering reksadana 

pada saat NAB/unit reksadana awal yang diekuivalenkan dengan 

indeks 100. Selanjutnya, fluktuasi indeks akan sesuai dengan 

fluktuasi kinerja reksadana. Sebagai contoh, jika NAB/unit awal 

periode adalah Rp. 1.000 dan pada akhir periode menjadi Rp. 

1.200 (tanpa pembayaran dividen), maka kinerja pada periode 

tersebut adalah 20%. Jika indeks kinerja pada awal periode adalah 
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100, maka pada akhir periode dengan kinerja 20% tadi, indeks 

naik 20% juga menjadi 120. Untuk periode berikutnya akan 

dihitung dengan awal indeks sama dengan akhir periode 

sebelumnya. Contoh, jika periode selanjutnya NAB/unit naik 

kembali dari Rp. 1.200 menjadi Rp. 1.320 maka kinerja untuk 

peride tersebut adalah 10%. Dengan demikian indeks pun akan 

naik 10% dari 120 menjadi 132. 

7.6.5. Menentukan dan Menghitung Kinerja Benchmark untuk 

periode yang sama 

Indeks pasar merupakan indikator kinerja secara agregat 

dari suatu efek (atau portofolio tertentu). Di indonesia, indeks 

pasar yang paling umum adalah IHSG yang dikeluarkan oleh 

Bursa Efek Indonesia. Indeks lain yang juga umumnya dikenal 

adalah LQ 45 dan Bisnis 40. Indeks saham seperti tersebut itu 

sering digunakan sebagai pembanding (benchmark) dari suatu 

kinerja portofolio saham, reksadana saham, atau reksadana 

campuran berorientasi saham. BEI juga menerbitkan indeks 

obligasi, namun karena likuiditasnya masih rendah, 

perdagangannya masih lebih banyak dilakukan di luar bursa, 

sehingga masih sulit menentukan harga pasar yang standar dari 

suatu obligasi. Dengan demikian indeks obligasi masih belum bisa 

digunakan sebagai benchmark untuk reksadana pendapatan tetap 

yang berorientasi obligasi. 

Penggunaan benchmark dalam pengukuran kinerja 

reksadana dimaksudkan untuk membandingkan apakah kinerja 

reksadana tersebut bisa mengungguli (outperform) pasar atau 

malah lebih rendah (underperform) dari pasar. Benchmarking ini 

sendiri harus memiliki kesamaan dalam hal jenis efek, perpajakan, 

dan periode. Reksadana yang diperbandingkan dengan suatu 

benchmark harus memiliki portofolio yang mayoritas investasinya 
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sama dengan jenis efek dari indeks pasar yang menjadi 

benchmark tersebut. Untuk pasar uang karena adanya penerapan 

pajak yang cukup besar (15% final), penggunaan benchmark suku 

bunga deposito untuk reksadana pasar uang harus sudah 

terpotong pajak lebih dulu. Hal ini dikarenakan investasinya 

dilakukan di pasar uang, reksadana seperti ini juga dikenakan 

pajak. Sementara hasil investasi yang akan diterima investor dan 

reksadana bukan merupakan objek pajak. Hal lain yang perlu 

diperhatikan adalah periode dimana kinerja reksadana dan 

benchmark-nya harus sama. 

7.6.6. Menghitung Risiko Fluktuasi (Standar Deviasi) dan 

Risiko Fluktuasi Relatif terhadap Pasar (Beta) 

Standar deviasi menggambarkan penyimpangan yang 

terjadi dari rata-rata kinerja yang dihasilkan. Perlu diperhatikan 

dalam hal ini, rata-rata kinerja dihitung bukan berdasarkan time-

weighted, namun merupakan rata-rata aritmatika. Perhitungan 

rata-rata aritmatika hanya menjumlahkan masing-masing kinerja 

subperiode, kemudian membaginya dengan jumlah subperiode. 

Sebagai contoh, jika kita membandingkan reksadana 

saham ABC dan reksadana saham XYZ, reksadana ABC 

menghasilkan kinerja rata-rata (aritmatik) 25% per tahun, 

sementara reksadana XYZ 20% per tahun. Terdapat informasi 

pengukuran risiko dalam bentuk standar deviasi, 30% untuk 

reksadana ABC dan 10% reksadana XYZ. Maka hasil 

pengukurannya adalah: untuk reksadana ABC, kinerja tahunannya 

berada diantara 55% (25% ditambah 30%) dan −5% (25% 

dikurangi 30%), sementara itu untuk reksadana XYZ kinerja 

tahunannya berada diantara 30% (20% ditambah 10%) dan 10% 

(20% dikurangi 10%). Kesimpulannya adalah, jika pilihan 

reksadana di atas dihadapkan pada investor yang menyukai risiko 
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maka dia akan memilih reksadana ABC, dan sebaliknya jika 

dihadapkan pada investor yang menghindari risiko, yang dipilih 

pasti reksadana XYZ. 

Pengukuran risiko juga bisa dilakukan dengan 

menggunakan regresi linear antara kinerja reksadana dan kinerja 

pasar untuk periode yang sama. Pengukuran risiko seperti ini 

merupakan penerapan konsep Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) yang menggunakan faktor beta sebagai ukuran risiko 

fluktuasi relatif terhadap risiko pasar. 

7.6.7. Perhitungan Kinerja Menggunakan Metode Sharpe, 

Treynor, dan Jensen  

 Metode Sharpe 

Seperti halnya pada bab yang membahas portofolio, metode 

Sharpe bisa digunakan untuk mengukur kinerja reksadana. 

Metode ini didasarkan pada risk premium yang merupakan 

selisih antara rata-rata kinerja yang dihasilkan oleh reksadana 

dan rata-rata kinerja investasi yang bebas risiko. Dalam 

pembahasan ini, investasi bebas risiko diasumsikan 

merupakan tingkat bunga rata-rata dari SBI. Rumus 

pengukuran Sharpe sebagai rasio risk premium terhadap 

standar deviasinya adalah; 

𝑆𝑅𝐷 =
𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎𝑅𝐷 − 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎𝑅𝐹

𝜎
 

dimana: 

SRD = Nilai rasio Sharpe 

kinerjaRD = Rata-rata kinerja reksadana 

kinerjaRF = Rata-rata kinerja investasi bebas risiko 

σ  = Standar deviasi reksadana 

Standar deviasi di sini merupakan risiko fluktuasi reksadana 

yang dihasilkan karena fluktuasi return yang diperoleh dari 
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satu subperiode ke subperiode lainnya selama keseluruhan 

periode. 

 Metode Treynor 

Hampir sama dengan metode Sharpe yang juga memiliki 

dasar risk premium, Metode Treynor berbeda dalam hal 

penggunaan pembagi beta (β) yang merupakan risiko 

fluktuasi relatif terhadap risiko pasar. Rumusan untuk metode 

Treynor ini adalah sebagai berikut: 

𝑇𝑅𝐷 =
𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎𝑅𝐷 − 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎𝑅𝐹

𝛽
 

dimana: 

TRD = Nilai rasio Treynor 

kinerjaRD = Rata-rata kinerja reksadana 

kinerjaRF = Rata-rata kinerja investasi bebas risiko 

β  = Slope persamaan garis hasil regresi linear 

Pengukuran kinerja dengan metode Sharpe dan Treynor 

sebenarnya menghasilkan informasi yang saling melengkapi 

karena perbedaan informasi yang dimunculkan. Portofolio 

reksadana yang tidak terdiversifikasi akan mendapat 

peringkat tinggi pada perhitungan Treynor namun rendah 

untuk perhitungan Sharpe. Portofolio yang terdiversifikasi 

dengan baik akan memiliki peringkat yang sama pada kedua 

jenis pengukuran. Perbedaan peringkat pada kedua 

pengukuran menunjukkan tingkat diversifikasi portofolio 

tersebut relatif terhadap portofolio sejenis. 

 Metode Jensen 

Pengukuran dengan metode Jensen menilai kinerja Manajer 

Investasi berdasarkan atas seberapa besar Manajer Investasi 

tersebut mampu memberikan kinerja di atas kinerja pasar 
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sesuai dengan risiko yang dimilikinya. Rumusan yang 

dikemukakan Jensen adalah: 

(𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎𝑅𝐷 − 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎𝑅𝐹) = 𝛼 + 𝛽(𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎𝑝 − 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎𝑅𝐹) 

 

dimana: 

α  = Nilai diskonto Jensen 

kinerjaRD = Kinerja reksadana 

kinerjaRF = Kinerja investasi bebas risiko 

kinerjap = Kinerja pasar 

β  = Slope persamaan garis hasil regresi linear 
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Soal-soal: 

1. Jelaskan apa yang menjadi kelebihan dari reksadana! 

2. Sebut dan jabarkan jenis-jenis reksadana! 

3. Apa saja yang harus dipertimbangkan ketika akan memilih 

manajer investasi? jelaskan! 

4. Sebutkan langkah-langkah pengukuran kinerja reksadana? 

Jelaskan! 
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BAB VIII 

PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP KINERJA 

FINANSIAL & OPERASIONAL, DAN KEUNGGULAN DAYA SAING 

BERKELANJUTAN BERDASARKAN REPUTASI UKURAN 

AKUNTANSI, SERTA KINERJA PASAR PADA BUMN Tbk.  

(BUKTI DARI PRIVATISASI DI INDONESIA)1 

Oleh: 

Tona Aurora Lubis2 

Ubud Salim, Djumahir, Made Sudarma3 

 

8.1. PENDAHULUAN 

8.1.1. Latar Belakang 

Privatisasi merupakan satu dari beberapa fenomena 

ekonomi yang terjadi di negara-negara di dunia termasuk di 

Indonesia. Fenomena privatisasi di Indonesia ditunjukkan dengan 

telah dilakukannya program privatisasi sejak tahun anggaran 

1998/1999 dan pada saat ini menjadi salah satu program dari 

Kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik 

Indonesia yang tertuang dalam Master Plan BUMN 2005-2009. 

Menurut D’Souza, Megginson, and Nash (2006) privatisasi 

merupakan istilah yang memiliki beragam definisi dan atau 

interpretasi. Mereka menyatakan bahwa selama beberapa dekade 

terkahir, privatisasi (privatization) didefinisikan “as the sale of 

previously state-owned enterprises to private owners”. 

Menurut D’Souza et al (2006), pada saat dimiliki negara 

secara penuh, BUMN biasanya memiliki struktur finansial dan 

organisasi yang dirancang untuk memenuhi beberapa tujuan 

politik. Setelah privatisasi, perusahaan tersebut lebih terfokus pada 

maksimalisasi laba dan kesejahteraan. Dengan berbagai tujuan 

yang diemban oleh suatu BUMN maka dimungkinkan pencapaian 

maksimalisasi profit sebagai suatu perusahaan tidak tercapai. 

                                                           
1 Disertasi 
2 Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jambi 
3 Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 
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Salah satu cara untuk mengurangi berbagai tujuan yang diemban 

oleh suatu BUMN adalah dengan cara mengurangi peran negara 

di dalam suatu BUMN. Salah satu cara adalah dengan mengurangi 

besarnya persentase kepemilikan negara dalam suatu BUMN 

melalui privatisasi.  

Beberapa tujuan dari privatisasi adalah: (1) meningkatkan 

keuntungan bagi negara; (2) meningkatkan efisiensi 

perekonomian; (3) mengurangi campur tangan pemerintah dalam 

perekonomian; (4) meningkatkan kepemilikan saham dengan lebih 

luas; (5) memberikan kesempatan untuk persaingan; (6) 

mengenakan BUMN pada disiplin pasar; (7) mengembangkan 

pasar modal nasional. 

Fenomena privatisasi di berbagai negara di dunia sebagai 

akibat  maraknya privatisasi yang terjadi di negara-negara di dunia. 

Maraknya privatisasi tersebut tidak lepas dari adanya pergeseran 

pandangan tentang peran yang harus dijalankan negara dalam 

pengaturan ekonomi. Pergeseran pandangan tersebut berupa 

adanya pemikiran dari Adam Smith tentang liberalisme dan 

pemikiran Friedman tentang neo-liberalisme (kebijakan yang pro 

pasar). Gagasan yang diusung dari pemikiran Adam Smith dan 

Friedman ini adalah bahwa “a government shall not act as 

regulator and business player” untuk meminimumkan dan atau 

meniadakan “conflict of interest”. Fungsi dan atau peran 

pemerintah harus terbatas sebagai “an umpire, not participant” 

(Friedman and Friedman, 1980 dalam Irianto, 2006). Gagasan ini 

juga didukung oleh public choice theory, yang menganjurkan 

“slimming the state and remodeling government and reforming It 

according to market concepts of competition and efficiency” 

(Barton, 1999 dalam Irianto, 2006). 

Maraknya privatisasi di berbagai negara di dunia juga 

dilatarbelakangi oleh kisah sukses privatisasi di Inggris. Pada 
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1970an kebijakan privatisasi diimplementasikan oleh Perdana 

Menteri Margeret Thatcher. Disamping itu, dalam upaya  untuk 

mengatasi krisis ekonomi di negara-negara Amerika Latin dan 

beberapa negara berkembang, World Bank dan IMF merumuskan 

paket kebijakan ekonomi yang dikenal dengan istilah Washington 

Consensus, yang terdiri dari fiscal austerity (penghematan pajak), 

privatization (privatisasi) dan market liberalization (liberalisasi 

pasar) (Stiglitz, 2002). Salah satu paket tersebut adalah privatisasi. 

IMF kemudian menggunakan kebijakan privatisasi sebagai “a 

generic prescription” untuk menghadapi beragam persoalan 

ekonomi di berbagai negara di dunia, khususnya di negara-negara 

yang terkena krisis ekonomi dan keuangan pada tahun 1997/1998 

termasuk di Indonesia.   

Fenomena privatisasi di Indonesia diawali ketika terjadinya 

krisis ekonomi pada tahun 1997/1998. Implikasi dari krisis yang 

terjadi pada tahun 1997-1998 di Indonesia, Pemerintah Indonesia 

yang dipimpin oleh Presiden Soeharto terpaksa menandatangani 

letter of Intent (Lol) dengan IMF untuk membantu mengatasi krisis 

moneter di Indonesia. Salah satu butir kesepakatan oleh IMF 

adalah privatisasi BUMN untuk menutup defisit anggaran negara. 

Pada saat ini, pembangunan BUMN merupakan bagian 

dari pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, 

pembangunan BUMN Indonesia diletakkan pada konteks 

Pembangunan Nasional Indonesia. Hal ini dikarenakan BUMN 

memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap APBN. Dengan 

melihat besarnya kontribusi BUMN terhadap negara maka 

privatisasi menjadi salah satu program strategis Pemerintah 

Indonesia.  Hal ini dapat dilihat dalam Master Plan BUMN 2005-

2009 yang memuat berbagai kebijakan Kementerian Negara 

BUMN dalam melaksanakan upaya reformasi Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang sejalan dengan kebijakan sektoral, yang 
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secara terus menerus disempurnakan untuk menyesuaikan 

dengan perkembangan lingkungan. Di dalam dokumen ini juga 

terdapat rumusan visi, misi dan sasaran serta strategi utama 

pengembangan BUMN ke depan serta pokok-pokok kebijakan 

sektoral dalam upaya reformasi BUMN. 

D’Souza et al. (2006) menyatakan bahwa perubahan 

kepemilikan mengakibatkan perubahan tata kelola perusahaan 

(corporate governance) dan perubahan tata kelola perusahaan 

merupakan determinan penting bagi kinerja perusahaan pasca 

privatisasi. Hal ini dikarenakan kinerja sektor swasta yang lebih 

unggul berdasarkan: (1) tujuan usaha dan manajemen yang lebih 

jelas, (2) monitoring yang lebih ketat oleh pemegang saham, (3) 

pasar yang lebih kompetitif dan lebih efisien bagi kontrol korporasi 

dan manajerial; dan (4) pasar produk yang lebih kompetitif. 

Privatisasi juga memicu serangkaian peningkatan efisiensi 

(termasuk manajemen yang lebih baik, budaya kewirausahaan 

yang lebih tinggi), dan peningkatan ini bisa merangsang perluasan 

dan pengembangan pasar baru, yang menyebabkan peningkatan 

output. 

Privatisasi yang dilakukan dengan metode penjualan 

saham di pasar modal melalui Initial Publik Offering (IPO) 

menjadikan BUMN tersebut menjadi BUMN publik atau terbuka 

(BUMN Tbk). Sebagai BUMN Tbk menjadikan struktur 

kepemilikannya memiliki berbagai kemungkinan komposisi struktur 

kepemilikan. Pada penelitian Naceur et al. (2006) di Mesir, 

Maroko, Tunisia, dan Turki  pada perusahaan yang diprivatisasi 

dengan metode IPO menunjukkan hasil bahwa terjadi peningkatan 

yang signifikan pada profitabilitas dan efisiensi operasional, dan 

penurunan yang signifikan pada ketenaga-kerjaan dan leverage 

pasca privatisasi. Sedangkan penelitian dari Mathur et al (2007) di 

pasar yang berkembang dan negara maju dengan privatiasasi 



93 
 

melalui IPO menunjukkan hasil bahwa terdapat peningkatan pada 

profitabilitas, efisiensi operasional, pengeluaran modal, output, dan 

pembayaran deviden serta penurunan pada ketenagakerjaan dan 

leverage. Dari kedua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pasca privatisasi yang terjadi di sekelompok negara menunjukkan 

bukti peningkatan pada kinerja finansial dan operasionalnya.  

Sebaliknya penelitian yang dilakukan di Spanyol oleh 

Farinos et al. (2007), menunjukkan bahwa pasca privatisasi 

dengan IPO terjadi efisiensi dan peningkatan pada penjualan riil, 

pengeluaran modal dan ketenagakerjaan namun tidak terjadi 

peningkatan pada profitabilitasnya. Namun, penelitian dari oleh 

Garcia et al. (2007) yang juga dilakukan di Spanyol, terhadap 

perusahaan yang diprivatisasi menggunakan metode penjualan 

langsung dan IPO menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil 

penelitiannya menemukan bahwa perbandingan kinerja pra dan 

pasca privatisasi dalam jangka menengah tidak bisa menunjukkan 

peningkatan besar pada profitabilitas dan  juga efisiensi operasi. 

Sedangkan pada jangka panjang menunjukkan peningkatan 

signifikan pada profitabilitas dan efisiensi operasi ketika efek 

industri diberlakukan. Pada studi privatisasi di Cina, Sun et al. 

(2003) menunjukkan bahwa perusahaan terprivatisasi mengalami 

penurunan pada ROS (return on sales) dan Wang (2005) 

mendapati bahwa perusahaan mengalami penurunan besar pada 

ROA (return on assets) pada masa privatisasi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil 

penelitian tentang privatisasi dengan menggunakan IPO pada 

sekelompok negara dan pada satu negara memberikan hasil yang 

masih ambigu. Hasil penelitian pada sekelompok negara 

menunjukkan bahwa pasca privatisasi terjadi peningkatan pada 

kinerja finansial dan operasional perusahaan. Hal ini dicerminkan 

dengan terjadi peningkatan pada profitabilitas, efisiensi 
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operasional, pengeluaran modal, output, dan pembayaran deviden 

serta penurunan pada ketenagakerjaan dan leverage. Sedangkan 

hasil penelitian pada satu negara menunjukkan bahwa pasca 

privatisasi tidak terjadi peningkatan pada kinerja finansial dan 

operasional perusahaan. Hal ini dicerminkan dengan tidak 

terjadinya peningkatan pada profitabilitas dan efisiensi operasi. 

Privatisasi dengan metode IPO merupakan privatisasi 

yang paling luas digunakan dan paling penting secara ekonomi 

dan politik. Privatisasi dengan metode IPO menawarkan beberapa 

keuntungan, seperti adanya sifat transparansi dan meratanya 

kesempatan bagi semua pihak untuk ikut membeli saham BUMN 

(Herwidayatmo, 1999 dalam Bastian, 2002) serta mengurangi 

tekanan politis dari publik (Rudjito, 2005). Menurut Anderson, 

Palma, and Thisse (1997), dan Estrin and Perotin (1991), BUMN 

kurang efisien dikarenakan kebal terhadap campur tangan pasar 

modal. Akibatnya, kinerja manajerial kurang begitu termonitor, 

sedangkan apabila BUMN tersebut diprivatisasi melalui IPO maka 

akan terjadi disiplin pada pasar modal.  

Adanya komposisi struktur kepemilikan yang baru dalam 

BUMN Tbk memberikan image tersendiri bagi BUMN Tbk tersebut. 

Pada saat sebagai “BUMN murni”, image yang ada pada BUMN 

tersebut adalah berupa perusahaan yang kurang efisien yang 

kental unsur birokrasi dan politiknya. Namun setelah menjadi 

BUMN Tbk maka image yang ada berupa perusahaan yang efisien 

dan profit oriented. Perubahan image ini juga memberikan 

perubahan terhadap reputasi perusahaan.  

Berdasarkan resource-based view of the firm (RBV), 

reputasi perusahaan termasuk dalam kategori intangible asset 

(Michalisin, Smith, and Klein, 1997). Sejalan dengan pandangan 

tersebut, menurut Barney (1991), reputasi perusahaan merupakan 

salah satu elemen kunci dari intangible resources yang menjadi 
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sumber penciptaan kondisi keunggulan daya saing berkelanjutan 

(sustainable competitive advantage) bagi suatu perusahaan. Lebih 

lanjut, Barney (1991) juga menyatakan bahwa sebuah perusahaan 

dikatakan memiliki keunggulan daya saing berkelanjutan ketika 

perusahaan tersebut menerapkan strategi penciptaan nilai yang 

tidak secara bersamaan diterapkan oleh pesaing dan ketika 

perusahaan lain tidak mampu menjiplak kelebihan dari strateginya. 

Barney (1991) juga menambahkan bahwa, reputasi perusahaan 

yang baik merupakan sumber daya yang langka dan berharga, 

yang merupakan sumber dari keunggulan daya saing untuk 

mendapatkan above average return. Sejalan dengan hal tersebut, 

Suta (2006) menyatakan bahwa reputasi perusahaan dibangun 

atau dibentuk dari beberapa faktor, salah satunya reputasi 

accounting measures (pengukuran akuntansi). Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa keunggulan daya saing berkelanjutan 

dapat dicapai ketika perusahaan menerapkan strategi penciptaan 

nilai yang tidak mampu diikuti oleh pesaing, yang salah satunya 

melalui reputasi ukuran akuntansi.  

Bagi emiten (BUMN Tbk), pasar modal merupakan sumber 

keuangan bagi pertumbuhan perusahaan. Pasar modal berfungsi 

sebagai wahana untuk menyalurkan dana dari pihak yang 

mempunyai kelebihan dana (savers) kepada pihak yang 

membutuhkan dana (borrowers). Pasar modal menjadi sumber 

pembiayaan jangka panjang bagi BUMN Tbk maupun perusahaan 

lainnya, dan menjadi sarana investasi bagi para investor lokal 

maupun asing. BUMN Tbk sebagai emiten harus mampu 

menujukkan kepada masyarakat investor bahwa efek yang 

diterbitkannya memang layak untuk diperdagangkan di bursa.  

Beberapa kalangan akademisi merekomendasikan 

penerapan kinerja pasar (market-based measure) dalam penelitian 

di bidang manajemen strategi dan manajemen praktis. Berbagai 
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penelitian menunjukkan bahwa data kinerja pasar digunakan untuk 

menjelaskan beragam topik dalam lingkup yang luas dan bersifat 

strategis seperti perencanaan strategik, implikasi dari market 

share, strategi generik, corporate directors, manajemen 

perputaran, akusisi, kekuatan pembeli dan penjual, kompetensi 

khusus, managerial style, dan tujuan-tujuan organisasi  

Fenomena gap dari penelitian ini adalah privatisasi 

merupakan salah satu fenomena ekonomi yang terjadi di negara-

negara di dunia termasuk di Indonesia. Privatisasi merupakan 

program yang sangat penting dan strategis bagi bangsa Indonesia 

yang dimulai pada tahun anggaran 1998/1999 dan hingga saat ini 

masih tetap akan dilaksanakan yang dicerminkan secara tersurat 

didalam Master Plan BUMN 2005-2009.  

Research gap dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar akademisi pada tahun terakhir hanya memberikan 

fokus penelitian pada efek privatisasi terhadap kinerja finansial dan 

operasional perusahaan yang diprivatisasi melalui IPO. Penelitian-

penelitian terdahulu mengenai privatisasi hanya melakukan 

perbandingan kinerja finansial dan operasional BUMN sebelum 

dan sesudah privatisasi. Hasil-hasil penelitian terdahulu tentang 

privatisasi melalui IPO mengenai kinerja finansial dan operasional 

pada sekelompok negara menunjukkan peningkatan pada kinerja 

finansial dan operasional. Peningkatan kinerja finansial dan 

operasional tersebut dicerminkan dengan peningkatan yang 

signifikan pada profitabilitas, efisiensi operasi, capital investment 

atau capital expenditure, output, dan pembayaran deviden, serta 

penurunan pada tenaga kerja dan leverage. Sedangkan hasil-hasil 

penelitian terdahulu tentang privatisasi melalui IPO pada satu 

negara tidak dapat disimpulkan secara tegas terjadi peningkatan 

pada kinerja finansial dan operasional, karena ditemukan bukti 
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bahwa pasca privatisasi tidak terjadi peningkatan profitabilitas dan 

efisiensi operasi.  

Hasil penelitian yang berbeda tentang privatisasi pada 

sekelompok negara dan pada satu negara itu menunjukkan belum 

adanya konsistensi kesimpulan yang menyatakan bahwa 

privatisasi melalui IPO akan meningkatan kinerja finansial dan 

operasional pasca privatisasi. Disamping itu, sepanjang 

pengetahuan Penulis, penelitian ini merupakan yang pertama 

meneliti tentang privatisasi mengenai pengaruh struktur 

kepemilikan terhadap kinerja finansial dan operasional, 

keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran 

akuntansi dan kinerja pasar secara parsial atau komprehensif pada 

BUMN Tbk di Indonesia. 

Mengingat pentingnya privatisasi bagi bangsa Indonesia 

dan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai privatisasi yang 

masih menunjukkan inkonsistensi dalam kesimpulan mengenai 

peningkatan kinerja finansial dan operasional pasca privatisasi 

melaui IPO, maka studi ini menjadi penting dan menarik sehingga 

layak untuk dilakukan penelitian. Secara umum, penelitian ini 

bertujuan memprediksi model pengaruh struktur kepemilikan 

terhadap kinerja finansial dan operasional, keunggulan daya saing 

berkelanjuatan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi, dan kinerja 

pasar secara parsial dan komprehensif pada BUMN Tbk sebagai 

bukti privatisasi di Indonesia. 

8.1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena gap dan research gap yang telah 

dipaparkan sebelumnya maka dapat diturunkan rumusan masalah 

sebagai berikut:   

1. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja 

finansial dan operasional ? 



98 
 

2. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap 

keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi 

ukuran akuntansi ? 

3. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja 

pasar? 

4. Apakah kinerja finansial dan operasional berpengaruh 

terhadap kinerja pasar ? 

5. Apakah kinerja finansial dan operasional berpengaruh 

terhadap keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi ? 

6. Apakah keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi berpengaruh terhadap kinerja 

pasar ? 

8.1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah 

disampaikan tersebut, maka tujuan penelitian ini dapat dipaparkan 

sebagai berikut: 

1.  Menguji dan menjelaskan pengaruh struktur kepemilikan 

terhadap kinerja finansial dan operasional  

2.  Menguji dan menjelaskan pengaruh struktur kepemilikan 

terhadap keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi.  

3.   Menguji dan menjelaskan pengaruh struktur kepemilikan 

terhadap kinerja pasar 

4.   Menguji dan menjelaskan pengaruh kinerja finansial dan 

operasional  terhadap kinerja pasar. 

5.   Menguji dan menjelaskan pengaruh kinerja finansial dan 

operasional terhadap keunggulan daya saing berkelanjutan 

berdasarkan reputasi ukuran akuntansi 
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6.   Menguji dan menjelaskan pengaruh keunggulan daya saing 

berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi 

terhadap kinerja pasar 

8.1.4. Manfaat Penelitian 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan memberikan 

kontribusi teoritis dan praktis. Dalam kontribusi teoritis, diharapkan 

dari penelitian ini mampu melengkapi dan memperkaya khasanah 

ilmu pengetahuan dibidang manajemen keuangan terutama 

mengenai paradigma privatisasi khususnya di Indonesia. 

Sedangkan kontribusi praktis dari penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan kajian bagi pelaku pasar modal dalam berinvestasi 

pada BUMN Tbk di Indonesia dan bagi Kementrian BUMN RI 

memberikan kajian mengenai model privatisasi yang memberikan 

manfaat bagi negara dan masyarakat Indonesia.  

Secara khusus hasil penelitian ini diharapkan memberikan 

manfaat secara langsung berupa informasi mengenai : 

1.  Pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja finansial dan 

operasional.  

2.  Pengaruh struktur kepemilikan terhadap keunggulan daya 

saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi 

3.   Pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja pasar 

4.  Pengaruh kinerja finansial dan operasional terhadap kinerja 

pasar  

5.   Pengaruh kinerja finansial dan operasional terhadap 

keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi 

ukuran akuntansi. 

6.   Pengaruh keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi terhadap kinerja pasar. 
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8.2. TINJAUAN PUSTAKA 

8.2.1. Tinjauan Teori 

8.2.1.1. Filosofi Privatisasi 

Teori privatisasi dipengaruhi ide dasar bahwa privatisasi 

adalah masalah politik ekonomi. Kontribusi aspek ini sebenarnya 

sudah ada di tahap awal praktik privatisasi dikenal. Praktik 

privatisasi di Inggris lebih dirasakan sebagai implementasi 

kebijakan politik pragmatis, sedangkan praktik privatisasi di 

Amerika Serikat (AS) lebih dipengaruhi perkembangan teori 

ekonomi. Dua pandangan hal yang berbeda tersebut sebenarnya 

merupakan turunan politik ekonomi. Sehingga dalam 

perkembangannya dua pendangan tersebut didekati dengan 

pendekatan pragmatis politik yang berorientasi kepentingan 

ekonomi. Ini berarti berbagai kebijakan privatisasi akan 

dikembangkan dalam konteks masing-masing negara (Bastian, 

2002).  

Dari perspektif pemerintah, privatisasi diinterpretasikan 

sebagai metode restrukturisasi pelayanan publik (Goodman dan 

Loveman, 1991 dalam Bastian, 2002). Restrukturisasi ini meliputi 

desentralisasi, pengendalian dan optimalisasi kapasitas ekonomis 

melalui multiply economic growth.   

Terkait dengan pemahaman di atas, politik ekonomi 

merupakan usaha untuk mengelola sumber daya (dalam kerangka 

produksi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat (Caporaso dan 

Levine, 1992 dalam Bastian, 2002). Ini menandakan perspektif 

politik ekonomi merupakan pilihan yang dapat diunggulkan dalam 

menganalisis kebutuhan masyarakat secara kritis. Atau dengan 

kata lain, perbincangan privatisasi akhirnya harus menetapkan 

definisi tugas sektor publik dan sektor swasta (Bastian, 2002). 

 Di Indonesia, pelaksanaan program privatisasi ditentukan 

oleh beberapa lembaga negara yang mana masing-masing 
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lembaga mempunyai sudut pandang yang berbeda. Kementrian 

Negara BUMN mempunyai sudut pandangan dari sisi ekonomi 

mikro. Departemen Keuangan lebih memandangnya dari sisi 

ekonomi makro, sedangkan Lembaga Legislatif menggunakan 

pandangan ekonomi politik. Perspektif yang berbeda tersebut 

menentukan objektifitas terhadap keputusan privatisasi (Meitisari, 

2007). 

 Kementrian negara yang menggunakan perspektif 

ekonomi mikro, memandang privatisasi bertujuan meningkatkan 

produktifitas, profitabilitas, efisiensi, dan pengurangan utang 

perusahaan BUMN. Dengan privatisasi juga diharapkan dapat 

meningkatkan good corporate governance (GCG), dan masuknya 

sumber keuangan baru ke perusahaan, serta pengembangan 

pasar (Meitisari, 2007).   

 Perspektif Departemen Keuangan terhadap privatisasi 

berdasarkan ekonomi makro. Dari sisi ekonomi makro, tujuan 

privatisasi berorientasi pada kepentingan fiskal, yaitu untuk 

menambah sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) pemerintah, dan perbaikan iklim investasi, serta 

pengembangan pasar modal (Meitisari, 2007).  

 Badan legislatif memandang tujuan privatisasi dengan 

menggunakan perspektif ekonomi politik. Berdasarkan perspektif 

ekonomi politik, objektifitas ekonomi politik bertujuan melindungi 

aset negara dengan pertimbangan melindungi bidang usaha yang 

berkaitan dengan nasionalisme, keamanan negara, dan sumber 

daya alam (Meitisari, 2007). 

8.2.1.2. Tujuan Privatisasi 

Tujuan privatisasi disetiap negara dilatarbelakangi oleh hal 

yang berbeda. Sejalan akan hal tersebut, beberapa peneliti 

terdahulu merumuskan alasan atau tujuan dari privatisasi, 
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diantaranya  Cuervo (1997) dalam Garcia et al. (2007) yang 

menyatakan bahwa alasan atau tujuan yang mendasari proses 

privatisasi adalah alasan finansial, politik, dan ekonomi. Alasan 

finansial meliputi revenue yang dihasilkan oleh negara dari menjual 

perusahaan-perusahaan BUMN (Vickers and Yarrow, 1988) dan 

keuntungan yang diperoleh dari penghapusan subsidi bagi BUMN. 

