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KATA SAMBUTAN 

 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai agen pembangunan. BUMN  merupakan salah 

satu pelaku ekonomi nasional yang keberadaannya sangat diharapkan mampu menjadi 

penggerak sektor industri nasional. Perkembangan kinerja BUMN sangat dipengaruhi oleh 

situasi dan kondisi perekonomian global dan nasional serta organ-organ yang ada pada pada 

perusahaan. Di samping itu kinerja BUMN tersebut juga dipengaruhi oleh kebijakan-

kebijakan sektoral. 

 

Buku ini memberikan penjelasan mengenai kinerja BUMN Tbk dari pendekatan studi 

empiris. Buku ini sebagai salah satu jawaban mengenai kinerja BUMN Tbk tersebut dari 

pendekatan manajemen keuangan.  

 

Buku ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa pada Strata 1 (S1) , Strata 2 (S2, 

serta Strata S3 pada bidang kajian yang terkait. Selain referensi bagi mahasiswa, buku ini 

juga dapat digunakan oleh pemerintah dan praktisi keuangan.  

 

Jambi, Oktober 2017 

 

 

Prof. Dr. H. Haryadi Kamal, SE., MMS 
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Buku ini ditulis dengan harapan bisa memberikan gambaran bagi pembaca tentang kinerja 

BUMN Tbk Indonesia dari perspektif studi ilmiah dalam kajian manajemen keuangan. 

Pembaca bisa juga bisa mendapatkan informasi tentang teori-teori keuangan dalam kaitannya 

dengan kinerja BUMN Tbk. 
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BAB 1.    
Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Finansial dan Operasional, 

 Keunggulan Daya Saing Berkelanjutan Berdasarkan Reputasi Ukuran 

Akuntansi, dan Kinerja Pasar (Studi Pada BUMN Tbk) 

Oleh: Tona Aurora Lubis 

 

 

1.1.  PENDAHULUAN 

1.1.1.  Latar Belakang Penelitian 

Menurut D‟Souza, Megginson, dan Nash, (2006), privatisasi didefinisikan sebagai “as 

the sale of previously state-owned enterprises to private owners”. Definisi tersebut 

memberikan pemaknaan bahwa privatisasi menyebabkan perubahan kepemilikan pada suatu 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perubahan tersebut berupa awalnya kepemilikan 

sepenuhnya dikuasai negara menjadi sebagian atau bahkan sepenuhnya menjadi milik publik.  

Latar belakang dilakukannya perubahan struktur kepemilikan tersebut umumnya adalah 

untuk meningkatkan kinerja BUMN yang dinilai rendah selama dalam kepemilikan 

pemerintah secara penuh. Gunasekarage, Hess dan Hu (2007) berpendapat bahwa 

kepemilikan pemerintah lebih lemah dibandingkan kepemilikan swasta dalam pasar 

persaingan. Hal ini dikarenakan: (i) keberpihakan pemerintah terhadap tujuan sosial dan 

politik bertentangan dengan tujuan maksimalisasi nilai, (ii) penunjukkan manajemen dan 

pegawai cenderung memprioritaskan orang-orang yang memiliki pengaruh politik daripada 

kemampuan berkinerja, dan (iii) biaya transaksi lebih tinggi. Wei dan Varela (2005) 

menemukan pengaruh yang selalu negatif dari kepemilikan negara terhadap kinerja 

perusahaan. De Alessi (1980), Bennett dan Johnson (1980) mempunyai pandangan bahwa 

perusahaan swasta akan berkinerja lebih baik dibandingkan perusahaan yang dimiliki 

pemerintah.  