Pendapatan dari privatisasi telah menutupi defisit perekonomian 

publik yang terjadi dalam proses tersebut. Alasan politik untuk 

memprivatisasi BUMN didasarkan pada lemahnya pengelolaan 

kepemilikan negara. Hal ini dicerminakan dari kesulitan pemerintah 

untuk menentukan tujuan perusahaan, pasarnya lebih mampu 

menguasai sumberdaya, dan sebagainya. Lebih jauh lagi, 

privatisasi dianggap menarik modal asing dan investor institusional 

serta bisa membantu mengkonsolidasikan pasar modal, sehingga 

membentuk semacam “popular capitalism”.  

Megginson et al. (2001) memaparkan tujuan privatisasi 

sebagai upaya: (1) meningkatkan keuntungan bagi negara; (2) 

meningkatkan efisiensi perekonomian; (3) mengurangi campur 

tangan pemerintah dalam perekonomian; (4) meningkatkan 

kepemilikan saham dengan lebih luas; (5) memberikan 

kesempatan untuk persaingan; (6) mengenakan BUMN pada 

disiplin pasar; (7) mengembangkan pasar modal nasional. Namun 

Menurut Li et al. (2007) bahwa tujuan utama dari privatisasi adalah 

peningkatan efisiensi. Sedangkan menurut Neceur et al. (2006) 

alasan utama dilakukan privatisasi adalah meningkatkan efisiensi 

BUMN dan untuk mengurangi beban anggaran negara. 

8.2.1.3. Privatisasi dalam Perspektif Manajemen Keuangan 

Dari perspektif manajemen keuangan, privatisasi 

diinterpretasikan sebagai perubahan pada struktur kepemilikan. 

Sebelum dilakukan dilakukan privatisasi, persentase kepemilikan 
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BUMN dimiliki secara penuh (100%) oleh negera. Namun setelah 

dilakukan privatisasi, persentese kepemilikan BUMN oleh Negara 

menjadi berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Struktur 

kepemilikan menggambarkan komposisi kepemilikan suatu 

perusahaan.  Kepemilikan terhadap suatu perusahaan tersebut 

diwakili oleh persentase kepemikan saham oleh pemegang saham 

(shareholder). Kepentingan utama para pemegang saham adalah 

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya melalui 

pembagian deviden.  

Disisi lain, manejemen keuangan merupakan dua sisi mata 

uang yang tak terpisahkan, yakni: uang dan manusia (Asnawi dan 

Wijaya, 2005). Manusia (men) didalam bertindak tidak lepas dari 

kegiatan pengambilan keputusan. Demikian juga halnya manusia 

didalam manajemen keuangan (manager keuangan) tidak terlepas 

dari kegiatan pengambilan keputusan. Menurut Saragih, Manurung 

dan Manurung (2005) terdapat tiga keputusan didalam manajemen 

keuangan yaitu: (a) keputusan-keputusan investasi (investment 

decisions), (b) keputusan-keputusan pendanaan (financing 

decisions), dan (c) keputusan deviden (dividend decisions).  

8.2.1.4. Perkembangan Privatisasi di Indonesia 

Implikasi dari krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998 di 

Indonesia, Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden 

Soeharto terpaksa menandatangani letter of Intent (Lol) dengan 

IMF untuk membantu mengatasi krisis moneter di Indonesia. 

Dalam kesepakatan dengan IMF yang tertuang dalam MKEK 

(Memorandum Kebijakan Ekonomi Keuangan) tersebut, terdapat 

12 butir kesepakatan yang berkaitan dengan privatisasi BUMN 

yang cakupannya cukup menyeluruh dan disertai jadwal waktu 

pelaksanaan. Sesuai dengan yang tertera dalam MKEK 

pemerintah harus menyelesaikan target perolehan dana privatisasi 
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sebesar 1,5 miliar dolar (atau sekitar 15 triliun rupiah) pada akhir 

Maret 1999 (Bastian, 2002). 

Kesepakatan tersebut mendorong Pemerintah Indonesia 

mengambil beberapa langkah strategis. Salah satu langkah 

strategis tersebut tercermin dengan dibentuknya Kantor Menteri 

Negara Pendayagunaan BUMN/ Badan Pengelola BUMN 

(selanjutnya dikenal dengan Kementrian Negara BUMN) melalui 

PP No. 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kewenangan Menteri 

Keuangan selaku Pemegang Saham Persero kepada Menteri 

Negara Pendayagunaan BUMN. Peraturan Pemerintah ini 

kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Kepres No. 98 Tahun 

1999 yang menyatakan bahwa BUMN Finansial tetap di bawah 

wewenang Menteri Keuangan.  

Pada periode 1998-1999, program privatisasi dijalankan 

dengan konsep restrukturisasi, profitisasi, dan privatisasi. 

Sedangkan metode privatisasi dilakukan dengan jalan penjulan 

lewat private placement (mitra strategis) dan bukan penjualan 

kepemilikan saham kepada publik melalui IPO. Pemilihan metode 

ini didasari pada pertimbangan apabila privatisasi dilakukan 

dengan metode IPO pada kondisi pasar modal yang belum stabil, 

maka dikhawatirkan akan menurunkan nilai harga saham BUMN di 

pasar perdana (Bastian, 2002). Dari 12 BUMN yang direncanakan 

untuk dilakukan privatisasi, hanya 4 BUMN yang telah dilakukan 

privatisasi dan hasilnya hanya mampu menghasilkan dana sebesar 

sebesar US $ 1.035,1 juta atau sekitar Rp 9,0572 triliun (Bastian, 

2002). Dengan demikian Pemerintah RI belum dapat mencapai 

target dana perolehan privatisasi yang telah ditetapkan oleh IMF 

yaitu sebesar US $ 1,5 miliar (sekitar Rp 15 triliun).  

Pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid 

menunjuk Laksamana Sukardi sebagai Menteri BUMN. Namun 

dalam kurun waktu 2 tahun terjadi pergantian kepemimpinan di 
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BUMN, dari Laksamana Sukardi ke Rozy Munir, kemudian ke 

Nyoman Tjager. Selama kurun waktu tersebut, BUMN tidak 

memiliki konsep yang meyakinkan (Sugiharto, 2007). Pada tahun 

2001, Laksamana Sukardi kembali memimpin Kementrian BUMN 

setelah Megawati Soekarnoputri diangkat sebagai Presiden RI. 

Pada masa kepemimpinan Laksamana Sukardi, Kementrian 

BUMN melakukan privatisasi dengan konsep yang dikenal dengan 

konsep fast track privatisasi, yaitu restrukturisasi, dan privatisasi. 

Pemerintahan sekarang, yang dipimpin oleh S.B 

Yodhoyono, pada awal kepemimpinannya mempercayakan 

kepemimpinan BUMN ditangan Sugiharto (tokoh penting dibalik 

keberhasilan Medco menjadi pelaku bisnis global). Pada masa 

kepemimpinan Sugiharto, program privatisasi dilakukan dengan 

mengangkat konsep dual track strategy, yaitu profitisasi dan 

privatisasi. Namun pada perkembangannya, S.B Yodhoyono 

mempercayakan kepemimpinan BUMN kepada Sofyan Jalil (yang 

sebelumnya menjabat Menteri Infokom RI) hingga tahun 2009. 

Pada periode 2009-2014 kepemimpinan BUMN dipercayakan 

kepada Mustafa Abubakar.    

Pada masa kepemimpinan Sugiharto, program privatisasi 

dilakukan dengan konsep dual track strategy yang dijabarkan 

dengan maximizing profitisasi, dan let’s do privatisasi. Menurut 

Sugiharto, privatisasi dilakukan dengan “Be natural”, karena 

ultimate goal-nya adalah value creation. IPO adalah upaya 

mendapatkan best price, dimana tolak ukurnya adalah 

benchmarking (Sugiharto, 2007). Disisi lain, menurut Sugiharto 

(2007), apabila kebijakan yang menetapkan privatisasi sebagai 

satu-satunya target bagi BUMN akan merusakkan sentimen pasar 

ketika perusahaan tersebut go public. Jika privatisasi dijadikan 

target setoran APBN, maka strategi bisnis akan dengan mudah 

dibaca oleh pasar, sehingga harga BUMN yang akan diprivatisasi 
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akan tertekan. Oleh karena itu, hal penting yang harus 

diperhatikan dalam privatisasi adalah timing, pricing, dan size. 

Kalau timing di pasar tidak tepat, maka PEM (Price Earning 

Multiple)-nya rendah. Jika timing sudah tepat, dan pricing 

didapatkan secara optimal, maka hal selanjutnya adalah size atau 

besaran yang hendak dicapai dalam privatisasi. 

 Pada masa kepemimpinan Sofyan Jalil, privatisasi menjadi 

salah satu pokok program dari Kementrian BUMN yang tersurat 

didalam Master Plan BUMN 2005-2009. Secara umum, privatisasi 

diarahkan bukan semata-mata untuk pemenuhan APBN, tetapi 

lebih diutamakan untuk mendukung pengembangan perusahaan 

dengan metode utama melalui penawaran umum di pasar modal. 

Disamping juga untuk lebih mendorong penerapan prinsip-prinsip 

Good Corporate Governance. 

Dalam Master Plan BUMN 2005-2009 secara tersurat 

terdapat rencana privatisasi jangka pendek, dan jangka 

menengah, dan jangka panjang yang telah direncanakan oleh 

pemerintah. Adapun BUMN yang direncanakan masuk dalam 

program privatisasi jangka pendek pada tahun 2008 adalah 

sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

Tabel 8.1 Rencana Privatisasi 2008 

Sumber : Master Plan 2005-2009 

 Sedangkan BUMN-BUMN yang direncanakan untuk 

masuk pada program privatisasi jangka menengah yaitu pada 

tahun tahun 2009 – 2011 adalah sebagai berikut: 

Tabel 8.2 Rencana Privatisasi 2009-2011 

 

  Sumber : Master Plan BUMN 2005-2009 
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 Sedangkan BUMN-BUMN yang direncanakan untuk 

masuk pada program privatisasi jangka panjang yaitu pada tahun 

tahun 2012 – 2020 adalah sebagai berikut: 

Tabel 8.3 Rencana Privatisasi 2012-2020 

 
Sumber : Master Plan BUMN 2005-2009 

8.2.1.5. Metode-Metode Privatisasi 

Didalam Master Plan BUMN 2005-2009 memuat tiga 

metode privatisasi yang akan dijadikan alternatif oleh Pemerintah 

Indonesia untuk melakukan privatisasi. Adapun metode tersebut 

sebagai berikut:  

a.  Penjualan Saham berdasarkan Ketentuan Pasar Modal; 

b.  Penjualan Saham Langsung kepada Investor/Strategic Sale 

(SS) 

c.  Penjualan Saham kepada Manajemen dan/atau Karyawan 

(Employee and Management Buy Out /EMBO) 
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Kriteria bagi BUMN yang akan diprivatisasi dengan metode 

Penjualan Saham berdasarkan Ketentuan Pasar Modal adalah: 

a.  Berada dalam sektor yang kompetitif, mengalami 

pertumbuhan beberapa tahun terakhir dan memiliki trend 

pertumbuhan kedepan serta sahamnya diminati oleh investor; 

b.  Mampu membukukan keuntungan (profitable) dan memiliki 

prospek usaha yang baik di masa mendatang; 

c.  Memiliki produk/jasa unggulan; 

d.  Membutuhkan investasi modal yang besar untuk 

pengembangan usaha; 

e.  Memiliki kompetensi baik teknis, manajemen dan jaringan 

pemasaran yang memadai; 

f.  Memenuhi persyaratan peraturan Bapepam dan Bursa Efek 

(Pasar Modal).  

Sedangkan Penjualan Saham Langsung kepada 

Investor/Strategic Sale (SS) dapat dilakukan terhadap BUMN-

BUMN yang memenuhi kriteria di bawah ini: 

a.  Memerlukan bantuan dan keahlian, “know-how”, expertise dari 

mitra strategis, seperti operasi/teknis, inovasi/pengembangan 

produk, manajemen, pemasaran teknologi, dan kemampuan 

pendanaan; 

b.  Membutuhkan dana yang besar namun menghadapi 

keterbatasan dana dari Pemerintah (selaku shareholder) 

dan/atau kesulitan menarik dana dari pasar modal; 

c. Mendorong lebih lanjut pengelolaan dan pengembangan 

sebagian aset/kegiatan operasionalnya yang dapat dipisahkan 

untuk dikerjasamakan dengan mitra strategis; 

d. Mengurangi kepemilikan Negara menjadi minoritas sepanjang 

tidak bertentangan dengan regulasi; 

e.  Merupakan sektor yang bukan strategis bagi Pemerintah. 
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Adapun Employee and Management Buy Out (EMBO) 

digunakan untuk BUMN-BUMN yang masuk dalam kriteria: 

a.  Memiliki bidang usaha yang core business-nya jasa 

profesional (brainware), atau core business-nya bukan jasa 

profesional tetapi bidang usahanya sangat kompetitif dan 

memerlukan kompetensi tehnis khusus; 

b.  Nilai aset relatif kecil dan hasil penjualan saham relatif tidak 

terlalu besar; 

c.  Perusahaan harus menjaga kelangsungan (kesinambungan) 

program yang telah terjadwal sehingga diharapkan program 

privatisasi tidak akan mengubah dinamika manajemen yang 

ada dan tidak mempengaruhi kegiatan usaha; 

d. Nature of business–nya dianggap dapat dijalankan dan dimiliki 

oleh karyawan/manajemen; 

e.  Modal perusahaan tidak terlalu besar, sehingga karyawan dan 

manajemen mampu untuk berpartisipasi dalam 

kepemilikannya. 

8.2.1.6. Struktur Kepemilikan (Ownership Structure)  

 Privatisasi mengakibatkan terjadinya perubahan struktur 

kepemilikan perusahaan. D’Souza et al. (2006) menyatakan bahwa 

perubahan kepemilikan mengakibatkan perubahan tata kelola 

perusahaan (corporate governance). Menurut Siebens (2002), tata 

kelola perusahaan adalah pengetahuan dan seni untuk 

menyeimbangkan pembagian kepentingan dari semua stakeholder 

dan membuat pilihan diantara beragam opsi dengan dukungan 

segala jenis informasi untuk menjadi perusahaan yang 

bertanggung jawab.  

Privatisasi yang dilakukan dengan metode penjualan 

saham di pasar modal melalui Initial Publik Offering (IPO) 

menjadikan BUMN tersebut menjadi BUMN publik atau terbuka 
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(BUMN Tbk). Sebagai BUMN Tbk menjadikan struktur 

kepemilikannya memiliki berbagai kemungkinan komposisi struktur 

kepemilkan. Seperti pada penelitian Naceur et al. (2006), meneliti 

struktur kepemilikan BUMN Tbk berdasarkan kepemilikan negara 

(state ownership), kepemilikan institusi swasta (private institution 

ownership), kepemilikan asing (foreign ownership), kepemilikan 

individual (individual ownership), dan kepemilikan tenaga kerja 

(employee ownership) serta lainnya (others). Dalam penelitian Li et 

al. (2007), struktur kepemilikan diteliti menggunakan pendekatan 

kepemilikan manajerial (managerial ownership) dan kepemilikan 

Chief Executive Officier/CEO (CEO ownership). Sedangkan dalam 

penelitian D’Souza et al. (2006), struktur kepemilikan diteliti 

berdasarkan kepemilikan negara, dan kepemilikan asing, serta 

kepemilikan tenaga kerja. 

Kepemilikan negara dalam struktur kepemilikan pada 

BUMN Tbk didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki 

oleh negara setelah privatisasi (Neceur et al. 2006 dan D’Souza et 

al. 2006). Kepemilikan asing dalam struktur kepemilikan pada 

BUMN Tbk didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki 

oleh investor asing pada saat privatisasi (Neceur et al. 2006 dan 

D’Souza et al. 2006). Kepemilikan institusi swasta dalam struktur 

kepemilikan BUMN Tbk didefinisikan sebagai persentase saham 

yang dimiliki oleh institusi swasta pada saat privatisasi (Neceur et 

al. 2006). Kepemilikan tenaga kerja dalam struktur kepemilikan 

BUMN Tbk didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki 

oleh tenaga kerja pada saat privatisasi (Neceur et al. 2006 dan 

D’Souza et al. 2006). Kepemilikan individual dalam struktur 

kepemilikan BUMN Tbk didefinisikan sebagai persentase saham 

yang dimiliki oleh individual pada saat privatisasi (Neceur et al. 

2006). Kepemilikan manajemen dalam struktur kepemilikan BUMN 

Tbk didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh 
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manajemen pada saat privatisasi (Li et al. 2007). Kepemilikan CEO 

dalam struktur kepemilikan BUMN Tbk didefinisikan sebagai 

persentase saham yang dimiliki oleh CEO pada saat privatisasi (Li 

et al. 2007). 

Kepemilikan negara mayoritas memberikan pengaruh 

terhadap kinerja BUMN. Claessens (1997) menyatakan bahwa, 

jika negara mempertahankan kepemilikan mayoritas, perusahaan 

lebih cenderung menunda program restrukturisasi dan 

mempertahankan tingkat ketenaga-kerjaan yang tinggi. Disamping 

itu, Paudyal, Saadouni, and Briston (1998) berpendapat bahwa 

menjual hanya sedikit saham BUMN meningkatkan 

kecenderungan campur-tangan pemerintah dan kemungkinan 

renasionalisasi. 

Adanya struktur kepemilikan asing dalam BUMN Tbk 

mempengaruhi tingkat perkembangan kinerja pasca privatisasi, 

khususnya dikarenakan investasi asing berperan besar dalam 

meningkatkan bagian pendapatan privatisasi di negara-negara 

berkembang (D’Souza et al. 2006). Kepemilikan asing berperan 

besar dalam peningkatan efisiensi setelah privatisasi. Hal ini 

dikarenakan kepemilikan asing bisa menghasilkan peleburan bakat 

manajerial, penggunaan teknologi maju, dan akses kepada produk 

dan pasar modal yang lebih maju (D’Souza et al. 2006). 

Jumlah kepemilikan saham oleh pegawai juga bisa 

berperan pada perubahan kinerja pasca privatisasi. Menurut 

D’Souza et al (2006) bahwa kepemilikan oleh pegawai yang tinggi 

mengarah pada peningkatan profitabilitas yang rendah sesuai 

dengan Barberis (1996) yang menyimpulkan bahwa pemberian 

kepemilikan kepada pegawai tidak menambah nilai. Selanjutnya, 

Boycko et al. (1996) menyatakan bahwa pegawai cenderung tidak 

mendukung upaya restrukturisasi yang memaksimalkan nilai. 

Barberis, Boycko, Shleifer, and Tsukanova. (1996) menyimpulkan 
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bahwa kepemilikan ekuitas oleh pegawai tidak mengembangkan 

peningkatan kinerja pasca privatisasi.  

 Mengenai kepemilikan manajemen, Megginson et al. 

(1994) melaporkan bahwa perubahan pada manajemen tingkat 

atas sering terjadi pada masa privatisasi. D’Souza et al. (2006) 

mendapati perusahaan terprivatisasi selalu mengganti CEO. 

Mengganti manajer yang biasanya dipilih secara politis pada 

BUMN dengan pebisnis profesional bisa menghasilkan 

peningkatan kinerja. Lopez-de-Silanes (1997) menyatakan bahwa 

manajemen BUMN yang sudah ada mungkin kekurangan Human 

Capital yang tepat untuk secara efektif memandu perusahaan yang 

baru saja diprivatisasi. Hasil penelitian Lopez-de-Silanes (1997) 

tersebut menunjukan hubungan positif antara perubahan CEO 

dengan nilai pasar perusahaan yang diprivatisasi. Barberis et al. 

(1996) menyebutkan Human Capital yang baru sebagai faktor 

penting dalam meningkatkan probabilitas restrukturisasi 

maksimalisasi nilai. Megginson et al. (1994) juga melaporkan 

perolehan efisiensi yang lebih kuat dari perusahaan yang 

perubahan top manajemennya lebih besar.   

 Di sisi lain, menurut D’Souza et al. (2006), lingkungan 

politik dan perekonomian negara juga bisa mempengaruhi tingkat 

perubahan kinerja perusahaan setalah privatisasi. Hal ini diperkuat 

oleh pendapat Kikeri, Nellis, dan Shierly (1992) yang menyatakan 

bahwa negara dengan perekonomian yang cukup maju dan 

pendapatan yang lebih tinggi cenderung memeiliki kerangkan 

kebijakan yang mendukung pasar. Hal ini merupakan faktor yang 

bisa meningkatkan peluang terjadinya privatisasi yang sukses. 

Sedangkan Boubakri dan Cosset (1998) menemukan bahwa 

perusahaan-perusahaan di negara-negara berkembang 

menunjukkan peningatan kinerja yang sangat kuat setelah 

privatisasi. Selain itu juga, persaiangan merupakan detrminan 
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utama peningkatan kinerja pasca privatisasi (Ramamurti (1997), 

Newbery dan Pollitt (1997), serta Vickers dan Yarrow (1991)). 

8.2.1.7. Kinerja Finansial dan Operasional Perusahaan 

Pengukuran kinerja finansial dan operasional diukur 

berdasarkan profitability (profitabilitas), operating efficiency 

(efisiensi operasi), capital investment (investasi modal) atau capital 

expenditure (pengeluaran modal), output, employment (tenaga 

kerja), leverage (hutang) dan dividend payout (pembayaran 

deviden). Pengukuran variabel profitability (profitabilitas) oleh 

Neceur et al. (2006) dan Mathur et al. (2007) dengan 

menggunakan 3 indikator yaitu: ROS (return on seles) yang 

dihitung dengan net income divided by sales, dan ROA (return on 

assets) yang dihitung dengan net income divided by total assets, 

serta ROE (return on equity) yang dihitung dengan net income 

divided by equity.  Pada penelitian Garcia et al. (2007), ROS diukur 

dengan operating profits divided by sales, dan ROA dihitung 

dengan operating profits divided by total assets, serta ROE 

dihitung dengan net profit divided by total equity. Sedangkan 

Farinos et al. (2007) untuk indikator ROS dihitung dengan income 

divided by sales, dan ROA dihitung dengan income divided by 

average total assets, dan serta ROE dihitung dengan income 

divided by average total equity. Selanjutnya income perusahaan 

dihitung dengan:  

Income = EBIT – (pajak +simpanan pajak dikarenakan bunga) 

 = EBIT – (pajak + pembayaran bunga x pajak marginal). 

 Pengukuran variabel operating efficiency (efisiensi 

operasi) dalam penelitian  Naceur et al. (2006) dan Mathur et al. 

(2007) menggunakan indikator Sales efficiency (SALEFF) yang 

dihitung dengan sales divided by number of employees dan 

indikator Net income efficiency (NIEFF) dihitung dengan net 
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income divided by equity. Menurut Garcia et al. (2007) operating 

efficiency didekati dengan beberapa pendekatan yaitu 

SALES/EMP yang dihitung real sales divided by the number of 

employees, NP/EMP dihitung dengan net profit divided by the 

number of employees, dan OP/EMP dihitung dengan operating 

profits divided by the number of employees, serta AV/EMP dihitung 

added value divided by the number of employees. Sedangkan 

Farinos et al. (2007) melakukan pengukuran operating efficiency 

dengan SALEFF yang dihitung dengan real sales divided by total 

employment, dan indikator income efficiency (INEFF) dihitung 

dengan real income divided by total employment. 

Variabel capital invesment, Mathur et al. (2007) mengukur 

dengan indikator capital expenditure to sales (CESA) yang dihitung 

dengan capital expenditures divided by sales, dan indikator capital 

expenditures to assets (CETA) yang dihitung dengan capital 

expenditures divided by total assets. Sedangkan pada penelitian 

Garcia et al. (2007) dinyatakan dengan variabel investment 

dengan indikator invesment in fixed assets (INV) dihitung degan 

increase of fixed assets. Pada penelitian Farinos et al. (2007), 

capital invesment diukur dengan indikator real capital investment 

(CE) dihitung dengan real capital expenditure, dan indikator capital 

investment to sales (CESA) dihitung dengan capital expenditure 

divided by sales, serta indikator capital investment to total assets 

(CETA) dihitung dengan capital expenditure divided by total 

assets.  

Pada variabel output, penelitian oleh Naceur et al. (2006) 

dan Mathur et al. (2007) menggunakan indikator real sales (SAL) 

yang SAL dihitung dengan nominal sales divided by cunsumer 

price index. Garcia et al. (2007) menggunakan nominal sales 

divided by index of retail prices untuk menghitung indikator real 

sales (SALES). Farinos et al. (2007) menggunakan pendekatan 



116 
 

yang berbeda dalam menghitung indikator real sales (SAL), yaitu 

dengan nominal sales divided by GDP deflator. 

Selanjutnya, pada pengukuran variabel employment, 

penelitian  dari Naceur at al. (2006) dan Mathur et al. (2007), serta 

Farinos et al. (2007) menggunakan  indikator total employment 

(EMPL). Sedangkan penelitian dari Garcia et al. (2007) 

menggunakan indikator employees (EMP). Namun demikian ketiga 

peneliti tersebut menggunakan perhitungan yang sama untuk 

menghitung indikatornya yaitu total number of employees.  

Ukuran variabel leverage, pada penelitian Naceur et al. 

(2006) dan Farinos et al. (2007) hanya menggunakan indikator 

debt to assets (TDTA) yang dihitung dengan total debt divided by 

total assets. Sedangkan pada Mathur et al. (2007) menggunakan 

indikator debt to assets (LEV) yang dihitung dengan total debt 

divided by total assets, dan indikator long-term debt to equity 

(LEV2) dihitung dengan long-term debt divided by equity. Menurut 

Garcia et al. (2007), pengkuran variabel leverage dinyatakan 

dengan indikator total leverage (LEV) dihitung dengan liabilities 

divided by assets, dan indikator long term leverage (LLEV) dihitung 

dengan liabilities LR devided by assets.  

Terakhir, penelitian dari Mathur et al. (2007) 

menambahkan variabel payout dalam pengukuran kinerja finansial 

dan operasional perusahaan. Variabel payout diukur dengan 

indikator dividends to sales (DIVSAL) dihitung dengan cash 

dividend devided by sale dan indikator dividend payout (PAYOUT) 

dihitung dengan cash dividend devided by net income. 
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8.2.1.8. Keunggulan Daya Saing Berkelanjutan Berdasarkan 

Reputasi Ukuran Akuntansi. 

Menurut Caloghirou (2004) dalam Baaij, Greeven, and 

Dalen (2004), literatur mengenai keunggulan daya saing 

berkelanjutan (Sustainable Competitive Advantage, SCA) 

didominasi oleh dua perspektif, yaitu ekonomi organisasi industri 

dan pandangan berbasis sumberdaya perusahaan. Menurut 

ekonomi organisasi industri, keunggulan daya saing berkelanjutan 

didasarkan pada penentuan posisi strategis perusahaan dalam 

suatu industri. Sedangkan menurut pandangan berbasis 

sumberdaya, keunggulan daya saing berkelanjutan didasarkan 

pada meng-ekonomis-kan kompetensi inti perusahaan. 

Kompetensi inti perusahaan tersebut berupa: valuable (yang 

sangat bernilai), rare (jarang), difficult to imitate (sulit ditiru), trade 

(diperdagangkan), dan subsitute (digantikan), yang kemudian 

membentuk landasan dari keunggulan daya saing berkelanjutan. 

 Menurut Conner (1991), sumberdaya merupakan esensi 

keunggulan daya saing berkelanjutan karena kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh dan mempertahankan 

profitabilitasnya bergantung pada kemampuannya 

mempertahankan posisi keunggulannya yang pada dasarnya, 

terletak pada sumberdayanya. Pendapat ini digarisbawahi oleh 

Barney (1991), yaitu sumberdaya mendukung penciptaan 

keunggulan daya saing berkelanjutan hanya jika sumberdaya 

tersebut bernilai (yakni, mendukung peningkatan kinerja 

perusahaan), jarang (yakni, dimiliki oleh sedikit saja perusahaan 

dibanding perusahaan yang membutuhkannya untuk menciptakan 

dinamika persaingan yang sempurna), tidak bisa ditiru (yakni, 

mahal untuk ditiru oleh pesaing), dan tidak tergantikan (yakni, tidak 

terdapat pengganti yang bisa langsung ditemukan oleh pesaing 

untuk fungsi yang sama). Apabila sebuah perusahaan memiliki 
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sumberdaya yang tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka 

bisa diperkirakan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki 

keunggulan daya saing dan akan berkinerja di bawah normal.  

Barney (1991) mengklasifikasikan sumberdaya menjadi 2 

kategori, yaitu tangible dan intangible. Sumberdaya tangible terdiri 

atas semua item fisik yang dimiliki organisasi, seperti fasilitas, 

bahan mentah dan peralatan lainnya. Sumberdaya intangible 

terdiri atas semua item yang tidak terlihat pada buku neraca 

seperti budaya organisasi, reputasi, dan kontrol internal. 

Sumberdaya tangible bersifat fleksibel, dan bisa lebih mudah ditiru 

dibanding sumberdaya intangible, yang menurut maknanya tidak 

fleksibel (Chatterjee and Wernerfelt, 1991). Sedangkan 

sumberdaya intangible selalu dianggap memainkan peran penting 

dalam penciptaan nilai perusahaan dan keunggulan daya saing. 

Hal ini didukung oleh penelitian Teece (2000) yang menunjukkan 

bahwa kinerja superior perusahaan bergantung pada 

kemampuannya berinovasi, mempertahankan aset intangible 

(yakni, pengetahuan), dan menggunakan aset tersebut. 

Menurut pandangan berbasis sumberdaya perusahaan 

(the resource-based view of firm, RBV), landasan keunggulan daya 

saing berkelanjutan perusahaan muncul dari kemampuannya 

seperti nilai, kelangkaan, sulitnya ditiru, dan organisasi (Barney, 

1991, 1997; Barney dan Hesterley, 1996) atau yang lebih umum 

inovasi, arsitektur, dan aset strategis serta reputasi (Kay, 1995).  

Reputasi perusahaan dapat ditinjau dari berbagai sudut 

pandang sehingga memiliki sejumlah defenisi yang berbeda satu 

sama lain. Menurut Dobson (1989), reputasi perusahaan 

didefinisikan sebagai suatu behavioral trait yang dibangun oleh 

serangkaian kegiatan yang konsisten. Reputasi yang terbentuk 

akan meningkatkan nilai perusahaan secara implisit dan dapat 

dijual kepada stakeholders-nya. Simon (1985) beragumentasi 
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bahwa reputasi adalah hasil dari pengalaman kepuasan konsumen 

atas produk-produk perusahaan. Studi dari Weigelt and Camerer 

(1988) menyatakan bahwa reputasi perusahaan merupakan 

serangkaian atribut perusahaan yang diperoleh dari kegiatan-

kegiatan yang telah dilakukan dimasa lalu.  

 Selain itu, studi dari Fombrun and Shanley (1990) juga 

mendefinsikan reputasi sebagai persepsi yang ditanamkan 

dibenak publik berdasarkan informasi tentang posisi relatif 

perusahaan dalam bidang organisasi. Publik menerima sinyal-

sinyal pasar yang mengindikasikan kinerja pasar, sinyal-sinyal 

akuntansi yang mengindikasikan kinerja keuangan, dan sinyal-

sinyal institusional yang mengindikasikan kepatuhan perusahaan 

terhadap norma sosial, serta sinyal-sinyal strategis yang 

mengindiaksikan arah strategis perusahaan. Dari keseluruhan 

sinyal-sinyal tersebut, reputasi perusahaan lambat laun akan 

tertanam dibenak publik.  

 Menurut Barney (1991), reputasi perusahaan merupakan 

salah satu elemen kunci dari intangible resources yang akan 

menjadi sumber penciptaan kondisi keunggulan daya saing 

berkelanjutan (sustainable competitive advantage) bagi suatu 

perusahaan. Reputasi juga merupakan sesuatu konsep yang 

kompleks. Barney menyatakan ”Reputaion will win or lost, be 

created as a result of many activities of the corporation that go 

beyond the consideration of interest” 

Berdasarkan definisi Larkin (2003) yang menyatakan 

bahwa reputasi perusahaan adalah persepsi terhadap 

karakteristik, kinerja dan perilaku perusahaan, maka dapat 

dikonstruksikan faktor-faktor pembentuk reputasi perusaaan yang 

bersumber dari persepsi tersebut. Perilaku perusahaan tergantung 

dari “siapa pemimpinya (CEO), bagaimana keputusan diambil 
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(corporate governance), kinerja (accounting measures), dan 

karakteristik (social responbilities).  

 Pada penelitian Suta (2006), reputasi perusahaan 

dibangun atau dibentuk dari faktor-faktor pembentuk reputasi 

perusahaan. Adapun faktor-faktor yang membentuk reputasi 

perusahaan adalah reputasi corporate governance, reputasi CEO 

(Chief Executive Officer), dan reputasi social responsibility 

(tanggungjawab sosial), serta reputasi accounting measures 

(ukuran-ukuran akuntansi). 

Faktor ukuran akuntansi, menurut Brigham dan Houston 

(2004) dapat diukur dengan menggunakan lima kategori rasio, 

yaitu rasio likuiditas, manajemen aset, manajemen hutang, 

keuntungan (profitability), dan nilai pasar (market value). 

Sedangkan Suta (2006),  menyatakan bahwa para investor sering 

mempergunakan empat rasio untuk mengukur kinerja keuangan/ 

akuntansi perusahaan, yaitu pertumbuhan pendapat bersih, imbal 

hasil investasi atau imbah hasil aset, dan imbal hasil ekuitas, serta 

rasio antara pembayaran deviden aktual dengan total pendapatan. 

Pertimbangan dalam memilih rasio ROA dan ROE  didasari oleh 

teori Du Pont system. ROA dan ROE merupakan hasil akhir dari 

perkalian beberapa rasio keuangan.     

8.2.1.9. Kinerja Pasar 

Berbagai penelitian yang dipublikasikan dalam berbagai 

jurnal menunjukkan bahwa data kinerja pasar digunakan untuk 

menjelaskan beragam topik dalam lingkup yang luas dan bersifat 

strategis seperti strategic planning, implications of market share, 

generic strategies, corporate directors, management turnover, 

acquisitions, buyer/seller power, distinctive competence, 

managerial style, dan organizational goals (Bromiley, Govekar and 

Marcus. 1987). 
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Dalam penelitian Suta (2006) mengenai kinerja pasar 

perusahaan publik di Indonesia, menyatakan ada beberapa 

pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pasar 

perusahaan, yaitu dari pendekatan dari sisi keuangan, yaitu yang 

didekati dengan total imbal hasil saham, likuiditas saham dan 

kapitalisasi pasar, dan pendekatan dari sisi kebijakan di pasar 

modal, yaitu yang didekati dengan distribusi saham. Penjelasan 

dari setiap pendekatan tersebut masing-masing adalah sebagai 

berikut: 

a.  Total Imbal Hasil Saham 

Jones (1996) menyebutkan bahwa imbal hasil saham 

dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu dividen dan selisih 

harga jual dengan harga beli (capital gain or losses), Dengan 

demikian, total imbal hasil saham selama periode tertentu 

(yang dinyatakan dalam persen) adalah penjumlahan dari 

dividend yield dan capital gain (losses) yang dibagi harga awal. 

Dividend yield adalah rasio dari dividen terhadap harga pasar 

saham. 

Pengukuran imbal hasil saham untuk periode yang sudah 

terjadi (periode lampau) relatif lebih mudah jika dibandingkan 

dengan pengukuran untuk periode yang masih belum terjadi 

(periode mendatang). Pengukuran imbal hasil saham pada 

periode lampau cukup menggunakan data yang tersedia untuk 

dapat menghitung pertumbuhannya. Bourgeois (1985) juga 

menggunakan pendekatan pertumbuhan (growth performance 

indicator) dari data-data yang sudah tersedia untuk mengukur 

variabel kinerja. Kinerja ekonomi diukur dengan pendekatan 

pertumbuhan net earnings, earning per share, return on sales, 

dan capital. 

Pengukuran imbal hasil saham pada periode mendatang 

dapat dibantu dengan terlebih dahulu menentukan salah satu 
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faktor untuk memprediksi harga saham kedepan, yaitu besaran 

required rate of return investor dengan menggunakan teori 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) (Kudla, 1980; Branch and 

Gale, 1983; Seed, 1985; dan Chakravarthy and Singh, 1986). 

Setelah itu, prediksi besaran harga saham ke depan dapat 

ditentukan dengan melengkapi faktor-faktor lain yang 

dibutuhkan. Faktor-faktor itu antara lain adalah ekspektasi 

dividen dan pertumbuhan dividen. 

Dalam penelitianya, Suta (2006) menggunakan metode 

pertumbuhan untuk mengukur imbal hasil saham, yaitu melihat 

pertumbuhan harga saham selama periode penelitian. 

Pertimbangan utamanya adalah periode penelitian yang 

diambil pada periode lampau. Selain itu, faktor dividend yield 

tidak dimasukkan dalam penelitiannya, dengan pertimbangan 

penyederhaan metode pengumpulan data tampa mengurangi 

makna tujuan pengukuran secara signifikan.  

b.  Likuiditas Saham 

Salah satu risiko investasi bagi para investor adalah tidak 

tersedianya pasar pada saat investor akan merealisasikan 

keuntungan atau membutuhkan dana dengan cara menjual 

aset investasi yang dimilikinya. Karena itu, para investor selain 

mempertimbangkan total imbal hasil, harus pula 

mempertimbangkan faktor likuiditas sebelum memutuskan 

untuk berinvestasi di suatu jenis aset.  

Dalam penelitian Suta (2006), likuiditas saham diukur 

dengan tiga ukuran, yaitu (1) frekeuensi perdagangan, yang 

merupakan frekuensi saham suatu emiten yang 

diperdagangkan dalam satu perode tertentu, (2) persentase 

volume perdagangan, yang merupakan rasio antara volume 

perdagangan dan total saham yang terdaftar di bursa. Volume 

perdagangan merupakan jumlah saham suatu emiten (unit) 
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yang diperdagangkan dalam satu periode tertentu, (3) 

persentase nilai perdagangan, yang merupakan rasio antara 

nilai perdagangan dan nilai pasar. Nilai perdagangan 

merupakan nilai rupiah dari saham suatu emiten yang 

diperdagangkan salam satu periode tertentu, sedangkan nilai 

kapitalisasi pasar adalah jumlah saham yang terdaftar 

dikalikan dengan harga penutupan saham tersebut pada 

periode tertentu.    

c.  Distribusi Saham 

Suta (2000) melihat bahwa pasar modal juga berfungsi 

sebagai wahana penyebarluasan pemilikan saham 

(democratization of capital). Untuk mengurangi ketegangan 

yang dapat muncul sebagai akibat dari ketimpangan sosial 

ekonomi masyarakat, distribusi saham juga merupakan salah 

satu pengukur kinerja pasar yang dapat dipertimbangkan para 

investor sebelum mereka memutuskan untuk membeli saham 

tertentu, terutama dalam pasar modal negara-negara sedang 

berkembang dimana praktek-praktek manipulasi saham masih 

sering terjadi. Apalagi, porsi kepemilikan masyarakat terhadap 

saham perusahaan publik di Indonesia diduga relatif lebih kecil 

jika dibandingkan dengan porsi kepemilikan pemegang saham 

mayoritas. Saham yang tidak terdistribusi secara merata di 

masyarakat cenderung lebih mudah dipermainkan oleh oknum-

oknum tertentu sehingga merugikan para pemegang saham 

minoritas. 

 Dalam penelitian Suta (2006), distribusi saham diukur 

dengan jumlah pemegang saham perusahaan selama suatu 

periode tertentu. Semakin banyak pemegang saham, kinerja 

perusahaan relatif semakin baik karena investor banyak 

memilih saham tersebut untuk dimasukkan dalam 

portofolionya.   
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d.  Kapitalisasi Pasar 

 Menurut Jones (1996), nilai kapitalisasi pasar adalah 

nilai pasar agregat suatu perusahaan yang dihitung dari harga 

pasar per lembar saham dikalikan dengan jumlah saham yang 

beredar. Nilai kapitalisasi ini merepresentasikan nilai 

perusahaan tersebut di pasar. Nilai kapitalisasi pasar suatu 

perusahaan juga dapat digunakan investor untuk dijadikan 

salah satu indikator perkembangan suatu perusahaan. Di 

samping itu, menurut Brigham, Eugene and Houston (2004), 

nilai pasar saham yang diperdagangkan di pasar sekunder, 

sebagai variabel pengukur nilai kapitalisasi pasar, berguna 

bagi manajemen sebagai indikator untuk mengukur pandangan 

investor terhadap kinerja perusahaan di masa lalu maupun 

prospek perusahaan di masa depan. Namun, apabila dalam 

suatu periode tertentu jumlah saham yang beredar tidak 

mengalami perubahan, maka nilai perubahan kapitalisasi 

pasar tidak berbeda dengan nilai perubahan harga saham. 

Dalam penelitian Suta (2006), kapitalisasi pasar merupakan 

perkalian antara jumlah saham yang beredar dengan harga 

penutupan saham pada periode tertentu.  

8.2.2. Penelitian-penelitian Terdahulu 

8.2.2.1. Juliet D’Souza, William Megginson, and Robert Nash 

(2006) 

 Judul penelitian: “The Effects of Changes in Corporate 

Governance and Restructurings on Operating Performance: 

Evidance from Privatizations”. Tujuan penelitian mereka ini adalah 

untuk memberikan bukti awal mengenai bagaimana restrukturisasi 

dan perubahan coperate governance (tata kelola perusahaan) 

mempengaruhi kinerja pasca privatisasi. Tujuan penelitiannya 

dijabarkan dengan meneliti bagaimana perbedaan dari kepemilikan 
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negara, kepemilikan asing dan kepemilikan karyawan 

mempengaruhi kinerja perusahaan yang diprivatisasi.  

Sampel penelitian mereka terdiri atas 161 perusahaan dari 

39 negara dengan periode tahun 1961-1999. Mereka 

menggunakan prosedur Kruskal-wallis untuk menguji perbedaan 

antara sub-kelompok dan juga menggunakan OLS regresion untuk 

menguji apakah restrukturisasi, perubahan pengelolaan (corporate 

governance) dan faktor lain berpengaruh pada kinerja pasca 

privatisasi. 

Pertama-tama, mereka mendapati bahwa restrukturisasi 

pra-privatisasi memicu perolehan efisiensi pasca privatisasi yang 

lebih kuat. Hasil penelitian juga menunjukkan perolehan profit yang 

lebih kuat untuk perusahaan dengan kepemilikan oleh pegawai 

pasca privatisasi yang lebih rendah dan kepemilikan oleh negara 

yang lebih tinggi. Hasil lain, mendapatkan perolehan hasil yang 

lebih kuat untuk perusahaan dalam industri yang bersaing (tidak 

diatur) dan untuk perusahaan di negara-negara berkembang. 

Setelah privatisasi, perusahaan mengalami peningkatan besar 

dalam profitabilitas, efisiensi, output riil dalam periode tiga tahun 

pasca privatisasi, dibandingkan nilai rata-rata dari periode tiga 

tahun pra-privatisasi. 

Kedua, perubahan pada pengelolaan (khususnya 

perubahan kepemilikan) yang dibawa oleh privatisasi juga 

berperan pada peningkatan kinerja. Semakin besar tingkat 

kepemilikan asing mengarah pada semakin besarnya perolehan 

efisiensi pasca privatisasi dan semakin rendahnya tingkat 

ketenagakerjaan. Disamping itu, perusahaan akan menjadi lebih 

produktif jika kepemilikan oleh negara berkurang. Hasil lain, juga 

menunjukkan bahwa produksi riil meningkat pesat apabila 

kepemilikan oleh negara berkurang. Sesuai dengan studi empiris 

terdahulu, profitabilitas menurun ketika kepemilikan oleh pegawai 
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meningkat. Oleh karena itu, kepemilikan pasca privatisasi yang 

proporsional (oleh negara, oleh investor asing, dan oleh pegawai) 

merupakan indikator penting bagi keberhasilan perusahaan 

setelah privatisasi.  

8.2.2.2. Jose E Farinos, C Jose Garcia, Ana Ma Ibanez (2007) 

Judul penelitian: ”Operating and Stock Market 

Performance State-Owned Enterprise Privatization: The Spanish 

Experience”. Penelitian mereke ini meneliti kinerja operasional dan 

pasar dari saham BUMN di Spanyol yang diprivatisasi melalui 

penawaran penjualan saham publik dari tahun 1993 sampai 2001. 

Mereka juga membandingkan kinerja operasional perusahaan 

pemerintah yang diprivatisasi (BUMN Spanyol) melalui penjualan 

saham dengan kinerja operasional perusahaan swasta yang juga 

melalui penjualan saham. Untuk mengukur besaran statistik 

perubahan pada variabel pra dan pasca privatisasi menggunakan 

the Wilcoxon sighed-rank test. 

Hasil penelitian mereka menunjukkan peningkatan 

operasional pada BUMN Spanyol setalah privatisasi. Secara 

khusus, BUMN tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan 

pada Income efficiency (INEFF), investasi modal, output dan 

ketenagakerjaan setelah go public, namun tidak dengan 

profitabilitas.  

8.2.2.3. Donghui Li, Fariborz Moshirian, Pascal Nguyen, Li-

Wen Tan (2007) 

Judul penelitian ”Managerial Ownership and Firm 

Performance: Evidance from China’s Privatization”. Tujuan dari 

studi mereka ini adalah mengajukan dua pertanyaan. Pertama 

apakah privatisasi di Cina berkaitan dengan perubahan signifikan 

pada kinerja perusahaan. Kedua adalah apakah managerial 

ownership berperan bagi peningkatan kinerja. 
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Sampel dalam penelitian mereka ini sebanyak 155 

perusahaan dengan 3 tahun perhitungan kinerja dan 135 

perusahaan dengan 7 tahun perhitungan kinerja. Pengukuran 

kinerja menggunakan ROA, ROS, dan normalized real profits. Dan 

menggunakan beberapa uji statistik yaitu paired sample t-test, 

Wilcoxon signed rank test, one sample t-test, Wilcoxon rak sum 

test, independent sample t test, Mann-Whitney rank sum test dan 

regresi OLS. 

Hasil penelitian mereka ini menunjukkan bahwa 

kepemilikan managerial mempunyai efek positif terhadap kinerja 

perusahaan. Meskipun ROA dan ROS menurun pasca privatisasi, 

perusahaan dengan kepemilikan oleh pihak manajerial yang tinggi 

dan, secara khusus, kepemilikan oleh CEO yang tinggi, 

menunjukkan penurunan kinerja yang lebih kecil. Pengaruh 

terhadap kinerja perusahaan menjadi kurang begitu jelas pada 

tingkat kepemilikan oleh CEO yang tinggi. Sebaliknya, kinerja 

bertambah kuat dengan kepemilikan oleh pihak manajerial. 

Perusahaan dimana managerial ownership-nya tinggi cenderung 

mengendalikan pertumbuhan asetnya dengan lebih berhati-hati 

dalam hubungannya dengan pertumbuhan profit mereka, sehingga 

ROA menunjukkan penurunan yang lebih rendah dibandingkan 

dengan perusahaan lainnya. Hasil lainnya, mendapati kepemilikan 

saham manajerial, dan khususnya kepemilikan saham oleh CEO, 

secara positif berkaitan dengan perubahan pada kinerja 

perusahaan. Temuan lainnya adalah bahwa kinerja perusahaan 

tetap meningkat bersama dengan peningkatan saham kepemilikan 

manajemen. Temuan mereka ini menunjukkan bahwa, pada titik 

tertentu, distribusi saham akan lebih efektif jika diperluas ke 

seluruh tim manajemen bukan hanya terbatas pada Chief 

Executive. 
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8.2.2.4. Ike Mathur dan Wanrapee Banchuenvijit (2007) 

 Judul penelitian adalah “The Effect of Privatization on the 

Performance of Newly Privatized Firms in Emerging Markets”. 

Penelitian mereka ini menguji perubahan pada kinerja finansial dan 

operasional dari 103 perusahaan dari 36 negara di dunia yang 

diprivatisasi melalui penawaran saham publik selama periode 

1993-2003 pada pasar berkembang dan negara maju.  

 Penelitiannya terbatas pada perusahaan yang secara 

penuh atau sebagian dijual kepada investor swasta melalui 

penjualan saham publik karena perusahaan yang diprivatisasi 

dengan cara melalui penjualan saham publik menghasilkan data 

finansial dan akunting pasca penjualan yang bisa secara langsung 

diperbandingkan dengan data pra divestasi. Untuk menguji 

hipotesisnya, proxy empiris untuk tiap perusahaan selama periode 

tujuh tahun (3 tahun sebelum hingga 3 tahun sesudah privatisasi). 

uji peringkat bertanda Wilcoxon digunakan untuk menguji 

perubahan signifikan pada variabel-variabel peneltian. Uji proporsi 

juga dilakukan untuk menentukan apakah proporsi (p) perusahaan 

yang mengalami perubahan lebih besar dari yang diperkirakan. 

Sampel akhir dibagi menjadi dua sub-sampel. Sampel pertama 

tersusun atas privatisasi perusahaan yang berkantor pusat di 

pasar yang sedang berkembang. Sampel kedua tersusun atas 

privatisasi perusahaan yang berkantor pusat di negara-negara 

maju. 

 Hasil perbandingan untuk sampel perusahaan 

terprivatisasi dari pasar yang sedang berkembang dengan 

perusahaan dari negara maju menunjukkan terdapat sejumlah 

kesamaan. Untuk kedua sampel, efisiensi meningkat pesat, output 

meningkat, ketenagakerjaan berubah tapi tidak signifikan, leverage 

menurun dan pembayaran dividen meningkat. Namun, terdapat 

perbedaan pada dua variabel untuk kedua sampel. Pertama, 
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profitabilitas meningkat signifikan di pasar yang telah maju. Hal ini 

tidak terjadi di pasar yang sedang berkembang. Kemungkinan 

bahwa di pasar yang sedang berkembang, hak kepemilikan 

membuat manajer tidak merespon kebutuhan investor sama 

seperti di negara maju. Perbedaan kedua berkaitan dengan 

pengeluran modal. Pengeluran modal menurun di perusahaan 

pada kedua sampel, namun penurunan tersebut signifikan hanya 

untuk perusahaan terprivatisasi di pasar yang sedang 

berkembang. Pengeluran modal riil meningkat untuk perusahaan di 

negara maju namun turun untuk perusahaan di pasar yang sedang 

berkembang. Dengan peningkatan serupa pada output riil, 

penurunan pada pengeluran modal riil untuk perusahaan di pasar 

yang sedang berkembang dipengaruhi hasil tersebut. 

Secara umum, hasil penelitian mereka menunjukkan 

peningkatan pada profitabilitas, peningkatan pada efisiensi 

operasi, peningkatan pada capital spending, peningatan pada 

output, dan peningkatan pada pembayaran deviden, dan juga 

terjadi penurunan pad leverage dan total karyawan. Hasil 

penelitian mengindikasikan bahwa privatisasi membantu 

meningkatkan kinerja perusahan diseluruh negara, industri dan 

lingkungan persaingan.  

8.2.2.5. Sammy Ben Naceur, Samir Ghzouani, Mohammed 

Omran (2006) 

Judul penelitiannya adalah “The Performance of Newly 

Privatized Firms in Selected MENA Countries: The Role of 

Ownership Structure, Governance and Liberalization Policies”. 

Penelitian mereka ini menganalisa 95 perusahaan yang baru 

diprivatisasi (NPF) dengan menggunakan penawaran saham 

perdana di empat negara Timur Tengah dan Afrika Utara (Mesir, 

Maroko, Tunisia, dan Turki) dari tahun 1993-2001. 
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Penelitian mereka ini membandingkan kinerja perusahaan 

terprivatisasi selama tiga tahun sebelum dan setelah privatisasi. 

Sampel akhir terdiri atas 95 perusahaan yang terprivatisasi melalui 

penawaran publik dan mencakup 55 perusahaan Mesir, 6 Maroko, 

13 Tunisia, dan 21 Turki. Menggunakan uji Wilcoxon dua ujung 

untuk menguji perubahan pada variabel antara periode pra dan 

pasca privatisasi, dan uji proporsi untuk menentukan apakah 

proporsi perusahaan yang mengalami perubahan pada arah yang 

ditentukan lebih besar dari yang diperkirakan secara kebetulan, 

juga melakukan uji Kruskal-Wallis untuk menguji apakah ada 

perbedaan di antara sub-sampel.  

Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa perusahaan-

perusahaan ini mengalami peningkatan signifikan pada 

profitabilitas dan efisiensi operasional, serta penurunan signifikan 

pada ketenaga-kerjaan dan leverage. Hasil penelitiannya juga 

mendokumentasikan peningkatan kinerja yang kuat untuk 

perusahaan yang masih dimiliki negara, yang tidak dijual ke pihak 

asing, di Mesir. Pemutusan hubungan kerja sangat tinggi di Mesir 

dan di perusahaan-perusahaan yang tidak lagi dimiliki negara. Dan 

juga, hasil menunjukkan bahwa revenue perusahaan dan NPF di 

Maroko menampilkan penurunan leverage yang lebih signifikan 

dibanding perusahaan semacam itu di negara lain. Hasil penelitian 

ini juga mendapati bahwa perubahan profitabilitas terkait negatif 

dengan kontrol negara dan terkait positif dengan kepemilikan 

asing. Keterbukaan perdagangan, perubahan GDP riil selama 

termin privatisasi, indeks proteksi investor, dan kepemilikan asing 

merupakan determinan penting dari perubahan efisiensi penjualan 

dan output. Temuan mereka ini menunjukkan bahwa NPF menjadi 

lebih produktif dalam lingkungan dimana hak kepemilikan 

mendapat perlindungan yang lebih baik dan bahwa investor asing 
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mempengaruhi produktivitas perusahaan melalui peran 

monitoringnya. 

8.2.2.6. Laura Cabeza Garcia, Silvia Gomez Anson (2007). 

Judul penelitian adalah “The Spanish Privatisation 

Process: Implications on the Performance of divested firms”. Studi 

mereka ini mengkaji karakteristik utama proses privatisasi dan 

liberalisasi di Spanyol serta konsekuensinya terhadap kinerja 

perusahaan-perusahaan yang terprivatisasi.  

Sampel penelitiannya berupa perusahaan yang 

terprivatisasi dibawah pemerintah Sosialis meliputi 42 perusahaan 

(33 melalui penjualan langsung dan 9 penawaran publik) dan 30 

perusahaan pada dibawah pemerintah Konservatif (21 melalui 

penjualan langsung dan 9 melalui penawaran publik). Setelah 

menghitung rata-rata dan median pra dan pasca privatisasi, 

Peneliti menggunakan uji t de Student dan uji Peringkat bertanda 

Wilcoxon untuk menguji perubahan besar pada variabel-variabel 

penelitian.  

Perbandingan keadaan pra dan pasca privatisasi tidak 

bisa menunjukkan peningkatan besar pada profitabilitas dan 

efisiensi operasi perusahaan yang terprivatisasi dalam tenggang 

waktu jangka menengah (3 tahun sebelum dan 3 tahun sesudah 

privatiasasi) ketika efek industri diberlakukan. Sebaliknya, 

perbandingan tersebut menunjukkan peningkatan signifikan pada 

profitabilitas dan efisiensi operasi berkaitan industri dari 

perusahaan yang terdivestasi selama tenggang waktu jangka 

panjang (5 tahun sebelum dan 5 tahun sesudah). Lebih jauh lagi, 

hasil dari studi ini menunjukan bahwa lingkangan ekonomi bisa 

memiliki peran penting dalam keberhasilan proses privatisasi, dan 

bahwa peraihan profitabilitas dan efisiensi operasi nampaknya 

berlaku pada operasional perusahaan dalam pasar persaingan dan 
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pada perusahaan yang diprivatisasi selama periode pertumbuhan 

makro ekonomi. 

8.3. KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN 

8.3.1. Kerangka Konsep Penelitian 

 Privatisasi juga menjadi salah satu fenomena di Indonesia. 

Fenomena privatisasi di Indonesia diawali ketika terjadinya krisis 

ekonomi pada tahun 1997/1998. Fenomena privatisasi 

berlangsung hingga saat ini. Hal ini dapat dalam Master Plan 

BUMN 2005-2009 yang menjadikan privatisasi menjadi salah satu 

pokok program dari Kementrian BUMN. Master Plan BUMN Tahun 

2005-2009 memuat berbagai kebijakan Kementerian Negara 

BUMN dalam melaksanakan upaya reformasi BUMN yang sejalan 

dengan kebijakan sektoral, yang secara terus menerus 

disempurnakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan 

lingkungan. 

Sesuai Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara, pengertian Privatisasi adalah 

penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, 

kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai 

perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, 

serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. 

Berdasarkan pengertian privatisasi tersebut maka “visi” 

Kementerian Negara BUMN mengenai privatisasi adalah: 

“Mendorong BUMN untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah 

perusahaan guna menjadi champion dalam industrinya serta 

meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan 

sahamnya”. 

Sesuai pasal 74 Undang-undang 19 tahun 2003 telah 

ditetapkan maksud dan tujuan Privatisasi. Maksud dan tujuan yang 

telah ditetapkan Undang-Undang tersebut sekaligus menjadi 
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”misi” Kementerian Negara BUMN mengenai privatisasi yaitu: 

”memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero, meningkatkan 

efisiensi dan produktivitas perusahaan, menciptakan struktur 

keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat, menciptakan 

struktur industri yang sehat dan kompetitif, menciptakan Persero 

yang berdaya saing dan berorientasi global, dan menumbuhkan 

iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar”. Program 

privatisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah 

perusahaan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

pemilikan saham persero. Privatisasi dilakukan dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, 

akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. 

Bertitik tolak dari visi, misi, dan tujuan privatisasi tersebut 

maka secara tersirat metode privatisasi dengan penjualan saham 

(IPO) adalah yang sangat relevan bagi bangsa Indonesia. 

Pernyataan ini sejalan dengan pendapat beberapa peneliti. Seperti 

halnya D’Souza et al. (2006) yang menyatakan bahwa privatisasi 

dengan metode IPO merupakan privatisasi yang paling luas 

digunakan dan paling penting secara ekonomi dan politik. 

Privatisasi dengan metode IPO menawarkan beberapa 

keuntungan, seperti adanya sifat transparansi dan meratanya 

kesempatan bagi semua pihak untuk ikut membeli saham BUMN 

(Herwidayatmo, 1999 dalam Bastian, 2002) serta mengurangi 

tekanan politis dari publik (Rudjito, 2005).  

Privatisasi yang dilakukan dengan metode IPO 

menghasilkan perubahan struktur kepemilikan. BUMN yang 

diprivatisasi berdasarkan metode IPO, menghasilkan beberapa 

kombinasi struktur kepemilikannya. Pada studi Naceur et al. (2006)  

mengenai struktur kepemilikan, menggunakan kepemilikan negara 

(state ownership), kepemilikan institusi swasta (private institution 

ownership), kepemilikan asing (foreign ownership), kepemilikan 
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individual (individual ownership), kepemilikan  tenagakerja 

(employee ownership). Studi dari Li et al. (2007) mengenai struktur 

kepemilikan, menggunakan pendekatan kepemilikan manajemen 

(management ownersip) dan kepemilikan Chief Executive Officier/ 

CEO (CEO ownership). Sedangkan studi dari D’Souza et al. (2006) 

mengenai struktur kepemilikan, menggunakan kepemilikan negara, 

dan kepemilikan asing, serta kepemilikan tenagakerja. Pada 

penelitian ini, hanya membagi secara garis besar struktur 

kepemilikan, yaitu kepemilikan negara dan kepemilikan publik. 

D’Souza et al. (2006) juga menyatakan bahwa perubahan 

tata kelola perusahaan merupakan determinan penting bagi kinerja 

perusahaan pasca privatisasi. Sebagian besar akademisi pada 

tahun terakhir ini, yang mempelajari topik privatisasi berfokus pada 

meneliti efek privatisasi terhadap kinerja finansial dan operasional 

perusahaan yang diprivatisasi melalui penawaran saham (Farinos 

et al. 2007). Hal ini juga dapat dilihat pada studi yang dilakukan 

oleh studi Naceur et al. (2006), dan Mathur et al. (2007), serta 

Farinos et al. (2007). 

Dari berbagai jurnal yang ada, seperti diantaranya 

Mengginson et al. (1994), Naceur et al. (2006); Mathur et al. 

(2007); Farinos et al. (2007); Garcia et al. (2007), dan Li et al. 

(2007), serta D’Souza et al. (2006), Peneliti menyimpulkan bahwa 

terdapat beberapa variabel pengukuran kinerja finansial dan 

operasional pada BUMN Tbk. Pengukuran kinerja finansial dan 

operasional BUMN Tbk diukur berdasarkan profitability 

(profitabilitas), operating efficiency (efisiensi operasi), capital 

investment (investasi modal) atau capital expenditure (pengeluaran 

modal), output, employment (tenaga kerja), leverage (hutang) dan 

dividend payout (pembayaran deviden). Berdasarkan berbagai 

jurnal-jurnal yang ada tersebut, pengukuran kinerja finansial dan 

operasional BUMN Tbk hanya melakukan perbandingan pra-
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privatisasi dengan pasca privatisasi dengan menggunakan uji dua 

sampel berpasangan Wilcoxon dan uji n sampel bebas Kruskal-

Willis. Pada penelitian ini, Pengukuran kinerja finansial dan 

operasional BUMN Tbk diukur tampa memperhitungkan indikator 

output. Sehingga indikator dari pengukuran kinerja finansial dan 

operasional BUMN Tbk diukur berdasarkan profitability 

(profitabilitas), operating efficiency (efisiensi operasi), capital 

investment (investasi modal) atau capital expenditure (pengeluaran 

modal),  employment (tenaga kerja), leverage (hutang) dan 

dividend payout (pembayaran deviden). 

Perubahan struktur kepemilikan juga memberikan 

perubahan terhadap reputasi perusahaan. Pada saat masih dimiliki 

oleh negara secara penuh, BUMN memiliki reputasi sebagai 

perusahaan yang tidak efisien. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya 

beragam tujuan yang melekat di BUMN tersebut, seperti politik dan 

birokrasi sehingga mempengaruh tata kelola perusahaan. Hal ini 

telah ditekanakan oleh Boycko et al. (1996); Shierley et al. (2000), 

yaitu BUMN memiiliki banyak tujuan yang beberapa diantaranya 

tidak sesuai dengan maksimalisasi efisiensi finansial dan 

operasional. Boycko, et al. (1996) juga menggarisbawahi bahwa 

BUMN diantaranya mengurusi tujuan politik, seperti menyediakan 

lapangan kerja, yang secara negatif mempengaruhi bisnisnya dan 

BUMN juga menjalankan proyek bermotif politik yang bisa 

melemahkan daya saingnya.  

Berdasarkan resource-based view of the firm (RBV), 

reputasi perusahaan termasuk dalam kategori intangible asset 

(Michalisin et al. 1997). Sejalan dengan pandangan tersebut, 

menurut Barney (1991), reputasi perusahaan merupakan salah 

satu elemen kunci dari intangible resources yang menjadi sumber 

penciptaan kondisi keunggulan daya saing berkelanjutan 

(sustainable competitive advantage) bagi suatu perusahaan. Lebih 
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lanjut, Barney (1991) juga menyatakan bahwa sebuah perusahaan 

dikatakan memiliki keunggulan daya saing berkelanjutan ketika 

perusahaan tersebut menerapkan strategi penciptaan nilai yang 

tidak secara bersamaan juga diterapkan oleh pesaing dan ketika 

perusahaan lain tidak mampu menjiplak kelebihan dari strateginya. 

Barney (1991) juga menambahkan bahwa, reputasi perusahaan 

yang baik merupakan sumber daya langka dan berharga, dan juga 

merupakan sumber dari keunggulan daya saing untuk 

mendapatkan above average return. Hal ini didukung oleh 

penelitian Dowling (2001) menyatakan bahwa jika perusahaan 

memiliki status reputasi diatas rata-rata, maka perusahaan dapat 

mencapai superior profit. Pandangan lain yang mendukung 

pernyataan Dowling (2001) adalah Srivastava et al. (1997), yang 

menyatakan bahwa pada perusahaan yang sudah go public, 

reputasi perusahaan cenderung meningkatkan penilaian investor, 

yang pada akhirnya memudahkan perusahaan untuk menarik 

modal. 

Pada penelitian Suta (2006), reputasi perusahaan 

dibangun atau dibentuk dari faktor-faktor pembentuk reputasi 

perusahaan. Adapun faktor-faktor yang membentuk reputasi 

perusahaan adalah reputasi corporate governance, reputasi CEO 

(Chief Executive Officer), dan reputasi social responsibility 

(tanggungjawab sosial), serta reputasi accounting measures 

(pengukuran akuntansi). Hasil penelitian Suta (2006) pada 

perusahaan-perusahaan publik yang listing di BEI diantaranya 

menyimpulkan bahwa urutan peran faktor pembentuk reputasi 

perusahaan yang berpengaruh terhadap reputasi perusahaan 

adalah reputasi corporate governance dan kemudian diikuti oleh 

reputasi CEO, tanggungjawab sosial, dan yang terakhir reputasi 

ukuran-ukuran akuntansi.  
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Dalam penelitian ini, keunggulan daya saing dilihat dalam 

konteks menggunakan resource-based view of the firm (RBV). 

Berdasarkan resource-based view of the firm (RBV), reputasi 

perusahaan termasuk dalam kategori intangible asset (Michalisin 

et al. 1997). Salah satu ukuran reputasi perusahaan dalam 

penelitian Suta (2006) adalah reputasi berdasarkan ukuran 

akuntansi. Dengan demikian dalam penelitian ini, daya saing 

dinyatakan dengan keunggulan daya saing berkelanjutan 

berdasarkan reputasi ukuran akuntansi. 

Beberapa kalangan akademisi merekomendasikan 

penerapan kinerja pasar (market-based measure) dalam penelitian 

di bidang manajemen strategi dan manajemen praktis (misalnya 

Rappaport, 1981, 1983; Johnson et al. 1985). Berbagai penelitian 

yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal menunjukkan bahwa 

data kinerja pasar digunakan untuk menjelaskan beragam topik 

dalam lingkup yang luas dan bersifat strategis seperti perencanaan 

stratgik, implikasi dari market share, strategi generik, corporate 

directors, manajemen perputaran, akusisi, kekuatan pembeli dan 

penjual, kompetensi khusus, managerial style, dan tujuan-tujuan 

organisasi (Bromiley et al. 1987). Pada penelitiannya, Suta (2006) 

menggunakan ukuran kinerja pasar untuk mengukur kinerja 

perusahaan di pasar modal. Ada beberapa pendekatan yang 

digunakan untuk mengukur kinerja pasar perusahaan, yaitu dari 

sisi keuangan, yang didekati dengan total imbal hasil saham, 

likuiditas saham dan kapitalisasi pasar, dan dari sisi kebijakan 

pasar modal, didekati dengan distribusi saham. Dengan demikian 

BUMN Tbk sebagai emiten juga harus mampu menunjukkan 

kinerja pasar yang sesuai dengan hasil investasi yang sesuai 

dengan ekspektasi investor. Dalam penelitian ini, pendekatan yang 

digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan yaitu dari sisi 
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keuangan, yaitu yang didekati dengan total imbal hasil saham, 

likuiditas saham dan kapitalisasi pasar.  