Menurut Garcia dan Anson (2007), privatisasi dipandang sebagai sarana untuk 

memodernisasi perekonomian negara dan mengurangi keterlibatan politik dan pemerintah 

dalam aktivitas ekonomi. Keterlibatan politik dan pemerintah yang mutlak dalam pengelolaan 

menjadikan BUMN tidak dapat menjalankan tata kelola usahanya sebagai suatu entitas bisnis, 

yaitu maksimalisasi nilai perusahaan.  
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Pernyataan Garcia dan Anson (2007) diperkuat oleh D‟Souza et al. (2006) yang 

menyatakan bahwa ketika dimiliki negara secara penuh, BUMN biasanya memiliki struktur 

finansial dan organisasi yang dirancang untuk memenuhi beberapa tujuan politik. Menurut 

Megginson dan Netter (2001), BUMN mengejar tujuan politik berupa maksimalisasi 

kesejahteraan sosial. Hal serupa juga disampaikan oleh Boubakri, Cosset, dan Guedhami 

(2005), bahwa para birokrat di BUMN berusaha mencapai tujuan politik. Ouma, Adler, dan 

Yu (2006) menyatakan bahwa kepemilikan mempengaruhi kinerja perusahaan, karena pemilik 

yang berbeda mengejar tujuan yang berbeda dan memiliki dorongan yang berbeda pula. 

Mereka menyatakan bahwa di bawah kepemilikan pemerintah, perusahaan dijalankan oleh 

birokrat yang memaksimalkan fungsi obyektif berupa kesejahteraan sosial dan agenda 

pribadinya. Boycko, Shleifer, dan Vishny (1996) menambahkan bahwa BUMN mengurusi 

tujuan politik, seperti menyediakan lapangan kerja, yang secara negatif mempengaruhi 

bisnisnya dan juga menjalankan proyek bermotif politik sehingga bisa melemahkan daya 

saingnya.  

Privatisasi merupakan satu dari beberapa fenomena ekonomi yang terjadi di negara-

negara dunia. Privatisasi sebagai fenomena di negara-negara dunia ditunjukkan oleh 

pernyataan beberapa peneliti, diantaranya Villalonga (2000), Naceur, Ghazouani dan Omran 

(2006), serta Garcia dan Anson (2007).  

Fenomena privatisasi di berbagai negara di dunia merupakan akibat dari maraknya 

privatisasi di berbagai negara di dunia. Ada 3 (tiga) faktor utama yang menyebabkan 

maraknya privatisasi di berbagai negara di dunia tersebut. Pertama, terdapat pergeseran 

pandangan  tentang peran yang harus dijalankan oleh negara dalam pengaturan ekonomi. 

Pergeseran pandangan tersebut adalah pergeseran dari pandangan Keynes menjadi pandangan 

Adam Smith dan Friedman. Pandangan Keynes dikenal dengan Keynesian Welfare State,  

menyajikan pandangan yang mendorong peran dominan pemerintah dalam perekonomian 

(Regil, 2001). Pandangan Adam Smith mengenai  liberalisme dan Friedman mengenai neo-

liberalisme, menyatakan bahwa fungsi dan peran pemerintah harus terbatas sebagai ”an 

umpire, not participant” (Friedman dan Friedman, 1980 dalam Irianto, 2006).  

Faktor kedua adalah kisah sukses privatisasi di Inggris. Kebijakan privatisasi pada 

awalnya dijalankan pada tahun 1979/1980 oleh Perdana Menteri Margeret Thatcher. Saat itu 

penjualan aset „hanya‟ menghasilkan £377 (US$ 565.5) juta dan jumlah tersebut melonjak 

secara signifikan menjadi lebih dari £5 (US$7.9) milyar pada tahun 1986/87 (£1=US$1.5) 
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(Pirie, 1988; Kay and Thompson, 1986; Stevens, 1992 dalam Irianto, 2006). Hal ini 

dipertegas oleh Garcia dan Anson (2007) yang menyatakan bahwa sejak dimulai pada tahun 

1979 di Inggris, privatisasi telah meluas bukan hanya pada negara-negara Eropa seperti 

Perancis, Italia, dan Jerman tetapi juga terjadi di negara-negara berkembang di Amerika 

Selatan, Asia dan Afrika. 