Berdasarkan paparan kerangka konseptual penelitian 

tersebut, maka dapat digambarkan kerangka konseptual 

penelitiannya sebagai berikut: 

  Gambar 8.1. Kerangka Konsep Penelitian 

Struktur Kepemilikan: 

1. Kepemilikan Negara 
2. Kepemilikan Total Publik 

Master Plan BUMN 2005-2009 

Program Restrukturisasi 

Visi Privatisasi 

Misi Privatisasi 
Metode 

Privatisasi 

Penjualan Saham di 

Pasar Modal 

Penjualan Saham 

Langsung Ke 

Investor/Stretegic Sale (SS)   

Penjualan Saham Kepada 

Manajemen dan/ atau 

karyawan (Employee and 

Management Buy Out 

(EMBO)) 

BUMN Tbk 

Kinerja Finansial & Operasional:  

1. Profitabilitas 
2. Efisiensi Operasi 
3. Invesatasi Modal 
4. Karyawan 
5. Leverage 
6. Pembayaran Deviden 
 

 

Keunggulan Daya Saing 

Berkelanjutan Berdasarkan Reputasi 

Ukuran Akuntansi 

1. Pertumbuhan laba bersih 
2. Imbal hasil aset 
3. Imbal hasil ekuitas 
4. Rasio pembayaran deviden 

aktual 
 

 

Kinerja Pasar: 

1. Pertumbuhan  harga saham 
2. Likuiditas Saham: 

 Frekuensi transaksi. 

 Volume saham yang diperdagangkan. 

 Nilai transaksi saham 
3. Kapitalisasi Pasar 

 

Program Privatisasi 

Sumber: Lubis, 2009, hal. 59 
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8.3.2. Hipotesis Penelitian 

8.3.2.1. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja 

Finansial dan Operasional. 

 D’Souza et al. (2006) menyatakan bahwa perubahan 

kepemilikan mengakibatkan perubahan tata kelola perusahaan 

(corporate governance) dan perubahan tata kelola perusahaan 

merupakan determinan penting bagi kinerja perusahaan pasca 

privatisasi. Sebagian besar akademisi pada tahun terakhir ini, yang 

mempelajari topik privatisasi berfokus pada meneliti efek 

privatisasi terhadap kinerja finansial dan operasional perusahaan 

yang diprivatisasi melalui penawaran saham (Farinos et al. 2007). 

Peneliti  menyimpulkan bahwa terdapat beberapa variabel 

pengukuran kinerja finansial dan operasional pada BUMN Tbk. 

Pengukuran kinerja finansial dan operasional BUMN Tbk diukur 

berdasarkan profitability (profitabilitas), operating efficiency 

(efisiensi operasi), capital investment (investasi modal) atau capital 

expenditure (pengeluaran modal), output, employment (tenaga 

kerja), leverage (hutang) dan dividend payout (pembayaran 

deviden). 

Pada penelitian D’Souza et al. (2006), menyimpulkan 

bahwa kepemilikan negara yang tinggi memicu ketenagakerjaan 

pasca privatisasi yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan  bahwa 

negara juga tidak ragu-ragu untuk mengurangi tenaga kerja, 

khususnya jika pengurangan itu mendukung peningkatan 

profitabilitas. Hasil lainnya dari penelitian D’Souza et al. (2006) 

menyimpulkan kepemilikan negara yang rendah (kepemilikan 

swasta yang lebih tinggi) mengarah pada peningkatan output yang 

lebih besar.  

Kepemilikan asing (foreign ownership) memberikan 

pengaruh pada kinerja finansial dan operasionalnya. Hal ini 

ditunjukkan oleh studi dari D’Souza et al. (2006) yang 
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menyimpulkan terdapat hubungan negatif antara kepemilikan asing 

dengan tingkat ketenagakerjaan pasca privatisasi. Kepemilikan 

asing tidak begitu terpengaruh oleh masalah politik dan sosial, 

sehingga cenderung mengurangi tenaga kerja jika terlalu banyak 

pegawai. Studi dari D’Souza et al. (2006) menunjukkan 

kepemilikan asing berperan besar dalam peningkatan efisiensi 

setelah privatisasi. Hasil ini dikarenakan kepemilikan asing bisa 

menghasilkan peleburan bakat manajerial, penggunaan teknologi 

maju, dan akses kepada produk dan pasar modal yang lebih maju. 

Kepemilikan managerial (managerial ownership) pada 

BUMN Tbk memberikan pengaruh terhadap kinerja finansial dan 

operasionalnya. Hal ini dapat dilihat pada penelitian dari Li et al. 

(2007), yang menunjukkan bahwa  menunjukkan bahwa 

kepemilikian manajerial memiliki efek positif terhadap kinerja 

perusahaan. Meskipun ROA dan ROS menurun pasca privatisasi, 

perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi dan, 

secara khusus, kepemilikan oleh CEO yang tinggi, menunjukkan 

penurunan kinerja yang lebih kecil. Pengaruh terhadap kinerja 

perusahaan menjadi kurang begitu jelas pada tingkat kepemilikan 

CEO yang tinggi. Sebaliknya, kinerja bertambah kuat dengan 

kepemilikan manajerial. Temuan ini menunjukkan bahwa, pada titik 

tertentu, distribusi saham akan lebih efektif jika diperluas ke 

seluruh tim manajemen bukan hanya terbatas pada Chief 

Executive. Sedangkan McConnel dan Servaes (1990) 

menunjukkan bahwa pada tingkatan rendah, managerial ownership 

secara positif berkaitan dengan kinerja perusahaan. Namun, 

kinerja cenderung menurun pada tingkatan kepemilikan yang lebih 

tinggi. 

Adanya kepemilikan pegawai (employee ownership) pada 

struktur kepemilikan BUMN Tbk mempengaruhi kinerja finansial 

dan operasionalnya. Hal ini dapat dilihat dari penelitian D’Souza et 
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al. (2006), yang mengidentifikasi adanya hubungan negatif antara 

kepemilikan pegawai dengan profitabilitas. Artinya kepemilikan 

pegawai yang tinggi mengarah pada peningkatan profitabilitas 

yang rendah (profitabilitas menurun ketika kepemilikan pegawai 

meningkat). Pendapat ini sesuai dengan Barberis et al. (1996) 

yang menyimpulkan bahwa memberikan insentif ekuitas pada 

pegawai yang ada, tidak menambah nilai. 

Privatisasi meningkatkan output perusahaan. Semakin 

tinggi insentif, semakin baik peluang finansial dan semakin ketat 

persaingan setelah privatisasi bisa memicu peningkatan output, 

seperti yang dilaporkan oleh La Porta and Lopez de Silanes (1999) 

untuk Meksiko, oleh Boubakri et al. (1998) dan Boubakri, Cosset, 

dan Guedhami (2005) untuk proses privatisasi di negara 

berkembang, dan oleh Sun et al. (2003) serta Wei and Varela 

(2003) untuk Cina. Boycko et al. (1996) berpendapat bahwa 

privatisasi yang efektif akan memicu penurunan output, karena 

pemerintah tidak bisa lagi memberi manajer subsidi untuk 

mempertahankan tingkat output yang tinggi secara tidak efisien. 

Namun Naceur et al. (2006), menyatakan bahwa kekhawatiran 

terbesar semua pemerintahan menerapkan program privatisasi 

adalah bahwa efisiensi dan produktivitas akan dicapai dengan 

mengorbankan ketenaga-kerjaan.  

Parker (1994) melaporkan peningkatan pengeluaran Riset 

dan  Pengembangan dari perusahaan yang diprivatisasi. Secara 

teoritis, peningkatan pasca privatisasi pada efisiensi perusahaan 

seharusnya bisa mendorong perusahaan meningkatkan 

pengeluaran investasi, karena aksesnya terhadap pendanaan 

pasar modal. Sedangkan Antoncic and Hisrich (2003) melaporkan 

hubungan negatif antara inovasi perusahaan dan saham milik 

pemerintah dalam modal perusahaan setelah privatisasi. 
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Privatisasi juga bisa mempengaruhi leverage perusahaan. 

BUMN sebelumnya tidak lagi bisa menggunakan jaminan negara 

dalam kontrak hutang, juga tidak bisa bergantung pada pendanaan 

pemerintah, serta harus menghadapi resiko pailit, seperti yang 

dijabarkan pada studi Annuati-Nero, Barossi-Filho, Gledson de 

Carvalho, and Macedo (2003), Bortolotti, D'Souza, Fantini, dan 

Megginson (2001) serta Megginson et al. (1994). BUMN 

cenderung memiliki rasio hutang yang tinggi dikarenakan 

rendahnya resiko (hutang dijamin oleh negara). Namun, setelah 

privatisasi, perusahaan ini cenderung berupaya mengurangi 

tingkat hutang tersebut. perusahaan diharapkan mengurangi 

leverage-nya setelah privatisasi karena semakin tingginya biaya 

pinjaman dan semakin tingginya akses terhadap pasar ekuitas 

publik seperti yang dinyatakan oleh Bradley, Jarrel, and Kim 

(1984), Megginson et al. (1994), Boubakri et al. (1998), dan 

D’Souza and Megginson (1999). 

Megginson et al. (1994) membandingkan kinerja 

operasional pra- dan pasca privatisasi di 61 perusahaan, dari 18 

negara dan 32 industri, yang terprivatisasi selama periode 1961 – 

1990, mendokumentasikan peningkatan pasca privatisasi secara 

ekonomi dan statistik pada output, efisiensi operasional, 

profitabilitas, investasi modal, dan perubahan pada direktur 

perusahaan. Studi Boubakri et al. (1998) pada privatisasi di 

negara-negara berkembang, melaporkan peningkatan pasca 

privatisasi pada output, efisiensi operasional, profitabilitas, 

pengeluaran investasi modal, pembayaran dividen, dan 

ketenagakerjaan serta penurunan pada leverage. Pada studi dari 

D’Souza et al. (1999) dengan membandingkan kinerja finansial 

dan operasional pra- dan pasca privatisasi dengan sampel 85 

perusahaan dari negara industri yang terprivatisasi di tahun 

1990an, mendapati peningkatan besar pada output, efisiensi 
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operasional, profitabilitas, dan pembayaran dividen serta 

penurunan pada leverage.   

Sedangkan sebaliknya studi dengan sampel satu negara, 

terlihat pada penelitian dari Melle (1999) dalam Garcia et al. 

(2007), yang melakukan studi yang secara khusus menganalisa 

kinerja operasional perusahaan yang diprivatisasi di Spanyol, 

menemukan terjadi penurunan operating efisiciency (efisiensi 

operasional) yang dihitung dengan sales per employee dan terjadi 

penurunan pengeluaran investasi modal terhadap penjualan dan 

total aset (capital invesment expenditures to sales and total 

assets). Pada studi privatisasi di Cina, Sun et al. (2003) 

menunjukkan bahwa perusahaan terprivatisasi mengalami 

penurunan pada ROS (return on sales) dan Wang (2005) 

mendapati bahwa perusahaan mengalami penurunan besar pada 

ROA (return on assets) pada masa privatisasi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, penelitian 

privatisasi yang dilakukan oleh Megginson et al. (1994), Boubakri 

et al. (1998), D'Souza et al. (1999) dan D'Souza, Nash, dan 

Megginson (2005), Marthur et al. (2007) dengan sampel kelompok 

negara atau banyak negara (multi-country) menunjukkan hasil 

yang konsisten pada kinerja finansial dan operasionalnya. Hasil ini 

ditunjukkan dengan terjadi (1) peningkatan profitabilitas, (2) 

peningkatan efisiensi operasi, (3) peningkatan investasi modal, (4) 

peningkatan output, (5) penurunan karyawan, dan (6) penurunan 

laverage, (7) serta peningkatan pembayaran deviden. Sedangkan 

penelitian privatisasi oleh Melle (1999) dalam Garcia et al. (2007) 

dan Sun et al. (2003)  dan pada satu negara menujukkan hasil 

yang tidak konsisten pada kinerja finansial dan operasionalnya 

terhadap penelitian dengan sampel kelompok negara atau banyak 

negara. 
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Dengan paparan tersebut maka hipotesis pertama yang 

dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H1: Meningkatnya struktur kepemilikan dapat meningkatkan kinerja 

finansial dan operasional  

8.3.2.2. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap 

Keunggulan Daya Saing Berkelanjutan Berdasarkan 

Reputasi Ukuran Akuntansi.  

Privatisasi menyebabkan terjadinya perubahan 

kepemilikan dari negara ke swasta. Dengan privatisasi 

memberikan beberapa kombinasi struktur kepemilikan di dalam 

perusahaan tersebut. D’Souza et al. (2006) menyatakan bahwa 

perubahan kepemilikan mengakibatkan perubahan tata kelola 

perusahaan (corporate governance) dan perubahan tata kelola 

perusahaan merupakan determinan penting bagi kinerja 

perusahaan pasca privatisasi. Kaen (2003) menyatakan bahwa 

prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dapat dibagi dalam lima 

area, yaitu hak-hak pemegang saham, kesetaraan perlakuan 

kepada pemegang saham, peran pemegang saham, 

pengungkapan dan transparasi, dan tanggung jawab jajaran 

direksi.  

Berdasarkan resource-based view of the firm (RBV), 

reputasi perusahaan termasuk dalam kategori intangible asset 

(Michalisin et al. 1997). Sejalan dengan pandangan tersebut, 

menurut Barney (1991), reputasi perusahaan merupakan salah 

satu elemen kunci dari intangible resources yang menjadi sumber 

penciptaan kondisi keunggulan daya saing berkelanjutan 

(sustainable competitive advantage) bagi suatu perusahaan. Pada 

penelitian Suta (2006), reputasi perusahaan dibangun atau 

dibentuk dari faktor-faktor pembentuk reputasi perusahaan. 

Adapun faktor-faktor yang membentuk reputasi perusahaan adalah 
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reputasi corporate governance, reputasi CEO (Chief Executive 

Officer), dan reputasi social responsibility (tanggungjawab sosial), 

serta reputasi accounting measures (pengukuran akuntansi). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa privatisasi 

menyebabkan terjadinya perubahan struktur kepemilikan. 

Perubahan struktur kepemilikan mempengaruhi perubahan tata 

kelola perusahaan. Perubahan tata kelola perusahaan 

mempengaruhi keunggulan daya saing berkelanjutan bagi 

perusahaan. Salah satu pembentuk keunggulan daya saing 

berkelanjutan adalah reputasi perusahaan. Salah satu pembentuk 

reputasi perusahaan adalah reputasi ukuran-ukuran akuntansi. 

Dengan paparan tersebut maka hipotesis kedua yang dapat 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H2: Meningkatnya struktur kepemilikan dapat meningkatkan 

keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran 

akuntansi  

8.3.2.3. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja 

Pasar 

Anderson et al. (1997), dan Estrin et al. (1991) 

berpendapat bahwa perusahaan milik negara (BUMN) kurang 

efisien dikarenakan kebal terhadap campur tangan pasar modal 

sehingga kinerja manajerial kurang begitu termonitor. Sebaliknya, 

pada privatisasi, penjualan saham pada publik memperkenalkan 

disiplin pasar modal. Selain itu juga, privatisasi juga 

memperkenalkan perusahaan pada disiplin pasar. Menurut 

Ramamurti (1997), Newbery and Pollitt (1997), serta Vickers et al. 

(1991) menganggap persaingan sebagai determinan utama 

peningkatan kinerja pasca privatisasi. Wallace and Cravens 

(1997), dan Millstein (1997) menyebutkan bahwa usaha-usaha 
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untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik akan selalu 

berpengaruh positif terhadap harga saham suatu perusahaan.  

Lingkungan politik dan perekonomian negara juga bisa 

mempengaruhi tingkat perubahan kinerja perusahaan setelah 

privatisasi. Kikeri, Nellis, dan Shirley (1992) berpendapat bahwa 

negara dengan perekonomian yang cukup maju dan pendapatan 

yang lebih tinggi cenderung memiliki kerangka kebijakan yang 

mendukung pasar. Faktor semacam ini bisa meningkatkan peluang 

terjadinya privatisasi yang sukses.  

Wallace et al. (1997) dalam penelitiannya yang bertujuan 

untuk menelaah hubungan antara tata kelola perusahaan dan 

kinerja menemukan bukti bahwa kinerja yang diukur dengan 

menggunakan data akutansi atau nilai pasar ekuitas, dan adanya 

CEO sebagai chairman of the board dan subsidiary’s CEO on the 

board mempunyai hubungan posistif dengan kinerja perusahaan. 

Sebagai tambahan, kepemilikan institusional dalam perusahaan 

menunjukkan tanda-tanda positif pada pengukuran kinerja, baik 

berdasarkan data akuntansi dan data pasar. Studi yang dilakukan 

Millstein (1997) juga menunjukkan korelasi positif, substansial dan 

signifikan antara keberadaan direksi/ komisaris independen yang 

aktif dengan kinerja perusahaan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa privatisasi 

menyebabkan terjadinya perubahan struktur kepemilikan. 

Perubahan struktur kepemilikan mempengaruhi perubahan tata 

kelola perusahaan. Perubahan tata kelola perusahaan 

mempengaruhi kinerja pasarnya. Dengan paparan tersebut maka 

hipotesis ketiga yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H3: Meningkatnya struktur kepemilikan dapat meningkatkan  

kinerja pasar  
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8.3.2.4. Pengaruh Kinerja Finansial dan Operasional 

Terhadap Kinerja Pasar. 

Kikeri et al. (1992) berpendapat bahwa negara dengan 

perekonomian yang cukup maju dan pendapatan yang lebih tinggi 

cenderung memiliki kerangka kebijakan yang mendukung pasar. 

Faktor semacam ini bisa meningkatkan peluang terjadinya 

privatisasi yang sukses.  

Studi empiris dari Megginson, Nash, Netter, and Poulsen, 

(2004) menunjukan bahwa pemerintah dari negara-negara yang 

pasar modalnya kurang berkembang melancarkan program 

privatisasi penjualan saham sebagai cara untuk mengembangkan 

pasar tersebut. Meski begitu, Boubakri et al. (1998) mendapati 

bahwa perusahaan di negara-negara berkembang menunjukan 

peningkatan kinerja yang sangat kuat setelah privatisasi. 

Secara garis besar terdapat dua jenis analisa yang dapat 

digunakan dalam pasar modal, yaitu analisa teknikal dan analisa 

fundamental. Analisa teknikal merupakan analisa tentang 

pergerakan harga saham yang didasarkan dari pergerakan harga 

saham itu sendiri di masa yang lalu. Sedangkan analisa 

fundamental merupakan analisa yang dilakukan untuk melakukan 

penilaian atas sebuah saham dengan menggunakan analisa yang 

meliputi: analisa perekonomian internasional, analisa 

perekonomian nasional, analisa industri, dan analisa perusahaan 

(Syamsir, 2006).  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investor dalam 

berinvestasi di pasar modal menggunakan analisis teknikal dan 

analisis fundamental. Kinerja finansial dan operasional BUMN Tbk 

sebagai bahan analisis bagi investor dalam berinvestasi di pasar 

modal. Dengan paparan tersebut maka hipotesis keempat yang 

dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: 
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H4: Meningkatnya kinerja finansial dan operasional dapat 

meningkatkan kinerja pasar  

8.3.2.5. Pengaruh Kinerja Finansial dan Operasional 

Terhadap Keunggulan Daya Saing Berkelanjutan 

Berdasarkan Reputasi Ukuran Akuntansi. 

Sobol dan Farrell (1988) melihat kemungkinan pengaruh 

kinerja keuangan terhadap konstruksi reputasi. Hasil yang mereka 

peroleh menunjukkan bahwa relevansi kinerja keuangan 

bervariasi, tergantung pada perbedaan atribut dalam survei yang 

dilakukan oleh Fortune dan juga bervariasi lintas industri. 

Fombrun et al. (1990) mendefinisikan reputasi sebagai 

persepsi para stakeholder terhadap keseluruhan kinerja 

perusahaan. Publik menerima sinyal-sinyal pasar yang 

mengindikasikan kinerja pasar, sinyal-sinyal akuntansi yang 

mengindikasikan kinerja keuangan, sinyal-sinyal institusional yang 

mengindikasikan kepatuhan perusahaan terhadap norma sosial, 

dan sinyal-sinyal strategis yang mengindikasikan arah strategis 

perusahaan. Berdasarkan keseluruhan sinyal-sinyal tersebut maka 

lambat laun akan tertanam reputasi perusahaan dibenak publik.   

Penelitian Fombrun et al. (1990) bertujuan 

menggambarkan keragaman sumber informasi yang dipakai oleh 

para stakeholder untuk mengevaluasi dan membangun reputasi 

perusahaan. Dari beberapa variabel yang diseleksi, variabel yang 

menunjukkan sinyal paling signifikan adalah variabel-variabel 

akuntansi, profitabilitas, dan risiko selama periode sebelumnya 

yang diikuti oleh penilaian pasar. Beberapa variabel non keuangan 

adalah ukuran (size), kegiatan sosial (charitable works), 

pembayaran dividen yang berhubungan dengan tahun finansial 

sebelumnya (divident payout corresponding to the previous 

financial year), dan bahkan variabel institusi seperti konsentrasi 
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properti (property concentration) juga membentuk reputasi, 

walaupun kurang signifikan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja 

finansial dan operasional BUMN Tbk mempunyai pengaruh dalam 

pembentukan reputasi perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut, 

variabel yang menunjukkan sinyal paling signifikan dalam 

membentuk reputasi perusahaan adalah variabel-variabel 

akuntansi, profitabilitas, dan risiko selama periode sebelumnya 

yang diikuti oleh penilaian pasar. Dengan paparan tersebut maka 

hipotesis kelima yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H5: Meningkatnya kinerja finansial dan operasional dapat 

meningkatkan keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi  

8.3.2.6. Pengaruh Keunggulan Daya Saing Berkelanjutan 

Berdasarkan Reputasi Ukuran Akuntansi Terhadap 

Kinerja Pasar. 

Dalam studinya, Srivastava et al. (1997) dan  Jones, 

Jones, and Little (2000) telah menguji pengaruh dari reputasi 

perusahaan pada kinerja pasar melalui analis regresi. Studi 

Srivastava et al (1997) menemukan hubungan yang positif antara 

reputasi perusahaan dan kinerja pasar saham. Hasil 

interprestasinya menyatakan bahwa reputasi mengurangi imbal 

hasil investasi yang diminta para pemegang saham untuk menjaga 

nilai pasar perusahaan. Jones et al. (2000) mencatat bahwa dalam 

situasi yang tiba-tiba dan penurunan yang tidak diharapkan, 

perusahaan dengan reputasi yang bagus menderita penurunan 

nilai saham yang lebih kecil. 

Pada penelitian Suta (2006) reputasi perusahan dibangun 

dari reputasi tata kelola perusahaan, reputasi CEO, reputasi 

tanggung jawab sosial, reputasi ukuran akuntansi. Sedangkan 
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pada penelitiannya kinerja pasar perusahaan menggunakan 

pendekatan dari sisi keuangan yang didekati dengan total imbal 

hasil saham, likuidtas saham dan kapitalisasi pasar, dan 

menggunakan  pendekatan dari sisi kebijakan di pasar modal yang 

didekati dengan distribusi saham. Dalam kesimpulan penelitian 

Suta (2006) menyimpulkan bahwa ada hubungan positif yang 

signifikan antara reputasi perusahaan terhadap kinerja pasar. Hal 

ini ditunjukkan oleh reputasi perusahaan berpengaruh positif pada 

dua faktor pembentuk kinerja pasar, yaitu distribusi saham dan 

pertumbuhan kapitalisasi pasar. Namun, reputasi perusahaan tidak 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan harga saham dan 

likuiditas saham.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya 

hubungan yang positif antara reputasi perusahaan dan kinerja 

pasar. Dengan paparan tersebut maka hipotesis keenam yang 

dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H6: Meningkatnya keunggulan daya saing berkelanjutan 

berdasarkan reputasi ukuran akuntansi dapat meningkatkan 

kinerja pasar  

8.3.3. Model Penelitian 

 Berdasarkan kerangka konseptual penelitian dan hipotesis 

penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat 

digambarkan model penelitian sebagai berikut: 
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Keterangan: 

H1 : Farinos et al. (2007), Marthur et al. (2007), Li et al. (2007), 
D'Souza et al. (1999), D'Souza et al. (2005), D’Souza et al. 
(2006), Boubakri et al. (2005), Sun et al. (2003), Antoncic et 
al. (2003), Wei et al.(2003), Annuati-Nero, Barossi-Filho et 
al. (2003), Bortolotti et al. (2001), Dewenter et al. (2001), 
Melle (1999), La Porta dan Lopez de Silanes (1999), 

Gambar 8.2. Model Hipotesis 

 

Kinerja Pasar 

BUMN Tbk 

 

Keunggulan Daya Saing 

Berkelanjutan 

Berdasarkan Reputasi 

Ukuran Akuntansi     

BUMN Tbk 

 

 

Struktur Kepemilikan 

BUMN Tbk 

 

Kinerja Finansial dan 

Operasional BUMN 

Tbk 

 

H1 

H4 

H5 

H2 
H6 

H3 

Sumber: Lubis, 2009, hal. 71 



152 
 

Boubakri et al. (1998), Boycko et al. (1996), Megginson et al. 
(1994), dan McConnel et al. (1990), Parker (1994), Bradley 
et al. (1984).  

H2 : D’Souza et al. (2006), Suta (2005), Kaen (2003), Barney 
(1991). 

H3 : Anderson et al. (1997), Ramamurti (1997), Newbery et al. 
(1997), Vickers et al. (1991), Wallace et al. (1997), Millstein 
(1997), Estrin et al. (1991), 

H4 : Syamsir (2006), Megginson et al. (2004), Boubakri et al. 
(1998), Kikeri et al. (1992). 

H5 : Fombrun et al. (1990), Sobol et al. (1988). 

H6 : Suta (2005), Jones et al.(2000), Srivastava et al. (1997). 

8.4. METODE PENELITIAN 

8.4.1. Pendekatan Penelitian 

 Dalam konteks penelitian, paradigma positivisme sering 

disebut metode kuantitatif. Pendekatan dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan positivist (paradigma postivisme). Hal 

ini dikarenakan pemaknaan masing-masing variabel maupun 

hubungan antar variabel didasarkan pada skala pengukuran 

kuantitatif. Menurut Sudarma (2008), paradigma positivisme 

menggunakan hipotesis untuk membenarkan atau menolak teori. 

Dengan demikian seperti yang telah dipaparkan pada bab III maka 

penelitian ini mengajukan enam hipotesis penelitian.  

8.4.2. Jenis Penelitian 

 Sesuai dengan tujuan penelitian, maka jenis penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

eksplanatoris (explanatory research). Sedangkan berdasarkan 

cakupan eksplanasinya penelitian ini merupakan penelitian 

kausalitas. Menurut Ferdinand (2006), jenis penelitian 

eksplanatoris yaitu penelitian yang dilakukan dengan maksud 

penjelasan (explanator), sedangkan penelitian kausalitas adalah 

penelitian yang ingin mencari penjelasan dalam bentuk hubungan 

sebab akibat. 
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8.4.3. Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah BUMN RI yang 

diprivatisasi menggunakan metode penjualan saham di pasar 

modal. Privatisasi yang dilakukan dengan metode penjualan 

saham di pasar modal melalui Initial Publik Offering (IPO) 

menjadikan BUMN tersebut menjadi BUMN publik atau terbuka 

(BUMN Tbk). Periode populasi penelitian didasarkan pada sejak 

BUMN Tbk tersebut melakukan IPO hingga tahun 2007. Dengan 

demikian populasi dalam penelitian ini berjumlah 13 (tigabelas) 

BUMN Tbk. Secara lengkap populasi penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 8.4. Populasi Penelitian 
NO BUMN Tbk ID Sektor Tahun IPO 

1. PT Semen Gersik Tbk  SMGR Semen 1991 

2. PT Tambang Timah Tbk TINS Pertambangan 1995 

3. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk TLKM Telekomunikasi 1995 

4. PT BNI Tbk BBNI Perbankan 1996 

5. PT Aneka TambangTbk ANTM Pertambangan 1997 

6. PT Kimia Farma Tbk KAEF Farmasi 2001 

7. PT Indofarma Tbk INAF Farmasi 2001 

8. PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk PTBA Pertambangan 2002 

9. PT Bank Mandiri Tbk BMRI Perbankan 2003 

10. PT BRI Tbk BBRI Perbankan 2003 

11. PT Perusahaan Gas Negara Tbk PGAS Utilitas 2003 

12. PT Adhi Karya Tbk ADHI Konstruksi 2004 

13. PT Wijaya Karya WIKA Konstruksi 2007  

Sumber: Kementrian BUMN RI 

Adapun populasi target dalam penelitian ini menggunakan 

kriteria sebagai berikut: 

a. BUMN Tbk sektor industri perbankan dalam penelitian ini tidak 

diteliti karena memiliki standar akuntansi dan struktur 

keuangan yang berbeda dengan sektor industri lainnya. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Farinos et al. (2007) dan Naceur et 

al. (2006) yang tidak memasukkan sektor industri perbankan 
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dalam penelitian mereka masing-masing. Menurut Naceur et 

al. (2006) bahwa Institusi finansial tidak disertakan dalam 

penelitian mereka karena perusahaan jenis ini menunjukkan 

kecenderungan mempertahankan standar akunting dan 

struktur finansialnya.  

b. BUMN Tbk yang memiliki kepemilikan saham pemerintah RI 

>51%. 

c. BUMN Tbk yang memiliki laporan keuangan hingga tahun 

2007. 

Berdasarkan kriteria populasi target penelitian tersebut, 

maka populasi target penelitian ini berjumlah 9 (sembilan) BUMN 

Tbk. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 8.5. Populasi Target Penelitian 
NO BUMN Tbk ID Sektor Tahun IPO 

1. PT Semen Gersik Tbk  SMGR Semen 1991 

2. PT Timah Tbk TINS Pertambangan 1995 

3. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk TLKM Telekomunikasi 1995 

4. PT Aneka Tambang Tbk ANTM Pertambangan 1997 

5. PT Kimia Farma Tbk KAEF Farmasi 2001 

6. PT Indofarma Tbk INAF Farmasi 2001 

7. PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk PTBA Pertambangan 2002 

8. PT Perusahaan Gas Negara Tbk PGAS Utilitas 2003 

9. PT Adhi Karya Tbk ADHI Konstruksi 2004 

Sumber: diolah oleh Peneliti. 

8.4.4. Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut 

Jogiyanto (2004), untuk mendapatkan data sekunder, teknik 

pengumpulan data yang dapat digunakan adalah teknik 

pengumpulan data di basis data. Upaya untuk memperoleh data 

sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui pencatatan data 

dokumentasi, dan studi pustaka. Pada penelitian ini, data sekunder 

diperoleh dari Kementrian BUMN RI dan Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Data dari Kementrian BUMN RI berupa data-data mengenai 
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privatisasi di Indonesia. Sedangkan data dari BEI berupa 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD), dan Laporan 

Keuangan Konsolidasian dari masing-masing perusahaan BUMN 

Tbk tersebut, serta JSX Statistical Highlights.  

8.4.5. Klasifikasi Variabel Penelitian 

 Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dijelaskan 

pada bab III, dalam penelitian ini terdapat satu variabel eksogen 

dan satu variabel endogen. Pada variabel endogen terdiri dari 

variabel endogen dan variabel endogen murni. Klasifikasi variabel 

penelitian dalam masing-masing hipotesis penelitian ini, dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 8.6. Klasifikasi Variabel Penelitian 

Hipotesis Variabel Eksogen 
Variabel Endogen 

Variabel Endogen Variabel Endogen Murni 

H1 Struktur Kepemilikan 
Kinerja Finansial dan 
Operasional 

- 

H2 Struktur Kepemilikan  
Keunggulan Daya Saing 
Berkelanjutan Berdasarkan 
Reputasi Ukuran Akuntansi 

- 

H3 Struktur Kepemilikan  Kinerja Pasar 

H4 - 
Kinerja Finansial dan 
Operasional 

Kinerja Pasar 

H5 - 

Kinerja Finansial dan 
Operasional ─ Keunggulan 
Daya Saing Berkelanjutan 
Berdasarkan Reputasi 
Ukuran Akuntansi 

 

H6 - 
Keunggulan Daya Saing 
Berkelanjutan Berdasarkan 
Reputasi Ukuran Akuntansi 

Kinerja Pasar 

Sumber: disarikan oleh Peneliti  

8.4.6. Definisi Operasional Penelitian 

 Pada penelitian ini, definisi operasional dari masing-

masing variabel dan masing-masing indikator dapat dijelaskan 

dalam paparan berikut: 

8.4.6.1. Struktur Kepemilikan BUMN Tbk 

Variabel struktur kepemilikan BUMN Tbk menunjukkan 

komposisi kepemilikan saham dalam BUMN Tbk. Dalam penelitan 

ini, hanya membagi komposisi kepemiikan BUMN Tbk terdiri dari 
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persentase kepemilikan negara dan persentase kepemilikan 

publik. Hal ini dikarenakan didalam Laporan Keuangan 

Konsolidasian dari masing-masing BUMN TBk pada Catatan Atas 

Laporan Keuangan Konsolidasai pada bagian Modal Saham, yang 

berisikan distribusi persentase kepemilikan saham, tidak 

ditampilkan dengan format yang sama. Sehingga untuk 

mendapatkan keseragaman maka peneliti hanya mampu meneliti 

struktur kepemilikan yang ditinjau dari kepemilikan negara dan 

kepemilikan publik. Keadaan ini dikarenakan penggunaan Akuntan 

Publik yang berbeda oleh masing-masing BUMN Tbk.  

Hasil penjumlahan persentase kepemilikan negara dan 

persentase kepemilikan publik adalah satu, maka penggunaan 

salah satu komposisi kepemilikan memberikan interprestasi yang 

sama terhadap variabel struktur kepemilikan. Sehingga dalam 

penelitian ini menggunakan kepemilikan publik sebagai indikator 

dari variabel struktur kepemilikan. Pemilihan kepemilikan publik 

sebagai indikator bertujuan untuk menunjukkan secara nyata 

berkurangnya persentase kepemilikan negara sebagai akibat 

privatisasi dengan metode IPO.  

Kepemilikan Publik merupakan kepemilikan saham BUMN 

Tbk yang dimiliki oleh selain negara. Pengukuran ini sesuai 

dengan yang digunakan oleh Naceur et al. (2007), dengan formula 

sebagai berikut : 

beredaryangsahamJumlah

publikolehmilikidiyangSaham
KPubPubliknKepemilika )(  

8.4.6.2. Kinerja Finansial dan Operasional BUMN Tbk 

 Variabel kinerja finansial dan operasional BUMN Tbk 

dalam penelitian ini menggunakan 9 (sembilan) indikator. 

Penentuan indikator-indikator ini untuk mencerminkan profitability 

(profitabilitas), operating efficiency (efisiensi operasi), capital 
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investment (investasi modal) atau capital expenditure (pengeluaran 

modal), employment (tenaga kerja), leverage (hutang) dan 

dividend payout (pembayaran deviden) yang pada akhirnya secara 

keseluruhan mencerminkan kinerja finansial dan operasional 

BUMN Tbk. Adapun kesembilan indikator tersebut dapat 

dipaparkan sebagai berikut: 

1. ROS (Return On Sales) 

Indikator ROS (Return on Sales) dalam penelitian ini untuk 

menggambarkan profitabilitas (profitability) BUMN Tbk. Semakin 

tinggi nilai rasio semakin tinggi pula kinerja perusahaan. 

Penggunakan indikator ini juga digunakan pada studi Mengginson 

et al. (1994), Naceur et al. (2006), D’Souza et al. (2006), Mathur et 

al. (2007), dan Li et al. (2007), dengan formula sebagai berikut: 

sales
incomenetROS   

2. SALEFF (Sales Efficiency) 

Indikator SALEFF (Sales Effciency) digunakan untuk 

menggambarkan besarnya efisiensi operasi BUMN Tbk. Semakin 

tinggi nilai rasio maka semakin tinggi pula kinerja perusahaan. 

Pengukuran indikator ini, juga digunakan pada studi Mengginson 

et al. (1994), Naceur et al. (2006), dan Mathur et al. (2007), 

dengan formula sebagai berikut : 

employeesofnumber
salesSALEFF   

3. NIEF (Net Income Efficiency) 

Indikator NIEF (Net Income Efficiency) juga digunakan 

untuk menggambarkan besarnya efisiensi operasi BUMN Tbk. 

Semakin tinggi nilai rasio maka semakin tinggi pula kinerja 
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perusahaan. Penggunakan indikator ini sesuai dengan studi 

Mengginson et al. (1994), Naceur et al. (2006), dan Mathur et al. 

(2007), dengan formula sebagai berikut : 

equity
incomenetNIEF   

4. CESA (Capital Expenditures to Sales)  

Indikator CESA (Capital Expenditures to Sales) digunakan 

untuk  menggambarkan besarnya investasi modal BUMN Tbk. 

Semakin tinggi nilai rasio maka semakin tinggi pula kinerja 

perusahaan. Penggunakan indikator ini mengacu pada studi 

Mengginson et al. (1994), Mathur et al. (2007), dan Farinos et al. 

(2007), dengan formula sebagai berikut : 

sales
sxpenditureecapital

CESA  

5. CETA (Capital Expeditures to Assets) 

Indikator CETA (Capital Expeditures to Assets) juga 

digunakan untuk menggambarkan besarnya investasi modal 

BUMN Tbk. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin tinggi pula 

kinerja perusahaan. Penggunakan indikator ini, juga digunakan 

pada studi Mengginson et al. (1994), Mathur et al. (2007), dan 

Farinos et al. (2007), dengan formula sebagai berikut : 

assetstotal
sxpenditureecapital

CETA  

6. TE (Total Employement) 

Indikator TE (Total Employement) digunakan untuk 

menggambarkan jumlah karyawan BUMN Tbk. Pengukuran 

indikator ini sesuai dengan yang digunakan pada studi 

Mengginson et al. (1994), Naceur et al. (2006), Mathur et al. 
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(2007), Farinos et al. (2007), D’Souza et al. (2006), Garcia et al. 

(2007), yaitu yang dihitung dengan total number of employees. 

7. TDTA (Debt to Assets) 

Indikator TDTA (Debt to Assets) digunakan untuk 

menggambarkan besarnya leverage BUMN Tbk. Semakin rendah 

nilai rasio maka semakin tinggi kinerja perusahaan. Penggunakan 

indikator ini mengacu pada studi Mengginson et al. (1994), Naceur 

et al. (2006), Mathur et al. (2007), Farinos et al. (2007), D’Souza et 

al. (2006). Pada studi dari Naceur et al. (2006) dan Farinos et al. 

(2007) istilah TDTA dinyatakan dengan istilah LEV. Adapun 

formulasi dari indikator ini sebagai berikut: 

assetstotal

debttotal
TDTA   

8. LEV2 (Long Term Debt to Equity) 

Indikator LEV2 (Long Term Debt to Equity) juga digunakan 

untuk menggambarkan besarnya leverage BUMN Tbk. Semakin 

rendah nilai rasio maka semakin tinggi kinerja perusahaan. 

Penggunakan indikator ini, sesuai dengan studi Mengginson et al. 

(1994), Naceur et al. (2006), Mathur et al. (2007), Farinos et al. 

(2007), D’Souza et al. (2006). Adapun formulasi dari indikator ini 

sebagai berikut: 

equity
debttermlong

LEV


2  

9. DIVSAL (Dividents to Sales) 

Indikator DIVSAL (Dividents to Sales) digunakan untuk 

menggambarkan besarnya pembayaran deviden BUMN Tbk. 

Semakin tinggi nilai rasio maka semakin tinggi pula kinerja 

perusahaan. Penggunaan indikator ini juga digunakan pada studi 
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Mengginson et al. (1994), dan Mathur et al. (2007), dengan 

formulasi sebagai berikut: 

sales
dividendcashDIVSAL   

8.4.6.3. Keunggulan Daya Saing Berkelanjutan Berdasarkan 

Reputasi Ukuran Akuntansi BUMN Tbk 

 Pada penelitian ini, keunggulan daya saing berkelanjutan 

berdasarkan reputasi ukuran-ukuran akuntansi BUMN Tbk diukur 

dengan 4 (empat) indikator. Keempat indikator ini juga merupakan 

indikator yang digunakan penelitian Suta (2006). Menurut Suta 

(2006) keempat indikator ini merupakan indikator yang sering 

dipergunakan oleh para investor untuk mengukur kinerja 

keuangan/ akuntansi perusahaan. Adapun definisi dan formulasi 

dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut: 

1. NIG (Net Income Growth)  

Indikator NIG (Net Income Growth) yaitu pertumbuhan 

laba bersih yang merupakan selisih net income (NI) selama satu 

tahun dengan tahun sebelumnya dibagi net income tahun 

sebelumnya. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin tinggi pula 

kinerja perusahaan. Adapun formulasinya sebagai berikut: 

1

1







t

IncomeNet
t

IncomeNettIncomeNet
GrowthIncomeNet  

2. ROA (Return on Asset)   

Indikator ROA (Return on Asset) yaitu imbal hasil aset 

yang merupakan rasio antara net income selama satu tahun 

dengan total asset pada akhir tahun tertentu. Semakin tinggi nilai 

rasio maka semakin tinggi pula kinerja perusahaan. Adapun 

formulasinya sebagai berikut: 
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tAssetTotal
tIncomeNet

ROA  

3. ROE (Return on Equity)  

Indikator ROE (Return on Equity) yaitu imbal hasil ekuitas 

yang merupakan rasio antara net income (NI) selama satu tahun 

dengan equity (E) akhir tahun tertentu. Semakin tinggi nilai rasio 

maka semakin tinggi pula kinerja perusahaan. Adapun 

formulasinya sebagai berikut: 

t

t

Equity

IncomeNet
ROE   

4. ADPR (Actual Dividend Payout Ratio)  

Indikator ADPR (Actual Dividend Payout Ratio) yaitu rasio 

pembayaran deviden aktual yang merupakan rasio antara actual 

dividend dengan net income (NI) selama satu tahun tertentu. 

Semakin tinggi nilai rasio maka semakin tinggi pula kinerja 

perusahaan. Adapun formulasinya sebagai berikut 

tIncomeNet
dividendactualrasiooutpaydevidendActual   

8.4.6.4. Kinerja Pasar BUMN Tbk  

Dalam penelitian Suta (2006), kinerja pasar perusahaan 

diukur dengan  2 (dua) pendekatan, yaitu pertama dari sisi 

keuangan, kedua dari sisi kebijakan di pasar modal. Pada 

pendekatan dari sisi keuangan didekati oleh 3 hal yaitu: (1)  imbal 

hasil saham yang diukur dengan IHSI (Indeks Harga Saham 

Individual),  (2) likuiditas saham yang diukur dengan frekuensi 

perdagangan, dan presentase volume perdagangan, serta 

persentasi nilai perdagangan, (3) kapitalisasi saham.  Ketiga hal ini 

menghasilkan 5 (lima) indikator. Sedangkan pada pendekatan dari 
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sisi kebijakan di pasar modal didekati dengan satu indikator yaitu 

distribusi saham.  

Namun dalam penelitian ini, penilaian kinerja pasar hanya 

menggunakan pendekatan dari sisi keuangan yang dicerminkan 

oleh 5 (lima) indikatornya tersebut. Sedangkan pendekatan dari 

sisi kebijakan di pasar modal tidak dapat digunakan karena Peneliti 

tidak mampu memperoleh data mengenai distribusi saham yang 

diperoleh dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Adapun 

kelima indikator tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut: 

1. IG (IHSI Growth) 

Indikator IG (IHSI Growth) yaitu pertumbuhan harga 

saham yang didefinisikan sebagai pergerakan Indeks Harga 

Saham Individual (IHSI) BUMN Tbk dalam suatu periode tertentu 

atau dengan kata lain IHSI Growth. IHSI digunakan sebagai data 

perhitungan untuk mengetahui pertumbuhan harga suatu saham 

karena sudah mengeliminasi pengaruh faktor-faktor yang bukan 

perubahan harga saham. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin 

tinggi pula kinerja perusahaan. Adapun formulasinya sebagai 

berikut: 

1

1






t

tt

IHSI

IHSIIHSI
GrowthIHSI  

2. FE (Frekuensi Perdagangan) 

Indikator FE (Frekuensi Perdagangan) didefinisikan 

sebagai frekuensi saham suatu emiten yang diperdagangkan 

dalam satu periode penelitian. Indikator ini dinyatakan dalam kali 

perdagangan. Semakin tinggi nilai frekuensi perdagangan maka 

semakin tinggi pula kinerja perusahaan. 

3.  PVP (Persentase Volume Perdagangan) 

Indikator PVP (Persentase Volume Perdagangan) 

merupakan rasio antara volume perdagangan dan total saham 
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yang terdaftar di bursa. Volume perdagangan merupakan jumlah 

saham suatu emiten (unit) yang diperdagangkan dalam satu 

periode penelitian. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin tinggi 

pula kinerja perusahaan. Adapun formulasinya sebagai berikut: 











bursaditerdaftaryangsahamjumlah

gkandiperdaganyangsahamvolume
nPerdagangaVolumePersentase  

4. PNP (Persentase Nilai Perdagangan) 

Indikator PNP (Persentase Nilai Perdagangan) 

didefinisikan sebagai rasio antara nilai perdagangan dan nilai 

kapitalisasi pasar. Nilai perdagangan merupakan nilai rupiah dari 

saham suatu emiten yang diperdagangkan dalam periode 

penelitian, sedangkan nilai kapitalisasi pasar adalah jumlah saham 

yang terdaftar dikalikan dengan harga penutupan saham tersebut 

pada periode penelitian. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin 

tinggi pula kinerja perusahaan. Adapun formulasinya sebagai 

berikut: 

sahamsikapitalisanilai
sahamnperdaganganilai

nPerdagangaNilaiPersentase   

5.  PKP (Pertumbuhan Kapitalisasi Pasar) 

Indikator PKP (Pertumbuhan Kapitalisasi Pasar) 

didefinisikan sebagai pertumbuhan kapitalisasi pasar suatu BUMN 

Tbk. Nilai kapitalisasi pasar adalah jumlah saham yang terdaftar 

dikalikan dengan harga penutupan saham tersebut pada periode 

penelitian. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin tinggi pula 

kinerja perusahaan. Adapun formulasinya sebagai berikut: 

1

1






t

tt

PasarsiKapitalisa

PasarsiKapitalisaPasarsiKapitalisa
PKP  

Secara singkat definisi operasional variabel penelitian 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 8.7. Operasional Variabel Penelitian 
Variabel Indikator Formula 

Struktur 

Kepemilikan 

BUMN Tbk 

(SK) 

KPub (Kepemilikan 
Publik) beredaryangsahamJumlah

publikolehmilikidiyangSaham
KPubPubliknKepemilika )(  

Kinerja Finansial 

dan Operasional 

BUMN Tbk  

(KFO) 

ROS (Return on 
Sales) sales

incomenet
ROS   

SALEFF (Sales 
Efficiency) employeesofnumber

sales
SALEFF  

NIEF (Net Income 

Efficiency) equity

incomenet
NIEF   

CESA (Capital 

Expenditures to 

Sales) sales

sxpenditureecapital
CESA   

CETA (Capital 

Expeditures to 

Assets) assetstotal

sxpenditureecapital
CETA   

TE (Total 

Employement) 
total number of employees. 

TDTA (Debt to 

Assets) assetstotal

debttotal
TDTA   

LEV2 (Long Term 

Debt to Equity) equity

debttermlong
LEV


2  

DIVSAL (Dividents 

to Sales) 
sales

dividendcash
DIVSAL   

Keunggulan 

Daya Saing 

Berkelanjutan 

Berdasarkan 

Reputasi 

Ukuran 

Akuntansi 

BUMN Tbk 

(KDSBBRUA) 

NIG (Net Income 

Growth) 1

1






t

tt

IHSI

IHSIIHSI
GrowthIHSI  

ROA (Return on 

Assets) tAssetsTotal
tIncomeNet

ROA  

ROE (Return on 

Equity) tEquity
tIncomeNet

ROE   

ADPR (Actual 

Devidend Payot 

Ratio) 
tIncomeNet

dividendactual
ratiooutpaydevidendActual   

Kinerja Pasar 

BUMN Tbk  

(KP) 

IG (IHSI Growth) 
1

1






IHSIt

IHSItIHSIt
GrowthIHSI  

FE (Frekuensi 

Perdagangan) 
Frekuensi saham BUMN Tbk yang diperdagangkan dalam periode penelitian 

PVP (Persentase 

Volume 

Perdagangan) 
bursaditerdaftaryangsahamjumlah

gkandiperdaganyangsahamvolume
nPerdagangaVolumePersentase   

PNP (Persentase 

Nilai Perdagangan) sahamsikapitalisanilai

sahamnperdaganganilai
nPerdagangaNilaiPersentase   

PKP (Pertumbahan 

Kapitalisasi Pasar) 1

1






tPasarsiKapitalisa
tPasarsiKapitalisatPasarsiKapitalisa

PKP  

Sumber: disarikan oleh Peneliti      
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8.4.7. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis 

analisis, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Adapun 

penjelasan dari masing-masing jenis analisis tersebut sebagai 

berikut: 

8.4.7.1. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan 

gambaran atau deskriptif empiris atas data yang dikumpulkan 

dalam penelitian (Ferdinand, 2006). Dalam penelitian ini analisis 

statistik deskriptif berupa antara lain: statistik rata-rata. 

8.4.7.2. Statistik  Inferensial 

Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk 

menarik inferensi dari sampel ke populasi (Jogiyanto, 2004). 

Statistik inferensial dalam penelitian ini menggunakan analisis 

kausalitas SEM (Structural Equation Modeling) berbasis 

component atau variance yang terkenal dengan Partial Least 

Square (PLS). Penelitian ini menggunakan software SmartPLS 

versi 1.10. 

 Penggunaan PLS dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh 

beberapa alasan, yaitu: 

1. Dari sisi landasan teori.  

Dari enam hipotesis yang diajukan, terdapat lima hipotesis 

dengan landasan teori yang arah hubungannya masih lemah 

dan bersifat eksploratif. Kelima hipotesis tersebut adalah 

hipotesis kedua, hipotesis ketiga, hipotesis keempat, dan 

hipotesisi kelima, serta hipotesis keenam. Alasan ini didukung 

oleh pendapat Solimun dan Rinaldo (2009) dan Ghozali (2008) 

bahwa dalam komponen landasan teori pada PLS mempunyai 

landasan teori yang kuat maupun lemah, bahkan eksploratif. 
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2.   Dari sisi ukuran sampel. 

 Populasi target dalam penelitian ini berjumlah sembilan BUMN 

Tbk. Penelitian ini dilakukan terhadap masing-masing 

kesembilan BUMN Tbk tersebut sejak IPO hingga tahun 2007. 

Dengan demikian penelitian ini menggunakan data panel, 

sehingga terdapat jumlah sampel sebanyak 83 kasus. Alasan 

ini sejalan dengan pendapat Solimun et al. (2009) dan Ghozali 

(2008) yang menyatakan bahwa pada PLS ukuran sampel 

minimal direkomendasikan berkisar 30 sampai 100 kasus. 

3.  Dari sisi jenis data. 

 Dalam penelitian ini terdapat indikator yang berskala rasio dan 

ordinal. Hal ini searah dengan pendapat Solimun et al. (2009) 

dan Ghozali (2008) bahwa pendekatan PLS adalah distribution 

free (tidak mengasumsikan data berdistribusi tertentu, dapat 

berupa nominal, kategori, ordinal, interval dan rasio).  

4. Dari sisi hubungan epistemic antara variabel laten dan 

indikatornya. 

Dalam penelitian ini masing-masing keempat variabel laten 

memiliki hubungan epistemic antara varaiel laten dan 

indikatornya yang berbentuk formatif. Hubungan ini 

menunjukkan bawah semua indikator membentuk variabel 

laten. Hal ini diperkuat oleh pendapat Solimun et al. (2009) dan 

Ghozali (2008) bahwa dalam PLS hubungan epsitemic antara 

varabel dan indikatornya dapat dalam bentuk reflektif maupun 

formatif. Selajutnya dapat ditambahkan pula pendapat Solimun 

et al. (2009), dan Ghozali (2008) yang menyatakan bahwa 

indikator non perseptual (non persepsi) seperti index of 

sustainable economics welfare, the human development index, 

dan the quality of life index adalah bersifat formatif. Disamping 

itu juga, sifat indikator pada variabel latennya tidak 

diasumsikan harus berkorelasi.   
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Dengan demikian, dengan alasan-asalan yang telah 

dipaparkan tersebut maka penggunaan analisis statistik inferensial 

menggunakan PLS menjadikan tujuan penelitian ini menjadi untuk 

memprediksi model. Hal ini mengacu pada pendapat Solimun et al. 

(2009) dan Ghozali (2008) bahwa PLS dapat dianggap sebagai 

alternatif dari covariance based SEM dan lebih cocok untuk tujuan 

prediksi. Menurut Ghozali (2008), PLS dimaksudkan untuk causal-

perdictive analysis dalam situasi kompleksitas yang tinggi dan 

dukungan teori yang rendah. Selanjutnya Solimun et al (2009) 

menambahkan bahwa PLS merupakan pendekatan yang lebih 

tepat untuk tujuan prediksi, hal ini terutama pada kondisi dimana 

indikator bersifat formatif.  

8.4.7.2.1. PLS (SEM Berbasis Component atau Variance) 

Partial Least Square (PLS) pertama kali dikembangkan 

oleh Wold sebagai metode umum untuk mengestimasi path model 

yang menggunakan konstruk laten dengan mutiple indikator 

(Ghozali, 2008). Wold menyebutkan PLS sebagai ”soft modeling”. 

PLS merupakan metode analisis yang powerful karena dapat 

diterapkan pada semua skala data, tidak membutuhkan banyak 

asumsi dan ukuran sampel tidak harus besar. PLS selain dapat 

digunakan untuk membangun hubungan yang belum ada landasan 

terorinya atau untuk pengajuan proposisi, juga dapat digunakan 

sebagai konfirmasi teori (uji hepotesis)(Solimun et al.,  2009).  

Secara filosofis, covariance based SEM lebih sesuai 

digunakan untuk pengujian teori atau pengembangan teori dengan 

dukungan teori yang kuat. Sedangkan PLS dapat dianggap 

sebagai alternatif dari covariance based SEM dan lebih cocok 

untuk tujuan prediksi. PLS dimaksudkan untuk causal-perdictive 

analysis dalam situasi kompleksitas yang tinggi dan dukungan teori 

yang rendah (Ghozali, 2008).  
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Pada covariance based SEM variabel laten diukur dengan 

indikator-indikator yang bersifat refleksif. Model refleksif 

mengasumsikan bahwa konstruk atau variabel laten 

mempengaruhi indikator (arah hubungan kausalitas dari konstruk 

ke indikator atau manifest). Namun dalam kenyataan variabel laten 

dapat juga dibentuk oleh indikator-indikator yang bersifat formatif 

yang mengasumsikan bahwa indikator-indikator mempengaruhi 

konstruk (arah hubungan kausalitas dari indikator atau manifest ke 

konstruk). PLS dapat mengakomodir model indikator refleksif, dan 

atau model indikator formatif (Ghozali, 2008).   

8.4.7.2.2. Langkah-langkah PLS.  

 Langkah-langkah pengujian model empiris penelitian 

berbasis PLS dengan software SmartPLS (Solimun et al., 2009) 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.3. Langkah-langkah  PLS 

 
Merancang Model Struktural (inner model) 1 

2 Merancang Model Pengukuran (outer model) 

3 Mengkonstruksi Diagram Jalur 

4 Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan 

5 Estimasi: Weight, Koef. Jalur dan Loading 

6 Evaluasi Goodness of Fit 

7 Pengujian Hipotesis (Resampling Bootstraping) 

Sumber: disarikan oleh Peneliti 
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Berdasarkan lagkah-langkah pengujian model empiris 

berbasis PLS dengan sofware SmartPLS tersebut maka dapat 

disusun langkah-langkah pengujian model dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Merancang Model Struktural (inner model). 

Perancangan model struktural dalam PLS bisa berupa : (a) 

Teori, (b) Hasil empiris, (c) Anologi, hubungan antar variabel pada 

bidang ilmu lain, (d) Normatif, misal peraturan pemerintah, undang-

undang, dan sebagainya, (e) Rasional (Solimun et al.,  2009).  

Dalam penelitian ini perancangan model struktural 

hubungan antar variabel laten pada PLS didasarkan pada: teori, 

hasil penelitian empiris, dan rasional. Dengan demikian maka 

hubungan antar variabel laten dalam penelitian ini dalam Model 

Struktural (inner model) dapat digambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDSBBBRUA 

KP 

KFO 

SK 

Gambar 8.4. Model Struktural (inner model) 

Keterangan: 

Sk  :  Struktur Kepemilikan 

KFO  : Kinerja Finansial dan Operasional 

KDSBBRUA  : Keunggulan Daya Saing 

Berkelanjutan Berdasarkan 

Reputusi Ukuran Akuntansi 

KP  : Kinerja Pasar 

Sumber: Peneliti 
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2. Merancang Model Pengukuran (outer model) 

Merancang model pengukuran yang dimaksud dalam PLS 

adalah menentukan sifat indikator dari masing-masing variabel 

laten, apakah refleksif atau formatif. Dasar yang digunakan 

sebagai rujukan untuk menentukan sifat indikator apakah reflektif 

atau formatif adalah : teori, penelitian empirirs  atau rasional. Pada 

tahap awal penerapan PLS, tampaknya rujukan berupa teori atau 

penelitian empiris sebelumnya masih jarang atau bahkan belum 

ada. Oleh karena itu, dengan merujuk pada definisi konsep dan 

operasional variabel diharapkan sekaligus dapat dilakukan sifat 

indikatornya bersifat refleksif atau formatif (Solimun et al.,  2009). 

 Berdasarkan rujukan definisi konseptual dan definisi 

operasional maka dalam penelitian ini pada semua masing-masing 

variabel latennya mempergunakan indikator bersifat formatif. 

Selain itu juga apabila dilihat dari sumber datanya yang berupa 

data sekunder maka dalam penelitian ini semua variabel latennya 

mempergunakan indikator bersifat formatif. Data sekunder dalam 

penelitian ini berupa Indonesian Capital Market Directory (ICMD), 

Laporan Keuangan Konsolidasian dari masing-masing perusahaan 

BUMN Tbk tersebut, dan JSX Statistical Highlights. Ketiga jenis 

data sekunder tersebut merupakan hasil publikasi dari Pusat 

Referansi Pasar Modal pada Indonesia Stock Exchange (IDX). 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini tidak diperlukan uji validitas 

dan uji realibilitas (pengujian uji validitas dan uji realibilitas 

dilakukan pada data primer, pengujian validitas dan realibilitas 

terdapat pada indikator bersifat refleksif).  

Secara ringkas model pengukuran (outer model) dalam 

penelitian ini dapat ditampilkan dalam tabel berikut: 
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Tabel 8.8. Model Pengukuran (outer model) 

Variabel Laten Indikator Formatif 

Struktur Kepemilikan (SK) Kepemilikan Publik KPub 

Kinerja Finansial dan Operasional  

(KFO) 

Return on Sales  ROS 

Sales Efficiency  SALEFF 

Net Income Efficiency  NIEF 

Capital Expenditures to Sales  CESA 

Capital Expeditures to Assets  CETA 

Total Employement  TE 

Total Debt to Total Asset  TDTA 

Long-term Debt to Equity  LEV2 

Dividents to Sales  DIVSAL 

Keunggulan Daya Saing 

Berkelanjutan Berdasarkan Reputasi 

Ukuran Akuntansi (KDSBBRUA) 

Net Income Growth  NIG 

Return on Assets  ROA 

Return on Equity  ROE 

Actaul Devidend Pay Out 

Rasio 

ADPR 

Kinerja Pasar (KP) 

IHSI Growth IG 

Frekuensi Perdagangan  FP 

Persentase Volume 

Perdagangan 

PVP 

Persentase Nilai Perdagangan PNP 

Pertumbuhan Kapitalisasi 

Pasar 

PKP 

Sumber: disarikan oleh Peneliti     

  

3. Mengkonstruksi Diagram Jalur 

Setelah melakukan perancangan inner model dan outer 

model selanjutnya dinyatakan dalam bentuk digaram jalur. Pada 

penelitian ini bentuk diagram jalurnya sebagai berikut : 
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4.  Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan. 

Di dalam PLS, analisis jalur hubungan antar variabel terdiri 

dari : 

(a) Outer model, yaitu spesifikasi hubungan antara variabel laten 

dengan indikatornya, disebut juga dengan outer relation atau 

measurement model, mendefinisikan karakteristik konstruk 

dengan variabel manifesnya.  

Dalam penelitian ini, keempat variabel laten memiliki 

indikator berbentuk formatif. Dengan demikian, dengan model 

indikator formatif maka persamaannya dapat ditulis sebagai 

berikut: 

 =  x + x 

 =  y + y 

Dimana , , x, dan y sama dengan persamaan sebelumnya. 

x dan y adalah seperti koefisen regresi berganda dari 

Gambar 8.5. Diagram Jalur Penelitian 

 Sumber: Peneliti 
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variabel laten terhadap indikator, sedangkan x dan y adalah 

residual dari regresi. (Solimun et al.,  2009 dan Ghozali, 2008) 

Dengan menggunakan diagram jalur penelitian pada 

Gambar 4.3 maka dapat dinyatakan outer model sebagai 

berikut: 

1) Untuk variabel Struktur Kepemilikan langsung dapat diukur 

dari persentase Kepemilikan Total Publik, dengan 

persamaan sebagai berikut: 

SK = = 11 Kpub + 1 

2) Untuk variabel latent Kinerja Finansial dan Operasional 

(KFO) dengan indikator formatif dengan sistem persamaan 

sebagai berikut 

KFO = 21 ROS + 22 SALEFF + 23 NIEF + 24 CESA + 

25 CETA + 26 TE + 27 TDTA + 28 LEV2 + 29 DIVSAL + 

2 

3) Untuk variabel latent Keunggulan Daya Saing 

Berkelanjutan Berdasarkan Reputasi Ukuran Akuntansi 

(KDSBBRUA) dengan indikator formatif dengan sistem 

persamaan sebagai berikut 

KDSBBRUA = 31 ADPR + 32 NIG + 33 ROA + 34 ROE +  

3  

4) Untuk variabel latent Kinerja Pasar (KP) dengan indikator 

formatif 

KP = 41 FP + 42 IG + 43 PKP + 44 PNP + 45 PVP +  4  

(b) Inner model, yaitu spesifikasi hubungan antar variabel laten 

(structural model), disebut juga dengan inner relation, 

menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan 

teori substansif penelitian. Tanpa kehilangan sifat umumnya, 

diasumsikan bahwa variabel laten dan indikator atau variabel 

manifest diskala zero means dan unit varian sama dengan 
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satu sehingga parameter lokasi (parameter konstanta) dapat 

dihilangkan dari model. 

Model persamaannya dapat ditulis seperti di bawah ini: 

 =   +  +  

Dimana  menggambarkan vektor variabel endogen 

(dependen),  adalah vektor variabel laten eksogen dan  

adalah vektor residual (unexplained variance). Oleh karena 

PLS didesain untuk model rekursif, maka hubungan antar 

variabel laten, berlaku bahwa setiap variabel laten dependen 

, atau sering disebut causal chain system dari variabel laten 

dapat dispesifikasikan sebagai berikut: 

j = i ji i + i jbb + j 

Dimana jb (dalam bentuk matriks dilambangkan dengan ) 

adalah koefisien jalur yang menghubungkan variabel laten 

endogen () dengan eksogen (). Sedangkan ji (dalam bentuk 

matriks dilambangkan dengan ) adalah koefisien jalur yang 

menghubungkan variabel laten endogen () dengan endogen 

(); untuk range indeks i dan b. Parameter j adalah variabel 

inner residual (Solimun et al.,  2009, dan Ghozali, 2008). 

Dengan menggunakan diagram jalur penelitian pada 

Gambar 4.3 maka dapat dinyatakan inner model sebagai 

berikut: 

1. KFO = 1SK + 1 

2. KDSBBRUA = 2SK + 1KFO + 2 

3. KP = 3SK + 2KFO + 3KDSBBRUA + 3 

(c) Weight relation, estimasi nilai kasus variabel latent. Inner dan 

outer model memberikan spesifikasi yang diikuti dengan 

estimasi weight relation dalam algoritma PLS: 

b = kb wkb xkb 
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i = ki wki xki 

Dimana wkb dan wki adalah k weight yang digunakan untuk 

membentuk estimasi variabel laten b dan i. Estimasi variabel 

laten adalah linear agregat dari indikator yang nilai weight-nya 

didapat dengan prosedur estimasi PLS (Solimunet al.,  2009, 

dan Ghozali, 2008). 

5. Estimasi: Weight, Koef. Jalur, dan Loading 

Metode pendugaan parameter (estimasi) di dalam PLS 

adalah metode kuadrat terkecil (least square methods). Proses 

perhitungan dilakukan dengan cara iterasi, dimana iterasi akan 

berhenti jika telah tercapai kondisi konvergen (Solimun et al., 

2009). 

 Pendugaan parameter di dalam PLS meliputi 3 hal 

(Solimun et al.,  2009), yaitu sebagai berikut: 

1. Weight estimate yang digunakan untuk menciptakan skor 

variabel laten. 

2. Estimasi jalur (path estimate) yang menghubungkan antar 

variabel laten dan estimasi loading antara variabel laten 

dengan indikatornya. 

3. Means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi, intersep) 

untuk indikator dan variabel laten.  

Pada penelitian ini, sebagai langkah awal iterasi, 

algoritmanya adalah menghitung aproksi-masi outside dari variabel 

laten dengan cara menjumlahkan indikator dalam setiap blok 

dengan bobot yang sama. (equal weight). Bobot untuk setiap 

iterasi diskalakan untuk mendapatkan unit varian dari skor variabel 

laten untuk N kasus dalam sampel. Dengan menggunakan skor 

untuk setiap variabel latent yang telah diestimasi, kemudian 

digunakan untuk pendugaan aproksimasi inside variabel laten.  
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Ada tiga skema bobot aproksimasi inside yang telah 

dikembangkan untuk mengkombinasikan variabel laten tentangga 

(neighboring LV) untuk mendapatkan estimasi variabel laten 

tertentu yaitu: centroid, factor dan path weight. Skema weighting 

dengan centroid merupakan prosedur asli yand digunakan oleh 

Wald. Metode ini hanya mempertimbangkan tanda korelasi antar 

variabel laten dan variabel laten teangganya (neighboring LV). 