Faktor ketiga adalah peran dari Bank Dunia (World Bank) dan IMF (International 

Monetary Fund). World Bank dan IMF merumuskan paket kebijakan ekonomi yang dikenal 

dengan istilah Washington Consensus, terdiri dari fiscal austerity (penghematan pajak), 

privatization (privatisasi) dan market liberalization (liberalisasi pasar). Paket kebijakan 

Washington Consesnsus  merupakan upaya untuk mengatasi krisis ekonomi di negara-negara 

Amerika Latin dan beberapa negara berkembang (Stiglitz, 2002). Menurut Ghosh (2000), 

dalam Irianto (2006), 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. Fakta ini menunjukkan bahwa privatisasi menjadi program yang 

dijalankan oleh seluruh negara-negara di dunia yang terkena krisis pada tahun 1997/1998.  

Sebagai fenomena di negara-negara di dunia, privatisasi juga menjadi fenomena di 

Indonesia. Fenomena privatisasi di Indonesia diawali ketika terjadinya krisis ekonomi pada 

tahun 1997/1998. Implikasi krisis pada saat itu adalah Pemerintah Indonesia terpaksa 

menandatangani letter of Intent (Lol) dengan IMF. Salah satu butir kesepakatannya adalah 

privatisasi BUMN guna menutup defisit anggaran negara. Program privatisasi terus menjadi 

salah satu program dari pemerintah dalam pembangunan BUMN.  

Program privatisasi menjadi salah satu program dari Kementrian Negara BUMN RI. Hal 

ini tertuang dalam Master Plan BUMN 2005-2009 (www.bumn-ri.go.id). Pembangunan 

BUMN merupakan bagian dari pembangunan ekonomi nasional, sehingga pembangunan 

BUMN Indonesia diletakkan pada konteks Pembangunan Nasional Indonesia. Hal ini 

dikarenakan BUMN memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap APBN. Sumbangan 

total BUMN mencapai Rp 55,60 triliun, berupa  pajak sebesar Rp 42,76 triliun pada tahun 

2005. Sumbangan BUMN mengalami peningkatan menjadi Rp68,83 triliun, berupa pajak 

sebesar Rp45,32 triliun, deviden Rp 21,40 triliun, dan privatisasi Rp 2,11 triliun pada tahun 

2006 (Sugiharto, 2007).  

 

http://www.bumn-ri.go.id/
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Tabel 1.1. Kinerja BUMN Tbk 2004-2006 

Uraian 
Tahun 

2004 2005 2006 

Kapitalisasi Pasar 
(RP T) 

239,16 36,3% 289,56 36,1% 452,69 36,82% 

Nilai Perdagangan  
(Rp T) 

62,44 29,2% 82,84 20,4% 151,67 34,5% 

Volume Perdagangan  
(Miliyar Saham) 

29,34 8,01% 32,11 8,0% 40,46 9,4% 

Frekuensi Perdagangan 
(kali)  

604.390 18,1% 778.347 19,4% 1.262.222 26,7% 

Sumber : Sugiharto, 2007 

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa kinerja BUMN Tbk setiap tahunnya mengalami 

peningkatan. Kapitalisasi Pasar pada tahun 2004 sebesar 239,16 triliun meningkat sebesar 

36,82% pada tahun 2006 menjadi 452,69 triliun.  Volume perdagangan pada tahun 2004 

sebesar 29,34 milyar saham meningkat sebesar 9,4% menjadi 40,46 milyar saham pada tahun 

2006. Keadaaan ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja BUMN akan secara signifikan 

mendorong pertumbuhan pasar modal Indonesia. 

Privatisasi BUMN telah menjadi fenomena utama di negara maju dan  negara 

berkembang. Hal tersebut menyebabkan perubahan signifikan pada struktur kepemilikan 

perusahaan-perusahaan di seluruh dunia (Boubakri et al., 2005). Berdasarkan hal tersebut, 

D‟Souza, Nash, dan Megginson (2005) berpendapat bahwa perubahan mendasar akibat dari 

privatisasi adalah perubahan kepemilikan.  