Nilai kekuatan korelasi dan arah model struktural tidak 

diperhitungkan (Solimun et al.,  2009, dan Ghozali, 2008).  

Pada penelitian ini skema bobot aproksimasi inside 

menggunakan centroid. Pemilihan penggunaan centroid 

disebabkan oleh penggunaan indikator formatif dalam penelitian ini 

dan penjelasan bahwa disamping itu pula, sifat indikator pada 

variabel latent yang sama tidak diasumsikan harus berkorelasi. 

Misalnya ROA dan ROE pada variabel KDSBBRUA, tidak 

diharuskan saling berkorelasi. 

Selanjutnya, dengan hasil estmasi variabel laten dari 

aproksimasi inside, maka didapatkan satu set pombobot baru dari 

aproksimasi outside. Jika skor aproksimasi inside dibuat tetap 

(fixed), maka dilakukan regresi berganda (karena penelitian ini 

menggunakan indikator formatif) untuk mengestimasi variabel 

latennya terhadap indikatornya. Koefisien regresi berganda 

kemudian digunakan sebagai pembobot baru untuk aproksimasi 

outside setiap variabel laten. 

Selanjutnya, setelah skor variabel laten diestimasi pada 

tahap satu, maka hubungan jalur (path relation) kemudian 

diestimasi dengan OLS (Ordinary Least Square) pada tahap dua. 

Jika hasil estimasi pada tahap dua menghasilkan nilai berarti 

(perbedaan nilai mean, skala dan varian memberikan hasil yang 

berarti), maka parameter mean dan lokasi untuk indikator dan 

variabel laten diestimasi pada tahap ketiga. Hal ini dilakukan 
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dengan cara mean setiap indikator dihitung terlebih dahulu dengan 

menggunakan data asli, kemudian menggunakan bobot yang 

didapat dari tahap satu, mean untuk setiap variabel laten dihitung. 

Dengan nilai mean untuk setiap variabel laten dan koefisien path 

dari tahap kedua, maka parameter untuk setiap variabel dependen 

dihitung sebagai perbedaan antara mean yang baru saja dihitung 

dengen systematic part accounted oleh variabel laten independen 

yang mempengaruhinya. 

6. Evaluasi Goodness of Fit 

Dalam penelitian ini, pada semua variabel latennya 

menggunakan indikator formatif. Sehingga outer modelnya 

dievaluasi berdasarkan pada substantive conten-nya yaitu 

membandingkan besarnya relative weight dan melihat signifikansi 

dari ukuran weight tersebut.  

Oleh karena semua variabel laten dalam studi disertasi ini 

menggunakan pengukuran model indikator formatif, yang 

diasumsikan bahwa antar indikator tidak saling berkorelasi maka 

ukuran reliabilitas internal konsistensi dan validasi diperlukan. Jadi 

untuk menguji validitas dan reliabilitas variabel laten, peneliti hanya 

menekankan pada nimological dan atau criterion related validity. 

Kemudian, Model struktural atau inner model dievaluasi 

dengan melihat persentase varian yang dijelaskan yaitu dengan 

melihat R2 untuk konstruk laten dependen dengan menggunakan 

ukuran Stone-Geisser Q Square test dan juga melihat besarnya 

koefisien jalur strukturalnya. Stabilitas dari estimasi ini dievaluasi 

dengan menggunakan uji t-statistik yang didapat lewat prosedur 

bootstrapping model struktural (inner model) 

 Goodness of Fit Model diukur menggunakan R-square 

variabel laten dependen dengan interpretasi yang sama dengan 

regresi; Q-Square predictive relevance untuk model struktural, 
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mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan 

juga estimasi parameternya. Nilai Q-square > 0 menunjukkan 

model memiliki predictive relevance; sebaliknya jika nilai Q-Square 

≤ 0 menunjukkan model kurang memiliki predictive relevance. 

Perhitungan Q-Square dilakukan dengan rumus: 

Q2 = 1 – ( 1 – R1
2) ( 1 – R2

2 ) ... ( 1- Rp
2 ) 

dimana R1
2 , R2

2 ... Rp
2 adalah R-square variabel endogen dalam 

model persamaan. 

7. Pengujian Hipotesis  

 Pengujian hipotesis (, , dan ) dilakukan dengan metode 

resampling Bootstrap yang dikembangkan oleh Geisser & Stone. 

Statistik uji yang digunakan adalah statistik t atau uji t, dengan 

hipotesis statistik sebagai berikut: 

 Hipotesis statistik untuk outer model adalah: 

 H0 : i = 0  vs 

H1 : i  0 

Sedangkan hipotesis statistik untuk inner model: pengaruh variabel 

laten eksogen terhadap endogen adalah  

 H0 : i = 0  vs 

H1 : i  0  

Sedangkan hipotesis statistik untuk inner model: pengaruh variabel 

laten endogen terhadap endogen adalah  

H0 : i = 0 vs 

H1 : i  0 

 Penerapan metode resampling, memungkinkan 

berlakunya data terdistribusi bebas (distribution free), tidak 

memerlukan asumsi distribusi normal, serta tidak memerlukan 

sampel yang besar (direkomendasikan sampel minimum 10). 

Pengujian dilakukan dengan t test, bilamana diperoleh p-values ≤ 
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0,05 (alpha 5 %), maka disimpulkan signifikan, dan sebaliknya. 

Bilamana hasil pengujian hipotesis pada outer model signifikan, hal 

ini menunjukkan bahwa indikator dipandang dapat digunakan 

sebagai instrumen pengukur variabel laten. Sedangkan bilamana 

hasil pengujian pada inner model adalah signifikan, maka dapat 

diartikan bahwa terdapat pengaruh yang bermakna variabel laten 

terhadap variabel laten lainnya (Solimun et al., 2009). 

 Sampel bootsrap disarankan sebesar 500, hal ini 

didasarkan beberapa kajian yang ada pada berbagai literatur, 

bahwa dengan sampel bootsrap 500 sudah dihasilkan penduga 

parameter yang bersifat stabil. Sedangkan besar sampel pada 

masing-masing sampel bootsrap disarankan lebih kecil sedikit dari 

orisinal. Misal jika data yang dianalisis dnegan sampel n = 40, 

maka sampel bootstrap sebesar 500 (number of samples) dan 

sampel pada masing-masing sampel bootsrap sebsar 35 (case per 

sample) (Solimun et al., 2009). 

 Dengan demikian, berdasarkan pernyataan Solimun et al. 

(2009) tersebut, maka dalam penelitian ini pengujian hipotesis 

dengan menggunakan software SmartPLS versi 1.10 dengan 

menggunakan sampel penelitian sebesar N = 83, maka sampel 

bootsrap sebesar 500 (number of samples) dan sampel pada 

masing-masing-masing sampel bootsrap sebesar 80 (case per 

sample). 

8.5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

8.5.1. Hasil Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan 

analisis statistik inferensial. Penggunaan analisis statistik deskriptif 

berupa statistik rata-rata. Sedangkan dalam analisis statistik 

inferensial menggunakan analisis kausalitas SEM (Structural 

Equation Modeling) berbasis component atau variance yang 
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terkenal dengan Partial Least Square (PLS), dengan 

menggunakan software SmartPLS versi 1.10. 

  Berdasarkan kriteria populasi target yang telah dipaparkan 

pada Bab IV maka terdapat 9 (sembilan) BUMN Tbk sebagai 

populasi target penelitian yang selanjutnya akan dianalisis. 

Sedangkan variabel penelitian berjumlah 4 (empat) variabel laten 

yang terdiri dari 1 (satu) variabel eksogen yaitu variabel Struktur 

Kepemilikan (SK) dan 3 (tiga) variabel endogen yaitu Kinerja 

Finansial dan Operasional (KFO), dan Keunggulan Daya Saing 

Berkelanjutan Berdasarkan Reputasi Ukuran Akuntansi 

(KDSBBRUA), serta Kinerja Pasar (KP). Jumlah indikator dalam 

penelitian ini sebanyak 19 (sembilanbelas) indikator.  

  Berikut akan dipaparkan hasil penelitian berupa hasil 

analisis statistik deskriptif dan hasil analisis statistik inferensial, 

sebagai berikut: 

8.5.1.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Nilai pada indikator pada masing-masing variabel 

bersumber dari hasil perhitungan formulasi dari indikator tersebut. 

Sedangkan nilai pada formulasi tersebut berasal dari data 

sekunder berupa JSX Statistical Highlights dan Laporan Keuangan 

Konsolidasian dari masing-masing perusahaan BUMN Tbk 

tersebut. 

 Berikut ini dipaparkan hasil analisis statistik deskriptif 

berupa statistik rata-rata dari masing-masing indikator pada 

masing-masing variabel latennya. 

8.5.1.1.1. Struktur Kepemilikan (SK) 

Pada variabel Struktur Kepemilikan (SK) terdiri atas satu 

indikator yaitu Kepemilikan Publik (KPub), yang didefinisikan 

sebagai persentase saham yang dimiliki oleh pihak selain negara 

selama periode penelitian. Adapun besarnya rata-rata kepemilikan 
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publik dari masing-masing BUMN Tbk sejak IPO hingga tahun 

2007 dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 8.6.  
Rerata KPub BUMN Tbk Sejak IPO Hingga Tahun 2007 

 
 Sumber: diolah oleh Peneliti  

Dari Gambar 5.1 tergambar bahwa BUMN Tbk yang 

memiliki rata-rata kepemilikan publik terbesar sejak IPO hingga 

tahun 2007 adalah PT Adhi Karya Tbk, dengan persentase 

kepemilikan publik sebesar 49%. Ini berarti bahwa PT Adhi Karya 

Tbk sejak IPO tahun 2004 hingga tahun 2007 telah melepas 

kepemilikan sahamnya untuk publik mencapai besaran optimal 

yaitu sebesar 49% sebagai sebuah perusahaan perusahaan milik 

negara.  

Sebaliknya terlihat bahwa BUMN Tbk yang memiliki rata-

rata kepemilikan publik terkecil sejak IPO hingga tahun 2007 

adalah PT Kimia Farma Tbk, dengan persentase kepemilikan 

publik sebesar 10%.  Ini berarti bahwa PT Kimia Farma Tbk sejak 

IPO tahun 2001 hingga tahun 2007 melepas kepemilikan 

sahamnya untuk publik hanya sebesar 10% dari persentase 

optimal saham publik sebesar 49% sebagai sebuah perusahaan 

milik negara.   

Namun apabila dilakukan perhitungan rata-rata total maka 

kepemilikan publik dari 9 BUMN Tbk tersebut mencapai angka 

33%. Hal ini berarti bahwa secara rata-rata total 9 BUMN Tbk 
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sejak IPO tahun 1991 hingga tahun 2007 melepas kepemilikan 

sahamnya untuk publik baru sebesar 33% dari persentase optimal 

saham publik sebesar 49% sebagai sebuah perusahaan milik 

negara.   

8.5.1.1.2. Kinerja Finansial dan Operasional (KFO) 

 Pada variabel Kinerja Finansial dan Operasional (KFO) 

terdiri atas sembilan indikator. Adapun nilai rata-rata dari masing-

masing indikator tersebut sebagai berikut: 

8.5.1.1.2.1. ROS (Return On Sales) 

Nilai Return on Sales (ROS = net income/ sales) 

mencerminkan besarnya profitabilitas yang dicapai oleh suatu 

BUMN Tbk selama periode penelitian. Besarnya rata-rata ROS 

dari masing-masing BUMN Tbk sejak IPO hingga tahun 2007 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 8.7.  
Rerata ROS BUMN Tbk Sejak IPO Hingga Tahun 2007 

 
Sumber: diolah oleh Peneliti  

 

Dari Gambar 5.2 tercermin bahwa BUMN Tbk yang 

memiliki rata-rata ROS terbesar sejak IPO hingga tahun 2007 

adalah PT Aneka Tambang Tbk, dengan nilai sebesar 24,1%. Ini 

berarti bahwa PT Aneka Tambang Tbk sejak IPO tahun 1997 

hingga tahun 2007 mencapai rata-rata profitabilitas sebesar 

24,1%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Aneka Tambang Tbk 
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sebagai BUMN Tbk memiliki kemampuan profitabilitas terbesar 

dan memiliki peringkat profitabilitas tertinggi dari BUMN Tbk 

lainnya. 

Sedangkan rata-rata ROS terkecil sejak IPO hingga tahun 

2007 adalah PT Indofarma Tbk, dengan nilai sebesar -1,4%. Ini 

berarti bahwa PT Indofarma Tbk sejak IPO tahun 2001 hingga 

tahun 2007 secara rata-rata tidak tidak dapat mencapa 

profitabilitas dan bahkan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa PT 

Indofarma Tbk sebagai BUMN Tbk dengan peringkat profitabilitas 

terendah dari BUMN Tbk lainnya.  

Namun ketika dilihat rata-rata total maka sembilan BUMN 

Tbk tersebut hanya mencapai profitabilitas sebesar 12,8%. Hal ini 

berarti bahwa secara rata-rata total 9 BUMN Tbk sejak IPO tahun 

1991 hingga tahun 2007 mencapai profitabilitas sebesar 12,8%.  

8.5.1.1.2.2. SALEFF (Sales Efficiency) 

Nilai Sales Efficiency (SALEFF = sales/ number of 

employees) mencerminkan besarnya efisiensi operasi yang dicapai 

oleh suatu BUMN Tbk selama periode penelitian. Besarnya rata-

rata SALEFF dari masing-masing BUMN Tbk sejak IPO hingga 

tahun 2007 dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 8.8.  

Rerata SALEFF BUMN Tbk Sejak IPO Hingga Tahun 2007 

 
Sumber: diolah oleh Peneliti  
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Dari Gambar 5.3 tercermin bahwa BUMN Tbk yang 

memiliki rata-rata SALEFF terbesar sejak IPO hingga tahun 2007 

adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dengan nilai sebesar Rp. 

4 milyar. Ini berarti bahwa PT Perusahaan Gas Negara Tbk sejak 

IPO tahun 2003 hingga tahun 2007 memiliki rata-rata efisiensi 

operasi SALEFF sebesar Rp. 4 milyar. Hal ini menunjukkan bahwa 

PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebagai BUMN Tbk memiliki 

efisiensi operasi SALEFF terbesar dan peringkat tertinggi dari 

BUMN Tbk lainnya. 

Sedangkan rata-rata SALEFF terkecil sejak IPO hingga 

tahun 2007 adalah PT Kimia Farma Tbk, dengan nilai sebesar Rp. 

300 juta. Ini berarti PT Kimia Farma Tbk sejak IPO tahun 2001 

hingga tahun 2007 memiliki rata-rata efisiensi operasi SALEFF 

sebesar Rp. 300 juta. Hal ini menunjukkan bahwa PT Kimia Farma 

Tbk sebagai BUMN Tbk memiliki efisiensi operasi SALEFF terkecil 

dan peringkat terendah dari BUMN Tbk lainnya. 

Namun ketika dilihat secara rata-rata total SALEFF dari 

sembilan BUMN Tbk tersebut mencapai nilai Rp. 1 milyar. Hal ini 

berarti bahwa secara rata-rata total 9 BUMN Tbk sejak IPO tahun 

1991 hingga tahun 2007 hanya mencapai efisiensi operasi 

SALEFF sebesar Rp. 1 milyar. 

8.5.1.1.2.3. NIEF (Net Income Efficiency) 

Nilai Net Income Efficiency (NIEF = net income/ equity) 

mencerminkan besarnya efisiensi operasi yang dicapai oleh suatu 

BUMN Tbk selama periode penelitian. Besarnya rata-rata NIEF 

dari masing-masing BUMN Tbk sejak IPO hingga tahun 2007 

dapat dilihat pada gambar berikut:  
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Gambar 8.9.  
Rerata NIEF BUMN Tbk Sejak IPO Hingga Tahun 2007 

 
Sumber: diolah oleh Peneliti  

 

Dari Gambar 5.4 tercermin bahwa BUMN Tbk yang 

memiliki rata-rata NIEF terbesar sejak IPO hingga tahun 2007 

adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dengan nilai mencapai 

Rp. 700 juta. Ini berarti bahwa PT Perusahaan Gas Negara Tbk 

sejak IPO tahun 2003 hingga tahun 2007 memiliki rata-rata 

efisiensi operasi NIEF sebesar Rp. 700 juta. Hal ini menunjukkan 

bahwa PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebagai BUMN Tbk 

memiliki efisiensi operasi NIEF terbesar dan peringkat tertinggi dari 

BUMN Tbk lainnya. 

Sedangkan rata-rata NIEF terkecil sejak IPO hingga tahun 

2007 adalah PT Indofarma Tbk, dengan nilai sebesar Rp. 3 juta. Ini 

berarti PT Indofarma Tbk  sejak IPO tahun 2001 hingga tahun 

2007 memiliki rata-rata efisiensi operasi NIEF sebesar Rp. 3 juta. 

Hal ini menunjukkan bahwa PT Indofarma Tbk sebagai BUMN Tbk 

memiliki efisiensi operasi NIEF terkecil dan peringkat terendah dari 

BUMN Tbk lainnya. 

Namun apabila dilihat secara rata-rata total NIEF dari 

sembilan BUMN Tbk tersebut mencapai nilai sebesar Rp. 200 juta. 

Hal ini berarti bahwa secara rata-rata total 9 BUMN Tbk sejak IPO 

tahun 1991 hingga tahun 2007 hanya mencapai efisiensi operasi 

NIEF sebesar Rp. 200 juta. 
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8.5.1.1.2.4. CESA (Capital Expenditures to Sales) 

Nilai Capital Expenditure to Sales (CESA = capital 

expenditure/ sales) menggambarkan besarnya investasi modal 

yang dilakukan oleh suatu BUMN Tbk selama periode penelitian. 

Besarnya rata-rata CESA dari masing-masing BUMN Tbk sejak 

IPO hingga tahun 2007 dapat dilihat pada gambar berikut:  

Gambar 8.10.  
Rerata CESA BUMN Tbk Sejak IPO Hingga Tahun 2007 

 
Sumber: diolah oleh Peneliti  

 

Berdasarkan Gambar 5.5 tergambar bahwa BUMN Tbk 

yang memiliki rata-rata CESA terbesar sejak IPO hingga tahun 

2007 adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dengan nilai 40,6%. 

Ini berarti bahwa PT Perusahaan Gas Negara Tbk sejak IPO tahun 

2003 hingga tahun 2007 memiliki rata-rata investasi modal CESA 

mencapai nilai 40,6%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Perusahaan 

Gas Negara Tbk sebagai BUMN Tbk memiliki investasi modal 

CESA terbesar dan peringkat tertinggi dari BUMN Tbk lainnya. 

Sedangkan rata-rata CESA terkecil sejak IPO hingga 

tahun 2007 dilakukan oleh PT Indofarma Tbk dengan nilai sebesar 

-5E-06%. Ini berarti PT Indofarma Tbk sejak IPO tahun 2001 

hingga tahun 2007 memiliki rata-rata investasi modal CESA 

dengan nilai -5E-06%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Indofarma 
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Tbk sebagai BUMN Tbk memiliki investasi modal CESA terkecil 

dan peringkat terendah dari BUMN Tbk lainnya. 

Namun apabila dilihat secara rata-rata total CESA dari 

sembilan BUMN Tbk tersebut hanya mencapai 12,4%. Hal ini 

berarti bahwa secara rata-rata total 9 BUMN Tbk sejak IPO tahun 

1991 hingga tahun 2007 hanya mencapai investasi modal CESA 

sebesar 12,4%. 

8.5.1.1.2.5. CETA (Capital Expenditures to Assets) 

Nilai Capital Expenditure to Assets (CETA = capital 

expenditure/ total assets) menggambarkan besarnya investasi 

modal yang dilakukan oleh suatu BUMN Tbk selama periode 

penelitian. Besarnya rata-rata CETA dari masing-masing BUMN 

Tbk sejak IPO hingga tahun 2007 dapat dilihat pada gambar 

berikut:  

Gambar 8.11.  
Rerata CETA BUMN Tbk Sejak IPO Hingga Tahun 2007 

 
Sumber: diolah oleh Peneliti  

 

Berdasarkan Gambar 5.6 tergambar bahwa BUMN Tbk 

yang memiliki rata-rata CETA terbesar sejak IPO hingga tahun 

2007 adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dengan nilai 17,3%. 

Ini berarti bahwa PT Perusahaan Gas Negara Tbk sejak IPO tahun 

2003 hingga tahun 2007 memiliki rata-rata investasi modal CETA 

mencapai nilai 17,3%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Perusahaan 
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Gas Negara Tbk sebagai BUMN Tbk memiliki investasi modal 

CETA terbesar dan peringkat tertinggi dari BUMN Tbk lainnya. 

Sedangkan rata-rata CETA terkecil sejak IPO hingga tahun 

2007 dilakukan oleh PT Indofarma Tbk dengan nilai sebesar -

0,3%. Ini berarti PT Indofarma Tbk sejak IPO tahun 2001 hingga 

tahun 2007 memiliki rata-rata investasi modal CETA dengan nilai -

0,3%. %. Hal ini menunjukkan bahwa PT Indofarma Tbk sebagai 

BUMN Tbk memiliki investasi modal CETA terkecil dan peringkat 

terendah dari BUMN Tbk lainnya. 

Namun ketika dilihat secara rata-rata total CETA dari 

sembilan BUMN Tbk tersebut hanya mencapai 4,8%. Hal ini berarti 

bahwa secara rata-rata total 9 BUMN Tbk sejak IPO tahun 1991 

hingga tahun 2007 hanya mencapai investasi modal CETA 

sebesar 4,8%.  

8.5.1.1.2.6. TE (Total Employment) 

Nilai Total Employement (TE = number of employees) 

menunjukkan jumlah karyawan pada suatu BUMN Tbk selama 

periode penelitian. Besarnya rata-rata TE dari masing-masing 

BUMN Tbk sejak IPO hingga tahun 2007 dapat dilihat pada 

gambar berikut:  

Gambar 8.12.  
Rerata TE BUMN Tbk Sejak IPO Hingga Tahun 2007 

 
Sumber: diolah oleh Peneliti  
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Dari Gambar 8.12 terlihat bahwa PT Telekomunikasi 

Indonesia Tbk sejak IPO tahun 1995 hingga tahun 2007 memiliki 

jumlah karyawannya berfluktuatif dan memiliki rata-rata karyawan 

sebanyak 36.078 orang. Hal ini memberi arti bahwa  PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk sebagai BUMN Tbk yang memiliki 

jumlah karyawan terbesar dibandingkan BUMN Tbk lainnya.  

 Sedangkan PT Indofarma Tbk sejak IPO tahun 2001 

hingga tahun 2007 juga memiliki jumlah karyawan berfluktuatif dan 

memiliki rata-rata karyawan sebanyak 1232 orang. Hal ini memberi 

arti bahwa  PT Indofarma Tbk sebagai BUMN Tbk yang memiliki 

jumlah karyawan terkecil dibandingkan BUMN Tbk lainnya.  

Namun secara rata-rata total jumlah karyawan pada 

sembilan BUMN Tbk tersebut sebanyak 7004 orang. Hal ini berarti 

bahwa secara rata-rata total 9 BUMN Tbk sejak IPO tahun 1991 

hingga tahun 2007 memiliki jumlah karyawan sebanyak 7004 

orang. 

8.5.1.1.2.7. TDTA (Total Debt to Total Assets) 

Nilai Total Debt to Total Assets (TDTA = total debt/ total 

assets) menunjukkan besarnya leverage pada suatu BUMN Tbk 

selama periode penelitian. Besarnya rata-rata TDTA dari masing-

masing BUMN Tbk sejak IPO hingga tahun 2007 dapat dilihat pada 

gambar berikut:  

Gambar 8.13.  
Rerata TDTA BUMN Tbk Sejak IPO Hingga Tahun 2007 

 
Sumber: diolah oleh Peneliti  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Rerata TDTA

BUMN Tbk

Series1 0.844 0.3583 0.5362 0.346 0.6109 0.3885 0.278 0.497 0.2947 0.4615

ADHI ANTM INAF KAEF PGAS SMGR PTBA TLKM TINS Total



190 
 

Dari Gambar 8.13 terlihat bahwa BUMN Tbk yang memiliki 

rata-rata TDTA terbesar sejak IPO hingga tahun 2007 adalah PT 

Adhi Karya Tbk, dengan nilai sebesar 84,4%. Ini berarti bahwa PT 

Adhi Karya Tbk sejak IPO tahun 2004 hingga tahun 2007 memiliki 

rata-rata leverage TDTA sebesar 84,4%. Hal ini menunjukkan 

bahwa PT Adhi Karya Tbk sebagai BUMN Tbk memiliki leverage 

TDTA terbesar namun peringkat terendah dari BUMN Tbk lainnya. 

Sebaliknya rata-rata TDTA terkecil sejak IPO hingga tahun 

2007 dimiliki oleh PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk dengan 

nilai sebesar 27,8%. Ini berarti PT Tambang Batu Bara Bukit Asam 

Tbk sejak IPO tahun 2002 hingga tahun 2007 memiliki rata-rata 

leverage TDTA dengan nilai 27,8%. Hal ini menunjukkan bahwa 

PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk sebagai BUMN Tbk 

memiliki leverage TDTA terkecil namun peringkat tertinggi dari 

BUMN Tbk lainnya. 

Namun apabila dilihat secara rata-rata total TDTA dari 

sembilan BUMN Tbk tersebut mencapai 46,1%. Hal ini berarti 

bahwa secara rata-rata total 9 BUMN Tbk sejak IPO tahun 1991 

hingga tahun 2007 memiliki leverage sebesar 46,1%. 

8.5.1.1.2.8. LEV2 (Long Term Debt to Equity) 

Nilai Long Term Debt to Equity (LEV2 = long-term debt/ 

equity) menunjukan besarnya leverage pada suatu BUMN Tbk 

selama periode penelitian. Besarnya rata-rata LEV2 dari masing-

masing BUMN Tbk sejak IPO hingga tahun 2007 dapat dilihat pada 

gambar berikut:  
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Gambar 8.14.  
Rerata LEV2 BUMN Tbk Sejak IPO Hingga tahun 2007 

 
Sumber: diolah oleh Peneliti  

 

Dari Gambar 8.14 terlihat bahwa BUMN Tbk yang memiliki 

rata-rata LEV2 terbesar sejak IPO hingga tahun 2007 adalah PT 

Perusahaan Gas Negara Tbk, dengan nilai sebesar 151,2%. Ini 

berarti bahwa PT Perusahaan Gas Negara Tbk sejak IPO tahun 

2003 hingga tahun 2007 memiliki rata-rata leverage LEV2 sebesar 

151,2%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Perusahaan Gas Negara 

Tbk sebagai BUMN Tbk memiliki leverage LEV2 terbesar namun 

peringkat terendah dari BUMN Tbk lainnya. 

Sebaliknya rata-rata LEV2 terkecil sejak IPO hingga tahun 

2007 dimiliki oleh PT Kimia Farma Tbk dengan nilai sebesar 5,2%. 

Ini berarti PT Kimia Farma Tbk sejak IPO tahun 2001 hingga tahun 

2007 memiliki rata-rata leverage LEV2 dengan nilai 5,2%. Hal ini 

menunjukkan bahwa PT Kimia Farma Tbk sebagai BUMN Tbk 

memiliki leverage LEV2 terkecil namun peringkat tertinggi dari 

BUMN Tbk lainnya. 

Namun apabila dilihat secara rata-rata total LEV2 dari 

sembilan BUMN Tbk tersebut mencapai 50,8%. Hal ini berarti 

bahwa secara rata-rata total 9 BUMN Tbk sejak IPO tahun 1991 

hingga tahun 2007 memiliki leverage sebesar 50,8%. 
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8.5.1.1.2.9. DIVSAL (Divident to Sales) 

Nilai Divident to Sales (DIVSAL = cash divident/ sales) 

mencerminkan besarnya pembayaran deviden oleh suatu BUMN 

Tbk selama periode penelitian. Besarnya rata-rata DIVSAL dari 

masing-masing BUMN Tbk sejak IPO hingga tahun 2007 dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 8.15.  
Rerata DIVSAL BUMN Tbk Sejak IPO Hingga Tahun 2007 

 
Sumber: diolah oleh Peneliti  

 

Berdasarkan Gambar 8.15 tercermin bahwa BUMN Tbk 

yang memiliki rata-rata DIVSAL terbesar sejak IPO hingga tahun 

2007 adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dengan nilai 7,9%. 

Ini berarti bahwa PT Perusahaan Gas Negara Tbk sejak IPO tahun 

2003 hingga tahun 2007 memiliki rata-rata pembayaran deviden 

mencapai nilai sebesar 7,9%. Hal ini menunjukkan bahwa PT 

Perusahaan Gas Negara Tbk sebagai BUMN Tbk memiliki 

pembayaran deviden terbesar dan peringkat tertinggi dari BUMN 

Tbk lainnya. 

Sebaliknya rata-rata DIVSAL terkecil sejak IPO hingga 

tahun 2007 dimiliki oleh PT Adhi Karya Tbk, dengan nilai sebesar 

0,7%. Ini berarti PT Adhi Karya Tbk sejak IPO tahun 2004 hingga 

tahun 2007 memiliki rata-rata pembayaran deviden  dengan nilai 

sebesar 0,7%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Adhi Karya Tbk 
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sebagai BUMN Tbk memiliki pembayaran deviden terkecil dan 

peringkat terendah dari BUMN Tbk lainnya. 

Namun ketika dilihat secara rata-rata total DIVSAL dari 

sembilan BUMN Tbk tersebut mencapai 4,8%. Hal ini berarti 

bahwa secara rata-rata total 9 BUMN Tbk sejak IPO tahun 1991 

hingga tahun 2007 hanya melakukan pembayaran deviden 

sebesar 4,8%.  

8.5.1.1.3. Keunggulan Daya Saing Berkelanjutan Berdasarkan 

Reputasi Ukuran Akuntansi (KDSBBRUA) 

Pada variabel Keunggulan Daya Saing Berkelanjutan 

Berdasarkan Reputasi Ukuran Akuntansi terdiri atas empat 

indikator. Adapun nilai rata-rata dari masing-masing indikator 

tersebut sebagai berikut: 

8.5.1.1.3.1. NIG (Net Income Growth) 

Nilai Net Income Growth (NIG = net incomet – net incomet-

1/ net incomet-1) menggambarkan pertumbuhan laba bersih pada 

BUMN Tbk selama periode penelitian. Besarnya rata-rata NIG dari 

masing-masing BUMN Tbk sejak IPO hingga tahun 2007 dapat 

dilihat pada gambar berikut:  

Gambar 8.16.  
Rerata NIG BUMN Tbk Sejak IPO Hingga Tahun 2007 

 
Sumber: diolah oleh Peneliti  
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Dari Gambar 8.16 tergambar bahwa BUMN Tbk yang 

memiliki rata-rata NIG terbesar sejak IPO hingga tahun 2007 

adalah PT Timah Tbk, dengan nilai sebesar 120,2%. Ini berarti 

bahwa PT Timah Tbk sejak IPO tahun 1995 hingga tahun 2007 

memiliki rata-rata pertumbuhan laba bersih mencapai nilai sebesar 

120,2%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Timah Tbk sebagai BUMN 

Tbk memiliki pertumbuhan laba bersih terbesar dan peringkat 

tertinggi dari BUMN Tbk lainnya. 

Sebaliknya rata-rata NIG terkecil sejak IPO hingga tahun 

2007 dimiliki oleh PT Indofarma Tbk dengan nilai sebesar -9%. Ini 

berarti PT Indofarma Tbk sejak IPO tahun 2001 hingga tahun 2007 

memiliki rata-rata pertumbuhan laba bersih yang negatif yaitu 

sebesar -9%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Indofarma Tbk 

sebagai BUMN Tbk memiliki pertumbuhan laba bersih terkecil dan 

peringkat terendah dari BUMN Tbk lainnya. 

Namun ketika dilihat secara rata-rata total NIG dari 

sembilan BUMN Tbk tersebut mencapai nilai 37%. Hal ini berarti 

bahwa secara rata-rata total 9 BUMN Tbk sejak IPO tahun 1991 

hingga tahun 2007 mengalami pertumbuhan laba bersih sebesar 

37% 

8.5.1.1.3.2. ROA (Return on Asset) 

Nilai Return on Asset (ROA = net income/ total assets) 

memperlihatkan imbal hasil aset oleh suatu BUMN Tbk selama 

periode penelitian. Besarnya rata-rata ROA dari masing-masing 

BUMN Tbk sejak IPO hingga tahun 2007 dapat dilihat pada 

gambar berikut:  

 
 
 
 
 
 



195 
 

Gambar 8.17.  
Rerata ROA BUMN Tbk Sejak IPO Hingga Tahun 2007 

 
Sumber: diolah oleh Peneliti 
  

Berdasarkan Gambar 8.17 terlihat bahwa BUMN Tbk yang 

memiliki rata-rata ROA terbesar sejak IPO hingga tahun 2007 

adalah PT Aneka Tambang Tbk, dengan nilai sebesar 15,1%. Ini 

berarti bahwa PT Aneka Tambang Tbk sejak IPO tahun 1997 

hingga tahun 2007 memiliki rata-rata imbal hasil aset sebesar 

15,1%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Aneka Tambang Tbk 

sebagai BUMN Tbk memiliki imbal hasil aset terbesar dan 

peringkat tertinggi dari BUMN Tbk lainnya. 