Menurut D‟Souza et al. (2006), perubahan kepemilikan menyebabkan perubahan tata 

kelola perusahaan (corporate governance). D‟Souza et al. (2006) juga menyatakan bahwa 

perubahan tata kelola perusahaan merupakan determinan penting bagi kinerja perusahaan 

pasca privatisasi. Boubakri et al. (2005) berpendapat bahwa keberhasilan privatisasi 

bergantung pada efektifitas mekanisme tata kelola perusahaan pasca privatisasi. Menurut 

Jensen dan Meckling (1976), struktur kepemilikan memiliki kaitan dengan tata kelola 

perusahaan sehingga berpengaruh positif atau negatif terhadap tata kelola perusahaan. De 

Alessi (1995) berpendapat bahwa struktur kepemilikan mempengaruhi dorongan untuk 

mengejar strategi maksimalisasi nilai.  

Struktur kepemilikan BUMN Tbk terdiri atas kepemilikan negara dan kepemilikan 

publik. Kemungkinan kepemilikan dari kepemilikan publik berupa kepemilikan oleh pegawai, 

kepemilikan asing, kepemilikan institusi, kepemilikan managerial, dan kepemillikan lainnya. 

Salah satu penelitian mengenai struktur kepemilikan BUMN Tbk adalah studi oleh D‟Souza 

et al. (2006). Mereka meneliti struktur kepemilikan BUMN Tbk berdasarkan kepemilikan 
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negara dan kepemilikan publik ditinjau dari kepemilikan asing dan kepemilikan pegawai. 

D‟Souza et al. (2005) meneliti kepemilikan publik berdasarkan kepemilikan asing. Penelitian 

terhadap kepemilikan manajerial dilakukan oleh Li, Moshirian,  Nguyen, dan Tan (2007), 

kepemilikan CEO oleh Demsetz dan Villalonga (2001), kepemilikan manajemen oleh 

Roosenboom dan Van der Goot (2005), kepemilikan institusional oleh Tsai dan Gu (2007), 

dan kepemilikan pegawai oleh Barberis, Boycko, Shleifer, dan Tsukanova (1996).  

Secara ekonomi dan politik, privatisasi dengan metode penjualan saham ke pasar modal 

(go public) merupakan privatisasi yang paling banyak digunakan di banyak negara (D‟Souza 

et al., 2006). Privatisasi dengan metode penjualan saham ke pasar modal 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, dan Thisse 

(1997), serta Estrin dan Perotin (1991), BUMN kurang efisien dikarenakan kebal terhadap 

campur tangan pasar modal. Lemahnya efisiensi tersebut menyebabkan kinerja manajerial 

kurang begitu termonitor. Apabila BUMN tersebut diprivatisasi melalui penjualan saham ke 

pasar modal, disiplin terhadap pasar modal akan terjadi.  

Menurut Farinos, García, dan Ibanez (2007), sebagian besar peneliti mempelajari topik 

privatisasi dengan fokus efek privatisasi terhadap kinerja finansial dan operasional BUMN 

melalui penjualan saham ke pasar modal. Peneliti-peneliti tersebut antara lain adalah D‟Souza 

et al. (2006), Mathur dan Banchuenvijit (2007), dan Naceur et al. (2006). Mereka meneliti 

privatisasi BUMN Tbk di banyak negara. Peneliti lain seperti Li et al. (2007) dan Farinos et 

al. (2007) meneliti privatisasi melalui penjualan saham ke pasar modal menggunakan sampel 

BUMN Tbk di satu negara.  

Penelitian terhadap privatisasi di banyak negara telah dilakukan oleh D‟Souza et al. 