Sedangkan rata-rata ROA terkecil sejak IPO hingga tahun 

2007 dimiliki oleh PT Indofarma Tbk dengan nilai sebesar -0,9%. 

Ini berarti PT Indofarma Tbk sejak IPO tahun 2001 hingga tahun 

2007 memiliki rata-rata imbal hasil aset yang negatif yaitu sebesar 

-0,9%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Indofarma Tbk sebagai 

BUMN Tbk memiliki imbal hasil aset terkecil dan peringkat 

terendah dari BUMN Tbk lainnya. 

 Namun apabila dilihat secara rata-rata total ROA maka 

sembilan BUMN Tbk tersebut mencapai ROA sebesar 8,6%. Hal 

ini berarti bahwa secara rata-rata total 9 BUMN Tbk sejak IPO 

tahun 1991 hingga tahun 2007 memiliki imbal hasil aset hanya 

sebesar 8,6%. 
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8.5.1.1.3.3. ROE (Return on Equity) 

Nilai Return on Equity (ROE = net income/ equity) 

menunjukkan imbal hasil ekuitas dari suatu BUMN Tbk selama 

periode penelitian. Besarnya rata-rata ROE dari masing-masing 

BUMN Tbk sejak IPO hingga tahun 2007 dapat dilihat pada 

gambar berikut:  

Gambar 8.18.  
Rerata ROE BUMN Tbk Sejak IPO Hingga Tahun 2007 

 
Sumber: diolah oleh Peneliti  

 

Dari Gambar 8.18 terlihat bahwa BUMN Tbk yang memiliki 

rata-rata ROE terbesar sejak IPO hingga tahun 2007 adalah PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk, dengan nilai sebesar  28%. Ini 

berarti bahwa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sejak IPO tahun 

1995 hingga tahun 2007 memiliki rata-rata imbal hasil ekuitas  

sebesar 28%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Telekomunikasi 

Indonesia Tbk sebagai BUMN Tbk memiliki imbal hasil ekuitas 

terbesar dan peringkat tertinggi dari BUMN Tbk lainnya. 

Sebaliknya rata-rata ROE terkecil sejak IPO hingga tahun 

2007 dimiliki oleh PT Indofarma Tbk, dengan nilai sebesar -3,6%. 

Ini berarti PT Indofarma Tbk sejak IPO tahun 2001 hingga tahun 

2007 memiliki rata-rata imbal hasil ekuitas yang negatif yaitu 

sebesar -3,6%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Indofarma Tbk 
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sebagai BUMN Tbk memiliki imbal hasil ekuitas terkecil dan 

peringkat terendah dari BUMN Tbk lainnya. 

Namun ketika dilihat secara rata-rata total terlihat ROE 

sembilan BUMN Tbk tersebut mencapai 16,9%. Hal ini berarti 

bahwa secara rata-rata total 9 BUMN Tbk sejak IPO tahun 1991 

hingga tahun 2007 memiliki imbal hasil ekuitas hanya sebesar 

16,9%. 

8.5.1.1.3.4. ADPR (Actual Devident Pay Out Ratio) 

Nilai Actual Divident Pay Out Rasio (ADPR = actual 

divident/ net income) menggambarkan rasio pembayaran deviden 

aktual oleh suatu BUMN Tbk selama periode penelitian. Besarnya 

rata-rata ADPR dari masing-masing BUMN Tbk sejak IPO hingga 

tahun 2007 dapat dilihat pada gambar berikut:  

Gambar 8.19.  
Rerata ADPR BUMN Tbk Sejak IPO Hingga tahun 2007 

 
Sumber: diolah oleh Peneliti  

 

Berdasarkan Gambar 8.19 tergambar bahwa BUMN Tbk 

yang memilki rata-rata ADPR terbesar sejak IPO hingga tahun 

2007 adalah  PT Timah Tbk, dengan nilai sebesar 57,7%. Ini 

berarti bahwa PT Timah Tbk sejak IPO tahun 1995 hingga tahun 

2007 memiliki rata-rata pembayaran deviden aktual mencapai nilai  

57,7%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Timah Tbk sebagai BUMN 
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Tbk memiliki pembayaran deviden aktual terbesar dan peringkat 

tertinggi dari BUMN Tbk lainnya. 

Sedangkan rata-rata ADPR terkecil sejak IPO hingga 

tahun 2007 dimiliki oleh PT Indofarma Tbk dengan nilai sebesar -

10,1%. Ini berarti PT Indofarma Tbk sejak IPO tahun 2001 hingga 

tahun 2007 memiliki rata-rata pembayaran deviden aktual yang 

negatif yaitu sebesar -10,1%. Hal ini menunjukkan bahwa PT 

Indofarma Tbk sebagai BUMN Tbk memiliki pembayaran deviden 

aktual terkecil dan peringkat terendah dari BUMN Tbk lainnya. 

Namun terlihat secara rata-rata total ADPR dari sembilan 

BUMN Tbk tersebut memiliki nilai 35,8%. Hal ini berarti bahwa 

secara rata-rata total 9 BUMN Tbk sejak IPO tahun 1991 hingga 

tahun 2007 memiliki pembayaran deviden aktual mencapai nilai 

35,8%. 

8.5.1.1.4. Kinerja Pasar (KP) 

Pada variabel Kinerja Pasar terdiri atas lima indikator. 

Adapun nilai rata-rata dari masing-masing indikator tersebut 

sebagai berikut: 

8.5.1.1.4.1. IG (IHSI Growth) 

Nilai Pertumbuhan Indeks Harga Saham Individual (IG = 

IHSIt - IHSIt-1/ IHSIt-1) menggambarkan pertumbuhan Indeks Harga 

Saham Individual dari suatu BUMN Tbk di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama periode penelitian. Besarnya rata-rata IG dari 

masing-masing BUMN Tbk sejak IPO hingga tahun 2007 dapat 

dilihat pada gambar berikut:  
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Gambar 8.20.  
Rerata IG BUMN Tbk Sejak IPO Hingga Tahun 2007 

 
Sumber: diolah oleh Peneliti  

 

Berdasarkan Gambar 8.20 tergambar bahwa BUMN Tbk 

yang memiliki rata-rata IG terbesar sejak IPO hingga tahun 2007 

adalah PT Timah Tbk, dengan nilai sebesar 93,1%. Ini berarti 

bahwa PT Timah Tbk sejak IPO tahun 1995 hingga tahun 2007 

memiliki rata-rata pertumbuhan indeks harga saham individual 

mencapai nilai sebesar 93,1%. Hal ini menunjukkan bahwa PT 

Timah Tbk sebagai BUMN Tbk memiliki pertumbuhan indeks harga 

saham individual terbesar dan peringkat tertinggi dari BUMN Tbk 

lainnya. 

Sedangkan rata-rata IG terkecil sejak IPO hingga tahun 

2007 dimiliki oleh PT Adhi Karya Tbk, dengan nilai -16%. Ini berarti 

PT Adhi Karya Tbk sejak IPO tahun 2004 hingga tahun 2007 

memiliki rata-rata pertumbuhan indeks harga saham individual 

yang negatif yaitu sebesar -16%. Hal ini menunjukkan bahwa PT 

Adhi Karya Tbk sebagai BUMN Tbk memiliki pertumbuhan indeks 

harga saham individual terkecil dan peringkat terendah dari BUMN 

Tbk lainnya. 

Namun apabila secara rata-rata total IG dari sembilan 

BUMN Tbk tersebut terlihat memiliki nilai 31%. Hal ini berarti 

bahwa secara rata-rata total 9 BUMN Tbk sejak IPO tahun 1991 
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hingga tahun 2007 memiliki pertumbuhan indeks harga saham 

individual hanya mencapai nilai 31%. 

8.5.1.1.4.2. FP (Frekuensi Perdagangan) 

Nilai Frekuensi Perdagangan (FP) menunjukkan frekuensi 

saham BUMN Tbk yang diperdagangkan di BEI selama periode 

penelitian. Frekuensi perdagangan saham BUMN Tbk 

menunjukkan likuiditas saham BUMN Tbk tersebut. Besarnya rata-

rata FP dari masing-masing BUMN Tbk sejak IPO hingga tahun 

2007 dapat dilihat pada gambar berikut:  

Gambar 8.21.  
Rerata FP BUMN Tbk Sejak IPO Hingga Tahun 2007 

 
Sumber: diolah oleh Peneliti  

 

Dari Gambar 8.21 terlihat bahwa BUMN Tbk yang memiliki 

rata-rata FP terbesar sejak IPO hingga tahun 2007 adalah PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk, dengan mencapai 145.436 kali 

transaksi. Ini berarti bahwa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 

sejak IPO tahun 1995 hingga tahun 2007 memiliki rata-rata 

likuiditas saham berdasarkan frekuensi perdagangan sebanyak 

145.436 kali transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk sebagai BUMN Tbk memiliki 

likuiditas saham berdasarkan frekuensi perdagangan terbesar dan 

peringkat tertinggi dari BUMN Tbk lainnya. 
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Sedangkan rata-rata FP terkecil sejak IPO hingga tahun 

2007 dimiliki oleh PT Semen Gersik Tbk dengan mencapai 19.437 

kali transaksi. Ini berarti PT Semen Gersik Tbk sejak IPO tahun 

1991 hingga tahun 2007 memiliki rata-rata likuiditas saham 

berdasarkan frekuensi perdagangan sebanyak 19.437 kali 

transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa PT Semen Gersik Tbk 

sebagai BUMN Tbk memiliki likuiditas saham berdasarkan 

frekuensi perdagangan terkecil dan peringkat terendah dari BUMN 

Tbk lainnya. 

Namun ketika dilihat secara rata-rata total FP dari 

sembilan BUMN Tbk tersebut mencapai 71.121 kali transaksi. Hal 

ini berarti bahwa secara rata-rata total 9 BUMN Tbk sejak IPO 

tahun 1991 hingga tahun 2007 memiliki likuiditas saham 

berdasarkan frekuensi perdagangan mencapai 71.121 kali 

transaksi di Bursa Efek Indonesia. 

8.5.1.1.4.3. PVP (Persentase Volume Perdagangan) 

Nilai Persentase Volume Perdagangan (PVP = volume 

saham yang diperdagangkan/ jumlah saham yang terdaftar di BEI) 

menunjukkan persentase volume perdagangan suatu saham 

BUMN Tbk di BEI selama periode penelitian. Volume perdagangan 

saham BUMN Tbk menunjukkan likuiditas saham BUMN Tbk 

tersebut. Besarnya rata-rata PVP dari masing-masing BUMN Tbk 

sejak IPO hingga tahun 2007 dapat dilihat pada gambar berikut:  
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Gambar 8.22.  
Rerata PVP BUMN Tbk Sejak IPO Hingga Tahun 2007 

 
Sumber: diolah oleh Peneliti  

 

Berdasarkan Gambar 8.22 terlihat bahwa BUMN Tbk yang 

memiliki rata-rata PVP terbesar sejak IPO hingga tahun 2007 

adalah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan nilai 1,2%. Ini 

berarti bahwa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sejak IPO tahun 

1995 hingga tahun 2007 memiliki rata-rata likuiditas saham 

berdasarkan persentase volume perdagangan sebesar 1,2%. Hal 

ini menunjukkan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebagai 

BUMN Tbk memiliki likuiditas saham berdasarkan persentase 

volume perdagangan terbesar dan peringkat tertinggi dari BUMN 

Tbk lainnya. 

Sedangkan rata-rata PVP terkecil sejak IPO hingga tahun 

2007 dimiliki oleh PT Timah Tbk dengan nilai 0,1%. Ini berarti PT 

Timah Tbk sejak IPO tahun 1995 hingga tahun 2007 memiliki rata-

rata likuiditas saham berdasarkan persentase volume 

perdagangan hanya sebesar 0,1%. Hal ini menunjukkan bahwa PT 

Timah Tbk sebagai BUMN Tbk memiliki likuiditas saham 

berdasarkan persentase volume perdagangan terkecil dan 

peringkat terendah dari BUMN Tbk lainnya. 

Namun ketika dilihat secara rata-rata total PVP dari 

sembilan BUMN Tbk tersebut memiliki nilai 0,4%. Hal ini berarti 

bahwa secara rata-rata total 9 BUMN Tbk sejak IPO tahun 1991 
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hingga tahun 2007 memiliki likuiditas saham berdasarkan 

persentase volume perdagangan mencapai nilai 0,4%. 

8.5.1.1.4.4. PNP (Persentase Nilai Perdagangan) 

Nilai Persentase Nilai Perdagangan (PNP = nilai 

perdagangan saham/ nilai kapitalisasi saham) menunjukkan 

persentase nilai perdagangan suatu saham BUMN Tbk di BEI 

selama periode penelitian. Nilai perdagangan saham BUMN Tbk 

menunjukkan likuiditas saham BUMN Tbk tersebut. Besarnya rata-

rata PNP dari masing-masing BUMN Tbk sejak IPO hingga tahun 

2007 dapat dilihat pada gambar berikut:  

Gambar 8.23.  
Rerata PNP BUMN Tbk Sejak IPO Hingga Tahun 2007 

 
Sumber: diolah oleh Peneliti  

 

Dari Gambar 8.23 terlihat bahwa BUMN Tbk yang memiliki 

rata-rata PNP terbesar sejak IPO hingga tahun 2007 adalah PT 

Adhi Karya Tbk dengan nilai 161,3%. Ini berarti bahwa PT Adhi 

Karya Tbk sejak IPO tahun 2004 hingga tahun 2007 memiliki rata-

rata likuiditas saham berdasarkan persentase nilai perdagangan 

mencapai nilai 161,3%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Adhi Karya 

Tbk sebagai BUMN Tbk memiliki likuiditas saham berdasarkan 

persentase nilai perdagangan terbesar dan peringkat tertinggi dari 

BUMN Tbk lainnya. 
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Sebaliknya rata-rata PNP terkecil sejak IPO hingga tahun 

2007 dimiliki oleh PT Kimia Farma Tbk dengan nilai 29,4%. Ini 

berarti PT Kimia Farma Tbk sejak IPO tahun 2001 hingga tahun 

2007 memiliki rata-rata likuiditas saham berdasarkan persentase 

nilai perdagangan sebesar 29,4%. Hal ini menunjukkan bahwa PT 

Kimia Farma Tbk sebagai BUMN Tbk memiliki likuiditas saham 

berdasarkan persentase nilai perdagangan terkecil dan peringkat 

terendah dari BUMN Tbk lainnya. 

Namun jika dilihat secara rata-rata total PNP dari sembilan 

BUMN Tbk tersebut mencapai nilai 71,6%. Hal ini berarti bahwa 

secara rata-rata total 9 BUMN Tbk sejak IPO tahun 1991 hingga 

tahun 2007 memiliki likuiditas saham berdasarkan persentase nilai 

perdagangan mencapai nilai 71,6%. 

8.5.1.1.4.5. PKP (Pertumbuhan Kapitalisasi Pasar) 

Nilai Pertumbuhan Kapitalisasi Pasar (PKP = (kapitalisasi 

pasart – kapitalisasi pasart-1/ kapitalisasi pasart-1) menunjukkan 

pertumbuhan kapitalisasi pasar suatu saham BUMN Tbk di BEI 

selama periode penelitian. Besarnya rata-rata PKP dari masing-

masing BUMN Tbk sejak IPO hingga tahun 2007 dapat dilihat pada 

gambar berikut:  

Gambar 8.24.  
Rerata PKP BUMN Tbk Sejak IPO Hingga Tahun 2007 

 
Sumber: diolah oleh Peneliti  
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Dari Gambar 8.24 terlihat bahwa BUMN Tbk yang memiliki 

rata-rata PKP terbesar sejak IPO hingga tahun 2007 adalah PT 

Timah Tbk dengan nilai sebesar 93,1%. Ini berarti bahwa PT 

Timah Tbk sejak IPO tahun 1995 hingga tahun 2007 memiliki rata-

rata kapitalisasi pasar sebesar 93,1%. Hal ini menunjukkan bahwa 

PT Timah Tbk sebagai BUMN Tbk memiliki kapitalisasi pasar 

terbesar dan peringkat tertinggi dari BUMN Tbk lainnya. 

Sedangkan rata-rata PKP terkecil sejak IPO hingga tahun 

2007 dimiliki oleh PT Indofarma Tbk dengan nilai 8,6%. Ini berarti 

PT Indofarma Tbk sejak IPO tahun 2001 hingga tahun 2007 

memiliki rata-rata kapitalisasi pasar hanya sebesar 8,6%. Hal ini 

menunjukkan bahwa PT Indofarma Tbk sebagai BUMN Tbk 

memiliki kapitalisasi pasar terkecil dan peringkat terendah dari 

BUMN Tbk lainnya. 

Namun ketika dilihat secara rata-rata total PKP dari 

sembilan BUMN Tbk tersebut mencapai nilai 49,2%. Hal ini berarti 

bahwa secara rata-rata total 9 BUMN Tbk sejak IPO tahun 1991 

hingga tahun 2007 memiliki kapitalisasi pasar sebesar 49,2%. 

8.5.1.2. Hasil Analisis Statistik Inferensial 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada metode 

penelitian, penelitian ini mempergunakan analisis kausalitas SEM 

berbasis component atau variance yang terkenal dengan Partial 

Least Square (PLS). Pengujian empiris penelitian ini menggunakan 

program SmartPLS versi 1.10 Dengan demikian analisis statistik 

inferensial dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah 

pengujian empiris penelitian berbasis PLS. Adapun paparan dari 

hasil langkah-langkah pengujian empiris dalam penelitian ini 

secara singkat sebagai berikut:  
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8.5.1.2.1. Hasil Pengujian Measurement Model (outer model)  

Seperti yang telah dijelaskan pada metode penelitian, 

semua variabel laten dalam penelitian ini mempunyai indikator 

yang bersifat formatif (alasan penggunaan indikator formatif telah 

dijelaskan pada bab metode penelitan). Pengujian outer model 

dengan indikator formatif bersumber dari tabel result for outer 

weights dari  hasil running bootstrapping.   

Nilai outer weight diperoleh dari kolom original sample 

estimate pada tabel results for outer weights. Nilai outer weight 

dari masing-masing indikator menunjukkan bobot dari setiap 

indikator sebagai pengukur dari masing-masing variabel laten. 

Indikator dengan outer weight terbesar menunjukkan bahwa 

indikator tersebut sebagai pengukur variabel yang terkuat 

(dominan). Sedangkan nilai T-Stat diperoleh dari kolom T-Stat 

pada tabel results for outer weights. Berikut ditampilkan hasil outer 

weight dan T-Stat dari indikator-indikator dari masing-masing 

variabel laten penelitian ini sebagai berikut: 

1.  Variabel Struktur Kepemilikan (SK) 

 Pada variabel struktur kepemilikan terdiri dari satu 

indikator formatif yaitu kepemilikan publik (KPub), sehingga hasil 

outer weight bernilai 1.000 pada tabel outer weights. Artinya 

bahwa indikator kepemilikan publik sebagai pengukur yang sangat 

dominan dan satu-satunya dari variabel struktur kepemilikan.  

2.  Variabel Kinerja Finansial dan Operasional (KFO) 

Hasil outer weight indikator-indikator dari variabel Kinerja 

Finansial dan Operasional (KFO) disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 8.7.  
Hasil Pengujian Indikator Pembentuk Variabel KFO 

Indikator Outer Weight T-Statistik 

CESA            -0.387 1.110 

CETA 0.252 0.744 

DIVSAL -0.146 1.024 

LEV2 0.030 0.154 

NIEF 0.248 1.091 

ROS   0.572 * 3.372 

SALEFF 0.346 1.384 

TDTA 0.322 1.463 

TE    0.294 * 2.150 

Keterangan: tanda * menyatakan signifikan (T-Stat > 1,96) 
Sumber: lampiran, disarikan oleh Peneliti 

 Berdasarkan Tabel 8.7, dengan melihat nilai T-Statistik 

dapat disimpulkan bahwa dari kesembilan indikator tersebut 

terdapat dua indikator yang signifikan, karena memiliki nilai T-

statistik diatas 1,96 yaitu ROS dan TE dengan nilai T-statistik 

masing-masing sebesar 3,372 dan 2,150 dan nilai outer weight 

masing-masing sebesar 0,572 dan 0,294. 

Kesimpulannya, indikator ROS dan TE merupakan 

indikator pembentuk variabel kinerja finansial dan operasional. 

Dengan demikian dapat disimpulkan juga bahwa indikator ROS 

merupakan yang paling dominan membentuk/ mengukur variabel 

kinerja finansial dan operasional, karena memiliki nilai outer weight 

terbesar dan signifikan. 

 



208 
 

3.  Variabel Keunggulan Daya Saing Berkelanjutan 

Berdasarkan Reputasi Ukuran Akuntansi (KDSBBRUA) 

Hasil outer weight indikator-indikator dari variabel 

Keunggulan Daya Saing Berkelanjutan Berdasarkan Reputasi 

Ukuran Akuntansi (KSDBBRUA) ditampilkan pada tabel berikut: 

Tabel 8.8.  
Hasil Pengujian Indikator Pembentuk Variabel KDSBBRUA 

Indikator Outer Weight T-Statistik 

ADPR -0.048 0.523 
NIG 0.119 0.825 
ROA  -0.756 * 2.728 
ROE   1.544 * 8.550 

Keterangan: tanda * menyatakan signifikan (T-Stat > 1,96) 
Sumber: lampiran, disarikan oleh Peneliti 

Dari Tabel 8.8, dengan melihat nilai T-Statistik dapat 

disimpulkan bahwa dari keempat indikator tersebut terdapat dua 

indikator yang signifikan, karena memiliki nilai T-statistik diatas 

1,96 yaitu ROE dan ROA dengan nilai T-statistik masing-masing 

sebesar 8,550 dan 2,728 dan nilai outer weight masing-masing 

sebesar 1,544 dan -0,756. 

Kesimpulannya, indikator ROE dan ROA merupakan 

indikator pembentuk variabel keunggulan daya saing berkelanjutan 

berdasarkan reputasi ukuran akuntansi. Dengan demikian dapat 

disimpulkan juga bahwa indikator ROE merupakan yang paling 

dominan membentuk/ mengukur variabel keunggulan daya saing 

berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi, karena 

memiliki nilai outer weight terbesar dan signifikan. 

4. Variabel Kinerja Pasar (KP) 

Hasil outer weight indikator-indikator dari variabel Kinerja 

Pasar (KP) disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 8.9.  
Hasil Pengujian Indikator Pembentuk Variabel KP 

Indikator Outer Weight T-Statistik 

FP 1.031 * 9.953 
IG 0.163 0.408 

PKP -0.104 0.262 
PNP -0.134 0.775 
PVP -0.027 0.180 

Keterangan: tanda * menyatakan signifikan (T-Stat > 1,96) 
Sumber: lampiran, disarikan oleh Peneliti 

Berdasarkan Tabel 8.9, dengan melihat nilai T-Statistik 

dapat disimpulkan bahwa dari kelima indikator tersebut terdapat 

satu indikator yang signifikan, karena memiliki nilai T-statistik 

diatas 1,96 yaitu FP dengan nilai T-statistik sebesar 9,953 dan nilai 

outer weight sebesar 1,031. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa indikator FP merupakan indikator paling dominan 

membentuk/ mengukur variabel kinerja pasar.  

8.5.1.2.2. Hasil Pengujian Structural Model (inner model)  

 Pengujian terhadap structural model (inner model) 

dilakukan dengan melihat nilai R-square yang merupakan uji 

goodness-fit model. Nilai R-square dapat dilihat dari tabel R-

square dari hasil running calculate model. Pengujian goodness of 

fit model struktural pada inner model menggunakan nilai predictive-

relevance (Q2). Besaran Q2 memiliki nilai rentang 0 < Q2 < 1, 

dimana semakin mendekati 1 berarti model semakin baik (Solimun 

et al.,  2009). 

 Adapun nilai R-square dari masing-masing variabel 

penelitian disajikan pada tabel berikut : 
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Tabel 8.10. R-square 
Variabel R-square 

SK  

KP 0.594 

KFO 0.232 

KDSBBRUA 0.685 

Sumber: lampiran, disarikan oleh Peneliti 

Dengan adanya nilai R-square dari masing-masing 

variabel tersebut seperti yang terlihat pada Tabel 8.10 maka nilai 

predictive-relevance dapat diperoleh dengan menggunakan 

formulasi sebagai berikut:  

Q2 = 1 – ( 1 – R1
2) ( 1 – R2

2 ) ( 1- R3
2 ) 

Q2 = 1 – (1 – 0,594) (1 – 0,232) (1 – 0,685) 

Q2 = 0,9018 

Hasil perhitungan nilai predictive-relevance sebesar 

0,9018 atau 90,18% memperlihatkan bahwa keragaman data yang 

dapat dijelaskan oleh model tersebut adalah sebesar 90,18%, 

sedangkan sisanya 9,82% dijelaskan oleh variabel lain (yang 

belum terkandung dalam model) dan error. Dengan demikian 

mengindikasikan bahwa model layak dikatakan memiliki nilai 

prediktif yang relevan dan bisa digunakan untuk pengujian 

hipotesis.  

8.5.1.2.3. Hasil Pengujian Hipotesis  

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t (t test) pada 

masing-masing jalur pengaruh langsung secara parsial. Tabel 

results for inner weights dari hasil running bootstrapping digunakan 

sebagai dasar pengujian hipotesis yang menunjukkan pengaruh 

langsung antar variabel. Nilai Koefisien jalur dari masing-masing 

hipotesis diperoleh dari kolom original sample estimate pada tabel 

results for inner weights. Sedangkan nilai T-Stat diperoleh dari 

kolom T-Stat pada tabel results for inner weights. Adapun hasil 

pengujian hipotesis penelitian ini ditampilkan dalam tabel berikut 

ini: 
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Tabel 8.11.  
Hasil Pengujian Hipotesis dengn PLS 

Hipotesis 
Pengaruh 

Hubungan Antar Variabel 
Koefisien 

Jalur 
T-Stat Keterangan 

H1 SK  KFO 0.482 7.260 Signifikan 

H2 SK  KDSBBRUA 0.184 2.963 Signifikan 

H3 SK  KP -0.134 1.533 Nonsignifikan 

H4 KFO  KP 0.784 4.024 Signifikan 

H5 KFO  KDSBBRUA 0.723 13.795 Signifikan 

H6 KDSBBRUA  KP 0.052 0.289 Nonsignifikan 

Keterangan: Signifikan (T-Stat > 1,96) 
SK : Struktur Kepemilikan 
KFO : Kinerja Finansial dan Operasional 
KDSBBRUA : Keunggulan Daya Saing Berkelanjutan Berdasarkan Reputasi 

Ukuran Akuntansi 
KP : Kinerja Pasar  
Sumber: lampiran, disarikan oleh Peneliti 

Hasil pengujian hipotesis dengan PLS tersebut dapat juga 

ditampilkan dalam bentuk gambar diagram jalur sebagai berikut: 

Gambar 8.25.  
Diagram Jalur Hasil Pengujian Hipotesis 

 
Keterangan:  s :  jalur signifikan 
 ns :  jalur nonsignifikan 
 SK : Struktur Kepemilikan 
 KFO : Kinerja Finansial dan Operasional 
 KDSBBRUA : Keunggulan Daya Saing Berkelanjutan 

Berdasarkan Reputasi Ukuran Akuntansi 
 KP : Kinerja Pasar  
Sumber: lampiran, disarikan oleh Peneliti 

Berdasarkan Tabel 8.11 dan Gambar 8.25 maka hasil 

pengujian hipotesis penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :  
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8.5.1.2.3.1. Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah 

“meningkatnya kepemilikan publik dapat meningkatkan kinerja 

finansial dan operasional”. Hasil pengujian hipotesis pertama 

dengan PLS menghasilkan nilai koefisien jalur sebesar 0,482 

dengan T-Statistik sebesar 7,260.  

Temuan ini mempunyai makna bahwa pengaruh variabel 

struktur kepemilikan (dalam hal ini kepemilikan publik) terhadap 

variabel kinerja finansial dan operasional sebesar 0,482 dan 

signifikan, karena T-Statistiknya diatas 1,96. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti empiris untuk 

menerima hipotesis pertama yaitu “meningkatnya kepemilikan 

publik dapat meningkatkan kinerja finansial dan operasional”. 

8.5.1.2.3.2. Hasil Pengujian Hipotesis 2 

 Hipotesis kedua dalam penelitian ini dinyatakan dengan 

“meningkatnya kepemilikan publik dapat meningkatkan keunggulan 

daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi”. 

Hasil pengujian hipotesis kedua dengan PLS menghasilkan 

pengaruh variabel struktur kepemilikan (dalam hal ini kepemilikan 

publik) terhadap keunggulan daya saing berkelanjutan 

berdasarkan reputasi ukuran akuntansi dengan nilai koefisein jalur 

sebesar 0,184 dengan T-Statistik sebesar 2,963.  

 Temuan ini mempunyai makna bahwa pengaruh variabel 

struktur kepemilikan terhadap variabel keunggulan daya saing 

berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi sebesar 

0,184 dan signifikan, karena T-Statistiknya diatas 1,96. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti empiris 

untuk menerima hipotesis kedua bahwa “meningkatnya 

kepemilikan publik dapat meningkatkan keunggulan daya saing 

berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi”. 
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8.5.1.2.3.3. Hasil Pengujian Hipotesis 3 

 Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah “meningkatnya 

kepemilikan publik dapat meningkatkan  kinerja pasar”. Hasil 

pengujian hipotesis ketiga dengan PLS menghasilkan pengaruh 

variabel struktur kepemilikan (dalam hal ini kepemilikan publik) 

terhadap kinerja pasar dengan nilai koefisien jalur sebesar         -

0,134 dengan T-Statistik sebesar 1,533.  

Temuan ini mempunyai makna bahwa pengaruh variabel 

struktur kepemilikan terhadap variabel kinerja pasar sebesar  -

0,134 dan tidak signifikan, karena T-Satistiknya dibawah 1,96. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat cukup 

bukti empiris untuk menerima hipotesis ketiga bahwa 

“meningkatnya kepemilikan publik dapat meningkatkan  kinerja 

pasar”. Dengan kata lain bahwa meningkatnya kepemilikan publik 

tidak dapat meningkatkan kinerja pasar 

8.5.1.2.3.4. Hasil Pengujian Hipotesis 4 

 Hipotesis keempat dalam penelitian ini yaitu 

“meningkatnya kinerja finansial dan operasional dapat 

meningkatkan kinerja pasar“. Hasil pengujian hipotesis keempat 

dengan PLS menghasilkan pengaruh variabel kinerja finansial dan 

operasional terhadap kinerja pasar dengan nilai koefisien jalur 

sebesar 0,784 dengan T-Statistik sebesar 4,024.  

 Temuan ini mempunyai makna bahwa pengaruh variabel 

kinerja finansial dan operasional terhadap variabel kinerja pasar 

sebesar 0,784 dan signifikan, karena T-Statistiknya diatas 1,96. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti 

empiris untuk menerima hipotesis keempat bahwa 

“meningkatnya kinerja finansial dan operasional dapat 

meningkatkan kinerja pasar”.  
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8.5.1.2.3.5. Hasil Pengujian Hipotesis 5 

 Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah 

“meningkatnya kinerja finansial dan operasional dapat 

meningkatkan keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi”. Hasil pengujian hipotesis kelima 

dengan PLS menghasilkan pengaruh variabel kinerja finansial dan 

operasional terhadap keunggulan daya saing berkelanjutan 

berdasarkan reputasi ukuran akuntansi dengan nilai koefisein jalur 

sebesar 0,723 dengan T-Statistik sebesar 13,795.  

Temuan ini mempunyai makna bahwa pengaruh variabel 

kinerja finansial dan operasional terhadap variabel keunggulan 

daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi 

sebesar 0,723 dan signifikan, karena T-Statistiknya diatas 1,96. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti 

empiris untuk menerima hipotesis kelima bahwa meningkatnya 

kinerja finansial dan operasional dapat meningkatkan keunggulan 

daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi.  

8.5.1.2.3.6. Hasil Pengujian Hipotesis 6 

 Hipotesis keenam dalam penelitian ini yaitu “meningkatnya 

keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran 

akuntansi dapat meningkatkan kinerja pasar. Hasil pengujian 

hipotesis keenam dengan PLS menghasilkan pengaruh variabel 

keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran 

akuntansi terhadap kinerja pasar dengan nilai koefisien jalur 

sebesar 0,052 dengan T-Statistik sebesar 0,289.  

Temuan ini mempunyai makna bahwa pengaruh variabel 

keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran 

akuntansi sebesar 0,052 dan tidak signifikan, karena T-Statistiknya 

dibawah 1,96. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis 
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keenam bahwa “meningkatnya keunggulan daya saing 

berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi dapat 

meningkatkan kinerja pasar. Dengan kata lain bahwa 

meningkatnya keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi tidak dapat meningkatkan kinerja pasar. 

8.5.2. Pembahasan Hasil Penelitian 

Secara konseptual, permasalahan yang disoroti dalam 

penelitian ini sangat relevan dengan visi dan misi Kementrian 

Negara BUMN RI mengenai privatisasi yang tersurat dalam Master 

Plan BUMN 2005-2009. Penelitian ini memberikan penjelasan 

mengenai privatisasi di Indonesia yang dijelaskan dengan model 

hubungan pengaruh struktur kepemilikan yang diukur oleh 

kepemilikan publik terhadap kinerja finansial dan operasional, 

keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran 

akuntansi, dan kinerja pasar secara parsial dan komprehensif. 

Berikut kutipan visi dan misi mengenai privatisasi yang 

tersurat dalam Master Plan BUMN 2005-2009 yang diambil dalam 

situs Kementrian BUMN RI. Adapun “visi” Kementerian Negara 

BUMN mengenai privatisasi adalah: “Mendorong BUMN untuk 

meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan guna menjadi 

champion dalam industrinya serta meningkatkan peran serta 

masyarakat dalam kepemilikan sahamnya”. Sedangkan ”misi” 

Kementerian Negara BUMN mengenai privatisasi yaitu: 

”memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero, meningkatkan 

efisiensi dan produktivitas perusahaan, menciptakan struktur 

keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat, menciptakan 

struktur industri yang sehat dan kompetitif, menciptakan Persero 

yang berdaya saing dan berorientasi global, dan menumbuhkan 

iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar”.  
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Master Plan BUMN 2005-2009 memuat berbagai kebijakan 

Kementerian Negara BUMN dalam melaksanakan upaya reformasi 

BUMN yang sejalan dengan kebijakan sektoral, yang secara terus 

menerus disempurnakan untuk menyesuaikan dengan 

perkembangan lingkungan. Di dalam Master Plan BUMN 2005-

2009 terdapat rumusan visi, misi dan sasaran serta strategi utama 

pengembangan BUMN ke depan serta pokok-pokok kebijakan 

sektoral dalam upaya reformasi BUMN (Master Plan BUMN 2005-

2009).  

Hasil deskriptif  nilai terbesar dan terkecil dari indikator dari 

masing-masing variabel penelitian yang telah dipaparkan 

sebelumnya maka dapat diringkas peringkat tertinggi dan terendah 

berdasarkan tabel keputusan indikator yang telah dipaparkan 

dalam bab metode penelitian. Ringkasan tersebut disajikan dalam 

Tabel 8.12. 

Berdasarkan Tabel 8.12 maka dinyatakan bahwa 

berdasarkan variabel struktur kepemilikan yang dinyatakan dengan 

kepemilikan publik maka yang memiliki peringkat kinerja tertinggi 

adalah PT Adhi Karya Tbk. Hal ini disebabkan PT Adhi Karya Tbk 

telah melapaskan saham publiknya sebesar 49% yang merupakan 

persentase optimal dari kepemilikan saham publik sebagai suatu 

perusahaan milik negara.  Sedangkan PT Kimia Farma memiliki 

peringkat kinerja terendah pada variabel struktur kepemilikan yang 

dinyatakan dengan kepemilikan publik. Hal ini disebabkan PT 

Kimia Farma sebagai BUMN Tbk yang melepaskan saham 

publiknya paling sedikit dibanding BUMN Tbk lainnya. 
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Tabel 8.12.  
Peringkat Kinerja BUMN Berdasarkan Indikator Penelitian 

Variabel Indikator 
Peringkat  

Tertinggi Terendah 

Struktur 
Kepemilikan 
(SK) 

KPub PT. Adhi Karya Tbk PT Kimia Farma Tbk 

Kinerja 
Finansial dan 
Operasional 
(KFO) 

ROS PT. Aneka Tambang Tbk PT. Indofarma Tbk 

SALEFF PT. Perusahaan Gas Negara Tbk PT. Kimia Farma Tbk 

NIEF PT. Perusahaan Gas Negara Tbk PT. Indofarma Tbk 

CESA PT. Perusahaan Gas Negara Tbk PT. Indofarma Tbk 

CETA PT. Perusahaan Gas Negara Tbk PT. Indofarma Tbk 

TDTA 
PT. Tambang Batu Bara Bukit 
Asam Tbk 

PT. Adhi Karya Tbk 

LEV2 PT. Kimia Farma Tbk 
PT. Perusahaan Gas 
Negara Tbk 

DIVSAL PT. Perusahaan Gas Negara Tbk PT. Adhi Karya Tbk 

Keunggulan 
Daya Saing 
Berkelanjutan 
Berdasarkan 
Reputasi 
Ukuran 
Akuntansi 
(KDBBRUA) 

NIG PT. Timah Tbk PT. Indofarma Tbk 

ROA PT. Aneka Tambang Tbk PT. Indofarma Tbk 

ROE PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk PT. Indofarma Tbk 

ADPR PT. Timah Tbk PT. Indofarma Tbk 

Kinerja Pasar  
(KP) 

IG PT. Timah Tbk PT. Adhi Karya Tbk 

FP PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk PT. Semen Gersik Tbk 

PVP PT Telekomunikasi Indonesia Tbk PT. Timah Tbk 

PNP PT Adhi Karya Tbk PT. Kimia Farma Tbk 

PKP PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk PT. Indofarma Tbk 

Sumber: disarikan oleh Peneliti  

   Pada Tabel 8.12 jika dilihat berdasarkan banyaknya 

perolehan peringkat tertinggi pada indikator-indikator dalam 

variabel kinerja finansial dan operasional maka dapat disimpulkan 

bahwa yang memiliki peringkat kinerja tertinggi dalam variabel 

kinerja finansial dan operasional adalah PT Perusahaan Gas 

Negara TBk. Hal ini dikarenakan oleh PT Perusahaan Gas Negara 

Tbk memperoleh paling banyak peringkat tertinggi dalam indikator 
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pada variabel kinerja finansial dan operasional dibandingkan 

BUMN Tbk lainnya. Sedangkan jika dilihat peringkat kinerja 

terendah dalam variabel kinerja finansial dan operasional adalah 

PT Indofarma Tbk. Hal ini dikarenakan PT Indofarma Tbk 

memperoleh paling banyak peringkat terendah dalam indikator 

pada variabel kinerja finansial dan operasional dibandingkan 

BUMN Tbk lainnya. Dalam hal ini Indikator jumlah karyawan tidak 

dapat dibandingkan antara BUMN Tbk yang memiliki jumlah 

karyawan yang banyak menunjukkan peringkat tertinggi dengan 

BUMN Tbk yang memiliki jumlah karyawan yang sedikit 

menunjukkan peringkat terendah. Hal ini dikarenakan tidak ada 

data atau ukuran menganai jumlah karyawan optimal dari masing-

masing BUMN Tbk tersebut.  

Pada Tabel 8.12 juga jika dilihat berdasarkan banyaknya 

perolehan peringkat tertinggi pada indikator-indikator dalam 

variabel keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi maka dapat disimpulkan bahwa yang 

memiliki peringkat kinerja tertinggi dalam variabel keunggulan daya 

saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi adalah 

PT Timah Tbk. Hal ini dikarenakan oleh PT Timah Tbk 

memperoleh paling banyak peringkat tertinggi dalam indikator 

pada variabel keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi dibandingkan BUMN Tbk lainnya. 

Sebaliknya jika dilihat peringkat kinerja terendah dalam variabel 

keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran 

akuntansi adalah PT Indofarma Tbk. Hal ini dikarenakan PT 

Indofarma Tbk memperoleh  peringkat terendah dalam semua 

indikator pada variabel keunggulan daya saing berkelanjutan 

berdasarkan reputasi ukuran akuntansi. 

Didalam Tabel 8.12 ini juga, jika dilihat berdasarkan 

banyaknya perolehan peringkat tertinggi pada indikator-indikator 
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dalam variabel kinerja pasar maka dapat disimpulkan bahwa yang 

memiliki peringkat kinerja tertinggi dalam variabel kinerja pasar 

adalah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Hal ini dikarenakan oleh 

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk memperoleh paling banyak 

peringkat tertinggi dalam indikator pada variabel kinerja pasar 

dibandingkan BUMN Tbk lainnya. Namun terhadap variabel kinerja 

pasar tidak dapat diambil kesimpulan mengenai BUMN Tbk mana 

yang berperingkat kinerja terendah, karena peringkat terendah 

pada masing-masing indikator ditempati oleh BUMN Tbk yang 

berbeda.  

Dengan demikian berdasarkan paparan mengenai 

peringkat kinerja tertinggi dan terendah tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa privatisasi memberikan perubahan pada 

struktur kepemilikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bukti bahwa 

persentase kepemilikan publik yang masih kecil pada PT Kimia 

Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk memberikan kinerja yang 

terendah. Atau dengan kata lain, dengan adanya persentase 

kepemilikan negara yang masih cukup besar memberikan kinerja 

yang terendah pada PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk.  

Hal ini telah disinggung juga oleh Paudyal et al. (1998) yang 

berpendapat bahwa menjual hanya sedikit saham BUMN 

meningkatkan kecenderungan campur-tangan pemerintah dan 

kemungkinan renasionalisasi. 

Penjelasan mengenai rendahnya kinerja dari PT Kimia 

Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk tersebut dapat dilihat dari 

klasifikasi industrinya. PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk 

masuk dalam klasifikasi industri farmasi. Kedua BUMN Tbk 

tersebut menjadi “ujung tombak” bagi program pemerintah 

dibidang kesehatan, seperti pengadaan obat murah. Sehingga 

tujuan perusahaan bagi kedua BUMN Tbk tersebut beralih tidak 

hanya memaksimalisasi profitabilitas tetapi juga mempunyai tujuan 
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politik berupa pengadaan obat murah. Dengan adanya tujuan 

politik tersebut berarti diduga ikut memperlemah kinerja 

perusahaan tersebut. Kenyataan ini sejalan dengan apa yang telah 

diungkapkan oleh Boycko et al (1996) dan Shierley et al (2000), 

bahwa beberapa tujuan state-owner enterprise tidak sesuai 

dengan maksimalisasi efisiensi finansial dan operasional. Boycko 

et al. (1996) juga menggarisbawahi bahwa BUMN diantaranya 

mengurusi tujuan politik, seperti menyediakan lapangan kerja, 

yang secara negatif mempengaruhi bisnisnya dan BUMN juga 

menjalankan proyek bermotif politik yang bisa melemahkan daya 

saingnya.  

Berdasarkan hasil analisis statistik inferensial yang telah 

dilakukan sebelumnya, maka selanjutnya pembahasan terhadap 

masing-masing hipotesis penelitian ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Kinerja Finansial 

dan Operasional.  

Hasil temuan dari analisis ini menyimpulkan bahwa 

meningkatnya kepemilikan publik dapat meningkatkan kinerja 

finansial dan operasional. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan 

hasil loading weight bahwa kepemilikan publik (KPub) sebagai 

pengukur yang sangat dominan dan satu-satunya dari variabel 

struktur kepemilikan, sedangkan hasil loading weight menunjukkan 

imbal hasil penjualan (ROS) merupakan indikator yang paling 

dominan membentuk/ mengukur variabel kinerja finansial dan 

operasional. Hal ini berarti meningkatnya kepemilikan publik dapat 

meningkatkan kinerja finansial dan operasional yang dicerminkan 

oleh meningkatnya nilai ROS. Dalam penelitian ini, nilai ROS 

menggambarkan indikator profitabilitas BUMN Tbk.  Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa perubahan struktur 

kepemilikan yang dicerminkan oleh kepemilikan publik sebagai 
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hasil dari privatisasi dengan metode IPO pada BUMN Tbk di 

Indonesia hanya meningkatkan profitabilitas dalam kinerja finansial 

dan operasional. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil-hasil penelitian 

sebelumnya yang meneliti tentang privatisasi dengan metode IPO 

dengan objek penelitian pada sekelompok negara atau banyak 

negara dengan hanya membandingkan kinerja BUMN Tbk 

sebelum dan sesudah privatisasi. Hasil-hasil penelitian tersebut 

berupa hasil penelitian dari Boubakri et al (1998) di negara yang 

berkembang, D’souza et al (1999) dengan sampel 85 perusahaan 

di negara industri, Juliet D’Souza et al (2006) dengan sampel 

penelitian 161 perusahaan dari 39 negara dengan periode tahun 

1961-1999, dan Naceur et al. (2006) di Mesir, Maroko, Tunisia, 

dan Turki, serta Mathur et al (2007) di negara berkembang dan 

negara maju. Hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa 

privatiasasi melalui IPO menunjukkan hasil peningkatan pada 

profitabilitas, efisiensi operasional, investasi modal, output, dan 

pembayaran deviden serta penurunan pada ketenagakerjaan dan 

leverage.  

 Namun sebaliknya, hasil penelitian ini bertentangan 

dengan hasil-hasil  penelitian tentang privatisasi dengan metode 

IPO dengan objek penelitian pada satu negara yang 

membandingkan kinerja BUMN sebelum dan sesudah privatisasi. 

Hasil-hasil penelitian tersebut seperti penelitian yang dilakukan di 

Cina oleh Sun et al. (2003) menunjukkan bahwa perusahaan 

terprivatisasi mengalami penurunan profitabilitas yang diukur 

dengan ROS, dan penelitian yang dilakukan di Spanyol oleh 

Farinos et al. (2007) menunjukkan bahwa pasca privatisasi dengan 

IPO tidak terjadi peningkatan pada profitabilitasnya namun terjadi 

efisiensi dan peningkatan pada penjualan riil, pengeluaran modal 

dan ketenagakerjaan.  
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2.  Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Keunggulan Daya 

Saing  Berkelanjutan Berdasarkan Reputasi Ukuran 

Akuntansi. 

Hasil temuan dari analisis ini menyimpulkan bahwa 

meningkatnya kepemilikan publik dapat meningkatkan keunggulan 

daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi. 

Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan hasil loading weight bahwa 

kepemilikan publik (KPub) sebagai pengukur yang sangat dominan 

dan satu-satunya dari variabel struktur kepemilikan, sedangkan 

hasil loading weight menunjukkan imbal hasil ekuitas (ROE) 

sebagai indikator yang paling dominan membentuk/ mengukur 

variabel keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa perubahan struktur kepemilikan yang dicerminkan oleh 

kepemilikan publik sebagai hasil dari privatisasi dengan metode 

IPO pada BUMN Tbk di Indonesia hanya mampu meningkatkan 

nilai imbal hasil ekuitas dalam keunggulan daya saing 

berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi. 

3. Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Kinerja Pasar  

Hasil temuan dari analisis ini menyimpulkan bahwa 

meningkatnya kepemilikan publik tidak dapat meningkatkan kinerja 

pasar. Hal ini juga dapat dijelaskan dengan hasil loading weight. 

Jika dilihat dari hasil loading weight menujukkan bahwa 

kepemilikan publik (KPub) sebagai pengukur yang sangat dominan 

dan satu-satunya dari variabel struktur kepemilikan. Sedangkan 

hasil loading weight menunjukkan bahwa frekuensi perdagangan 

(FP) indikator paling dominan membentuk/ mengukur variabel 

kinerja pasar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

perubahan struktur kepemilikan yang dicerminkan oleh 

kepemilikan publik sebagai hasil dari privatisasi dengan metode 
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IPO pada BUMN Tbk di Indonesia tidak menjadi bahan analisis 

bagi investor dalam berinvestasi di pasar modal yang dicerminkan 

oleh besarnya frekuensi perdagangan. Dengan kata lain besarnya 

frekuensi perdagangan yang terjadi di pasar modal Indonesia tidak 

mencerimkan investor melakukan analisis terhadap BUMN Tbk 

berdasarkan struktur kepemilikan BUMN Tbk tersebut. Analisis 

terhadap struktur kepemiikan merupakan bagian dari analisis 

perusahaan. Ini berarti investor yang ada di pasar modal Indonesia 

tersebut tidak melakukan analisis perusahaan, yang pada 

dasarnya analisis perusahaan merupakan bagian dari analisis 

fundamental.  

Secara umum terdapat dua pendekatan analisis penilaian 

terhadap suatu saham yang dilakukan oleh investor di pasar 

modal, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis 

fundamental merupakan sebuah analisis yang dilakukan untuk 

melakukan penilaian atas sebuah saham dengan menggunakan 

analisis yang meliputi: analisis perekonomian internasional, 

analisis perekonomian nasional, analisis industri, dan analisis 

perusahaan. Sedangkan analisis teknikal merupakan sebuah 

analisis tetang pergerakan harga saham yang didasarkan dari 

pergerakan saham itu sendiri di masa lalu. 

Dengan temuan hasil penelitian ini, dapat diambil 

kesimpulan bahwa investor yang bertransaksi di pasar modal 

Indonesia terhadap saham BUMN Tbk tidak menggunakan analisis 

fundamental tetapi lebih menggunakan analisis teknikal. Ini 

menunjukkan karakteristik investor di pasar modal Indonesia 

bersifat jangka pendek. Kesimpulan hasil penelitian ini sesuai 

dengan yang disampaikan oleh Suta (2006) bahwa karakteristik 

sikap investor Indonesia yang myopic dan opportunistic. Menurut 

Suta (2006), mayoritas investor di pasar modal Indonesia 

merupakan investor yang hanya berorientasi jangka pendek 
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(myopic) dengen mengejar keuntungan sesaat (oppurtunistic) dari 

selisih harga jual dan harga beli atau capital gain. Para investor 

tersebut juga bahkan banyak melakukan day trade, yaitu jual beli 

saham yang sama dalam satu hari perdagangan bursa. Para 

investor tersebut juga tidak terlalu memperhatikan seberapa besar 

deviden yang akan dibagikan oleh emiten pada akhir tahun. 

4. Pengaruh Kinerja Finansial dan Operasional terhadap 

Kinerja Pasar  

 Hasil temuan dari analisis ini menyimpulkan bahwa 

meningkatnya kinerja finansial dan operasional dapat 

meningkatkan kinerja pasar. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan 

hasil loading weight bahwa imbal hasil penjualan (ROS)  

merupakan indikator yang paling dominan membentuk/ mengukur 

variabel kinerja finansial dan operasional, sedangkan frekuensi 

perdagangan (FP) sebagai indikator yang paling dominan 

membentuk/ mengukur variabel kinerja pasar. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa seibagai hasil dari privatisasi dengan 

metode IPO pada BUMN Tbk di Indonesa, meningkatnya kinerja 

finansial dan operasional yang dicerminakan oleh imbal hasil 

penjualan hanya mampu meningkatkan kinerja pasar dari sisi 

frekuensi perdagangan.  

5. Pengaruh kinerja finansial dan operasional terhadap 

keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi. 

 Hasil temuan dari analisis ini menyimpulkan bahwa 

meningkatnya kinerja finansial dan operasional dapat 

meningkatkan keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan 

hasil loading weight bahwa imbal hasil penjualan (ROS) 

merupakan indikator yang paling dominan membentuk/ mengukur 
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variabel kinerja finansial dan operasional, sedangkan imbal hasil 

ekuitas (ROE) sebagai indikator yang paling dominan membentuk/ 

mengukur variabel keunggulan daya saing berkelanjutan 

berdasarkan reputasi ukuran akuntansi. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa sebagai hasil dari privatisasi dengan metode 

IPO pada BUMN Tbk di Indonesia, meningkatnya kinerja finansial 

dan operasional yang dicerminkan oleh imbal hasil penjualan 

hanya mampu meningkatkan keunggulan daya saing berkelanjutan 

berdasarkan reputasi ukuran akuntansi yang dicerminakan oleh 

imbal hasil ekuitas. 

6. Pengaruh keunggulan daya saing berkelanjutan 

berdasarkan reputasi ukuran akuntansi terhadap kinerja 

pasar. 

Hasil temuan dari analisis ini menyimpulkan bahwa 

meningkatnya keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi tidak dapat meningkatkan kinerja pasar. 

Hal ini juga dapat dijelaskan dengan hasil loading weight. Jika 

dilihat dari hasil loading weight menujukkan bahwa imbal hasil 

ekuitas (ROE) sebagai pengukur yang sangat dominan dan satu-

satunya dari variabel keunggulan daya saing berkelanjutan 

berdasarkan reputasi ukuran akuntansi. Sedangkan hasil loading 

menujukkan bahwa frekuensi perdagangan (FP) indikator paling 

dominan membentuk/ mengukur variabel kinerja pasar. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa sebagai sebagai hasil dari 

privatisasi dengan metode IPO pada BUMN Tbk di Indonesia, 

meningkatnya keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi yang dicerminkan oleh imbal hasil 

ekuitas tidak menjadi bahan analisis bagi investor dalam 

berinvestasi di pasar modal yang dicerminkan oleh besarnya 

frekuensi perdagangan. Dengan kata lain besarnya frekuensi 

perdagangan yang terjadi di pasar modal Indonesia tidak 
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mencerimkan investor melakukan analisis terhadap BUMN Tbk 

berdasarkan keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi BUMN Tbk tersebut. Analisis terhadap 

imbal hasil ekuitas juga merupakan bagain dari analisis 

perusahaan. Ini berarti investor yang ada di pasar modal Indonesia 

tersebut tidak melakukan analisis perusahaan, yang pada 

dasarnya analisis perusahaan merupakan bagian dari analisis 

fundamental.  

 Hasil temuan dari analisis yang menyimpulkan bahwa 

meningkatnya keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi tidak dapat meningkatkan kinerja pasar 

bertolakbelakang dengan hasil temuan dari analisis lain dalam 

penelitian ini yang menyatakan meningkatnya kinerja finansial dan 

operasional dapat meningkatkan kinerja pasar. Hal ini menjelaskan 

bahwa informasi kinerja internal BUMN Tbk yang positif berupa 

meningkatnya keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi dan meningkatnya kinerja finansial dan 

operasional disikapi berbeda oleh para investor.  

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil-hasil 

penelitian tentang penelitian reputasi perusahaan. Seperti pada 

studi Srivastava et al. (1997) telah menguji pengaruh dari reputasi 

perusahaan pada kinerja pasar melalui analis regresi, menemukan 

hubungan yang positif antara reputasi perusahaan dan kinerja 

pasar saham. Dalam penelitian Suta (2006), menyimpulkan bahwa 

ada hubungan positif yang signifikan antara reputasi perusahaan 

terhadap kinerja pasar. Hal tersebut ditunjukkan oleh reputasi 

perusahaan berpengaruh positif pada dua faktor pembentuk 

kinerja pasar, yaitu distribusi saham dan pertumbuhan kapitalisasi 

pasar. Namun, reputasi perusahaan tidak berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan harga saham dan likuiditas saham. 
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8.5.3. Temuan Penelitian 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah 

dipaparkan sebelumnya dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka 

dapat ditampilkan secara ringkas dalam tabel berikut: 

Tabel 8.13.  
Perbandingan Studi Empiris Terdahulu dengan Hasil Penelitian 

Hipotesis 
Hasil Empiris Terdahulu Hasil Penelitian ini 

Peneliti Kesimpulan Keterangan Kesimpulan Keterangan 

H1 

Naceur et al 
(2006), Mathur 
et al (2007),  
Boubakri et al 
(1998), 
D’Souza et al 
(1999),  
D’Souza et al 
(2006) 

Pada 
sekelompok 
negara, 
terjadi 
peningkatan 
profitabilitas 

Membandingkan 
kinerja finansial 
dan operasional 
pra dan pasca 
privatisasi 

  

Farinos et al 
(2007),  Sun et 
al (2003)  

Pada satu 
negara, 
terjadi 
penurunan 
profitabilitas  

Membandingkan 
kinerja finansial 
dan operasional 
pra dan pasca 
privatisasi 

Terjadi 
peningkatan 
pada 
profitabilitas 

Menguji 
pengaruh 
antar 
variabel 

H2 

 Belum ada 
studi 
empiris 

 Ada 
pengaruh 
positif yang 
signifikan 

Menguji 
pengaruh 
antar 
variabel 

H3 

 Belum ada 
studi 
empiris 

 Tidak ada 
pengaruh 
positif 
signifikan 

Menguji 
pengaruh 
antar 
variabel 

H4 

 Belum ada 
studi 
empiris 

 Ada 
pengaruh 
positif yang 
signifikan 

Menguji 
pengaruh 
antar 
variabel 

H5 

 Belum ada 
studi 
empiris 

 Ada 
pengaruh 
positif yang 
signifikan 

Menguji 
pengaruh 
antar 
variabel 

H6 

Srivastava et 
al. (1997), 
Suta (2006) 

Ada 
hubungan 
yang positif 

Menguji 
pengaruh 
reputasi 
perusahaan 
terhdap kinerja 
pasar  

Tidak ada 
pengaruh 
positif 
signifikan 

Menguji 
pengaruh 
antar 
variabel 

Sumber: disarikan oleh Peneliti 
 

 Dalam penelitian ini terdapat hasil penelitian yang dapat 

dijelaskan dengan teori informasi asymetrik. Menurut Sartono 

(2001), pada teori informasi asymentrik dinyatakan bahwa jika 

seorang manajer mengetahui prospek perusahaan lebih baik 

ataupun sebaliknya dari seorang analis atau investor maka muncul 

apa yang disebut dengan asymentric information. Adanya 
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informasi yang tidak simentrik antara insider dengan investor 

mengakibatkan kebijakan perusahaan direspon tidak seperti yang 

diharapkan.  

 Penjelasan mengenai teori informasi asymetrik dalam 

penelitian ini dapat dijelaskan dengan hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa privatisasi yang dicerminkan dengan adanya 

kepemilikan publik memberikan pengaruh terhadap kinerja internal 

BUMN Tbk yaitu berupa meningkatnya kinerja finansial dan 

operasional, dan meningkatnya keunggulan daya saing 

berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akutansi. Namun 

informasi hasil privatisasi yang positif terhadap kinerja internal 

BUMN Tbk ini tidak diikuti dengan respon positif oleh para investor 

di pasar modal Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian 

yang menunjukkan bahwa privatisasi yang dicerminkan dengan 

adanya kepemilikan publik pada BUMN Tbk tidak mampu 

meningkatkan kinerja pasarnya. Berdasarkan respon yang bertolak 

belakang tersebut membuktikan bahwa adanya informasi yang 

tidak simentrik antara insider dengan investor di pasar modal 

Indonesia.  

8.5.4. Implikasi Manajerial 

 Penelitian ini memberikan implikasi manajerial kepada 

Kementrian Negara BUMN RI berupa metode privatisasi. 

Berdasarkan hasil penelitian maka metode privatisasi yang paling 

sesuai dan relevan di masa saat ini bagi bangsa Indonesia adalah 

metode privatisasi penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar 

modal yaitu melalui IPO. Dengan menggunakan IPO berarti 

masyarakat diberi kesempatan untuk memiliki BUMN Tbk tersebut. 

Dengan diberikannya kesempatan kepada masyarakat untuk 

memiliki BUMN Tbk tersebut diharapkan dapat menumbuhkan 

nasionalisme dan akan terjadinya distribusi kesejahteraan.  
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Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat D’Souza et 

al. (2006), yang menyatakan bahwa privatisasi dengan metode 

IPO merupakan privatisasi yang paling luas digunakan dan paling 

penting secara ekonomi dan politik. Hal sejalan dengan pendapat 

tersebut juga disampaikan oleh Herwidayatmo (1999) dalam 

Bastian (2002) bahwa privatisasi dengan metode IPO menawarkan 

beberapa keuntungan, seperti adanya sifat transparansi dan 

meratanya kesempatan bagi semua pihak untuk ikut membeli 

saham BUMN. 

 

8.6 KESIMPULAN DAN SARAN 

8.6.1. Kesimpulan 

Seperti telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya, 

penelitian ini dilakukan terhadap BUMN yang diprivatisasi dengan 

metode IPO sehingga menghasilkan BUMN Tbk.  Periode populasi 

penelitian didasarkan pada sejak BUMN Tbk tersebut melakukan 

IPO hingga tahun 2007. Populasi target dalam penelitian ini 

menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan 9 

(sembilan) BUMN Tbk yang akan dianalisis. Analisis data dalam 

penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis analisis, yaitu statistik 

deskriptif dan statistik inferensial. Dalam analisis statistik deskriptif 

berupa statistik rata-rata. Sedangkan dalam analisis statistik 

inferensial menggunakan analisis kausalitas SEM (Structural 

Equation Modeling) berbasis component atau variance yang 

terkenal dengan Partial Least Square (PLS), dengan 

menggunakan software SmartPLS versi 1.10. 

  Adapun kesimpulan yang dapat diambil sebagai hasil 

pengujian hipotesis penelitian ini sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kepemilikan publik dapat meningkatkan kinerja 

finansial dan operasional. Hal ini dijelaskan dengan perjelasan 
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bahwa perubahan struktur kepemilikan yang dicerminkan oleh 

kepemilikan publik sebagai hasil dari privatisasi dengan 

metode IPO pada BUMN Tbk di Indonesia hanya mampu 

meningkatkan profitabilitas dalam kinerja finansial dan 

operasional. 

2. Meningkatnya kepemilikan publik dapat meningkatkan 

keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi 

ukuran akuntansi. Hal ini dijelaskan dengan perjelasan bahwa 

perubahan struktur kepemilikan yang dicerminkan oleh 

kepemilikan publik sebagai hasil dari privatisasi dengan 

metode IPO pada BUMN Tbk di Indonesia hanya mampu 

meningkatkan nilai imbal hasil ekuitas dalam keunggulan daya 

saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi. 

3. Meningkatnya kepemilikan publik tidak dapat meningkatkan 

kinerja pasar. Hal ini dijelaskan dengan perjelasan bahwa 

perubahan struktur kepemilikan yang dicerminkan oleh 

kepemilikan publik sebagai hasil dari privatisasi dengan 

metode IPO pada BUMN Tbk di Indonesia bukan menjadi 

ukuran bagi investor dalam berinvestasi di pasar modal yang 

dicerminkan oleh besarnya frekuensi perdagangan. Dengan 

kata lain besarnya frekuensi perdagangan yang terjadi di pasar 

modal Indonesia tidak mencerimkan investor melakukan 

analisis terhadap BUMN Tbk berdasarkan struktur kepemilikan 

BUMN Tbk tersebut. 

4. Meningkatnya kinerja finansial dan operasional dapat 

meningkatkan kinerja pasar. Hal ini dijelaskan dengan 

perjelasan bahwa sebagai hasil dari privatisasi dengan metode 

IPO pada BUMN Tbk di Indonesia, meningkatnya kinerja 

finansial dan operasional yang dicerminakan oleh imbal hasil 

penjualan hanya mampu meningkatkan kinerja pasar dari sisi 

frekuensi perdagangan.  
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5. Meningkatnya kinerja finansial dan operasional dapat 

meningkatkan keunggulan daya saing berkelanjutan 

berdasarkan reputasi ukuran akuntansi. Hal ini dijelaskan 

dengan perjelasan bahwa sebagai hasil dari privatisasi dengan 

metode IPO pada BUMN Tbk di Indonesia, meningkatnya 

kinerja finansial dan operasional yang dicerminkan oleh imbal 

hasil penjualan hanya mampu meningkatkan keunggulan daya 

saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi 

yang dicerminakan oleh imbal hasil ekuitas. 

6. Meningkatnya keunggulan daya saing berkelanjutan 

berdasarkan reputasi ukuran akuntansi tidak dapat 

meningkatkan kinerja pasar. Hal ini dijelaskan dengan 

perjelasan bahwa sebagai hasil dari privatisasi dengan metode 

IPO pada BUMN Tbk di Indonesia, meningkatnya keunggulan 

daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran 

akuntansi yang dicerminkan oleh imbal hasil ekuitas bukan 

menjadi ukuran bagi investor dalam berinvestasi di pasar 

modal yang dicerminkan oleh besarnya frekuensi 

perdagangan. Dengan kata lain besarnya frekuensi 

perdagangan yang terjadi di pasar modal Indonesia tidak 

mencerimkan investor melakukan analisis terhadap BUMN Tbk 

berdasarkan keunggulan daya saing berkelanjutan 

berdasarkan reputasi ukuran akuntansi BUMN Tbk tersebut. 

8.6.2. Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan, yaitu dalam 

melakukan analisis statistik inferensial terhadap BUMN Tbk secara 

keseluruhan, belum dipisahkan berdasarkan kelompok industrinya. 

Hal ini mengakibatkan dalam penelitian ini belum bisa mengetahui 

industri dari masing-masing BUMN Tbk tersebut yang memberikan 
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kontribusi positif atau negatif terhadap kinerja BUMN Tbk secara 

keseluruhan. 

8.6.3. Saran 

Dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa 

saran dapat menjadi pertimbangan bagi kebijakan privatisasi di 

Indonesia di masa akan datang, baik bagi pemerintah, baik bagi 

emiten atau BUMN Tbk, maupun investor di pasar modal 

Indonesia, seperti berikut: 

a. Saran bagi pemerintah, dalam hal ini Kementrian Negara 

BUMN 

Dari studi litaratur dan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa metode privatisasi yang memberikan transparansi dan 

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut 

memiliki BUMN Tbk sehingga menumbuhkan nasionalisme 

dan distribusi kesejahteraan adalah penjualan saham ke pasar 

modal melalui IPO. 

b. Saran bagi Emiten atau  BUMN Tbk 

Untuk mendapatkan kinerja pasar yang positif, emiten 

dapat dan perlu lebih memperhatikan indiaktor-indaikator dari 

kinerja finansial dan operasionalnya, dan indiaktor-indikator 

dari keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi.  

c. Saran bagi investor 

Dalam melakukan investasi di pasar modal sebaiknya 

investor juga melakukan analisis fundamental dan analisis 

teknikal. Hal ini untuk menjaga kestabilan dari return yang 

akan diperolah baik berupa capital gain maupun deviden. 
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d. Saran bagi penelitian berikutnya 

  Rekomendasi untuk pengembangan penelitian di masa 

yang akan datang, perlu menguji komposisi persentase 

kepemilikan negara dan publik yang ideal. Dengan mengetahui 

komposisi yang ideal tersebut diharapkan dapat memberikan 

kebaikan bagi kepentingan negara dan rakyat Indonesia  
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