(2006). Penelitian tersebut menggunkan sampel berupa 161 BUMN Tbk di 39 negara pada 

periode tahun 1961-1999. Fokus penelitian mereka adalah 3 tahun pra dan 3 tahun pasca 

privatisasi. Mereka menyimpulkan bahwa BUMN Tbk dengan kepemilikan negara yang besar 

mampu meningkatkan kinerja finansial dan operasional pasca privatisasi pada indikator 

profitabilitas. Kesimpulan lain dari penelitian mereka adalah kepemilikan swasta yang tinggi 

(kepemilikan negara rendah) mengarah peningkatan kinerja finansial dan operasional pada 

indikator produktifitas. Mereka juga melaporkan bahwa peningkatan kepemilikan asing 

memberikan peningkatan kinerja finansial dan operasional pada indikator efisiensi.  
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Mathur dan Banchuenvijit (2007) juga melakukan studi mengenai privatisasi di banyak 

negara. Mereka meneliti 65 BUMN Tbk di negara maju dan 38 BUMN Tbk di 36 negara 

berkembang. Mereka melakukan penelitian tersebut selama periode tahun 1993-2003. Periode 

tersebut mencakup 3 tahun pra dan 3 tahun pasca privatisasi. Kesimpulan penelitian mereka 

adalah BUMN Tbk di negara maju dan negara berkembang mengalami peningkatan kinerja 

finansial dan operasional pasca privatisasi. Peningkatan kinerja tersebut ditunjukkan oleh 

peningkatan indikator profitabilitas, efisiensi, output, dan pembayaran deviden, serta 

penurunan indikator tenaga kerja, dan leverage. Namun, penelitian mereka menemukan 

penurunan indikator investasi modal.  

Peneliti berikutnya yang melakukan studi mengenai privatisasi di banyak negara adalah 

Naceur et al. (2006). Mereka meneliti 55 BUMN Tbk di Mesir, 6 BUMN Tbk di Maroko, 13 

BUMN Tbk di Tunisia, dan 21 BUMN Tbk di Turki. Mereka melakukan penelitian tersebut 

selama periode tahun 1990-2001. Periode tersebut mencakup 3 tahun pra dan 3 tahun pasca 

privatisasi. Temuan studi mereka menunjukkan bahwa BUMN Tbk di 4 negara tersebut 

mengalami peningkatan kinerja finansial dan operasional pasca privatisasi. Peningkatan 

kinerja ini terdapat pada indikator profitabilitas dan indikator efisiensi operasi, dan penurunan 

signifikan pada indikator tenaga kerja dan indikator leverage. Namun, penelitian tersebut 

tidak menemukan peningkatan atau penurunan indikator output pada BUMN Tbk tersebut.  

D‟Souza et al. (2006), Mathur dan Banchuenvijit (2007), serta Naceur et al. (2006) 

memiliki beberapa kesamaan dalam meneliti privatisasi di banyak negara. Berdasarkan 

sampel BUMN-BUMN di banyak negara, tiga penelitian tersebut: (i) meneliti privatisasi yang 

menggunakan metode penjualan saham ke pasar modal; (ii) meneliti perbandingan kinerja 

finansial dan operasional BUMN Tbk sebelum dan sesudah privatisasi; dan (iii) belum secara 

tegas menyatakan bahwa terjadi peningkatan kinerja finansial dan operasional pasca 

privatisasi karena masih terdapat inkonsistensi hasil pada indikator investasi modal dan 

indikator output. 

Selain studi yang meneliti privatisasi di banyak negara, terdapat penelitian sejenis yang 

menggunakan sampel BUMN-BUMN dari satu negara saja. Studi mengenai privatisasi di satu 

negara saja dapat dilihat dalam penelitian Li et al. (2007). Mereka melakukan penelitian 

terhadap privatisasi dengan metode penjualan saham ke pasar modal di Cina. Fokus penelitian 

mereka adalah 1 tahun pra dan 1 tahun pasca privatisasi serta periode 3 tahun pra dan 3 tahun 

pasca privatisasi selama tahun 1992–2000. Kesimpulan penelitian mereka menunjukkan 
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bahwa pasca privatisasi, kinerja finansial dan operasional BUMN Tbk mengalami penurunan 

ROS (Return on Sales) dan ROA (Return on Asset), untuk indikator profitabilitas. Namun, 

normalized real profits mengalami peingkatan.  

Farinos et al. (2007) juga melakukan penelitian dengan sampel BUMN Tbk di satu 

negara yaitu Spanyol. Mereka melakukan studi terhadap 22 BUMN Tbk sebagai sampel 

penelitiannya. Kurun waktu penelitian mereka adalah 3 tahun pra dan 3 tahun pasca 

privatisasi selama tahun 1993–2000. Temuan mereka menunjukkan bahwa BUMN Tbk 

mengalami peningkatan indikator efisiensi operasi, peningkatan indikator investasi modal, 

peningkatan indikator output, dan penurunan indikator tenaga kerja serta penurunan indikator 

leverage. Namun, mereka tidak menemukan peningkatan indikator profitabilitas.  

Penelitian privatisasi di satu negara antara lain dilakukan oleh Li et al. (2007), dan 

Farinos et al. (2007). Dua penelitian tersebut: (i) meneliti privatisasi yang menggunakan 

metode penjualan saham ke pasar modal; (ii) meneliti perbandingan kinerja finansial dan 

operasional BUMN Tbk sebelum dan sesudah privatisasi; (iii) belum secara tegas menyatakan 

bahwa terjadi peningkatan kinerja finansial dan operasional pasca privatisasi, karena masih 

terdapat inkonsistensi hasil pada indikator profitabilitas. 

BUMN umumnya memiliki citra sebagai perusahaan yang kurang efisien, kental unsur 

birokrasi dan politik. Privatisasi BUMN melalui penjualan saham ke pasar modal diharapkan 

merubah citra tersebut menjadi perusahaan yang efisien dan profit oriented. Perubahan citra 

ini juga memberikan perubahan terhadap reputasi perusahaan.  

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

dalam kategori intangible asset (Michalisin, Smith, dan Klein, 1997). Barney (1991) 

menyatakan bahwa 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. Barney (1991) menyebutkan 

bahwa sebuah perusahaan akan memiliki keunggulan daya saing berkelanjutan ketika 

perusahaan tersebut menerapkan strategi penciptaan nilai yang tidak diterapkan oleh para 

pesaing di waktu yang bersamaan, dan ketika perusahaan lain tidak mampu meniru kelebihan 

dari strateginya.  

Reputasi perusahaan yang baik merupakan sumberdaya langka dan berharga, serta 

merupakan sumber dari keunggulan daya saing untuk mendapatkan above average return 

(Barney, 1991). Jika perusahaan memiliki status reputasi di atas rata-rata, maka perusahaan 
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dapat mencapai superior profit (Dowling, 2001). Suta (2006) menyatakan bahwa reputasi 

perusahaan dibangun atau dibentuk oleh beberapa faktor, salah satunya reputasi accounting 

measures (pengukuran akuntansi). Temuan-temuan tersebut memberikan kesimpulan bahwa 

keunggulan daya saing berkelanjutan dapat dicapai ketika perusahaan menerapkan strategi 

penciptaan nilai yang tidak mampu diikuti oleh pesaing. Salah satu cara untuk mencapai 

keunggulan daya saing berkelanjutan tersebut adalah melalui reputasi ukuran akuntansi.  

Pasar modal merupakan sumber keuangan bagi pertumbuhan perusahaan termasuk 

BUMN Tbk. Pasar modal berfungsi sebagai wahana untuk menyalurkan dana dari pihak yang 

mempunyai kelebihan dana (savers) kepada pihak yang membutuhkan dana (borrowers). 

Pasar modal merupakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi BUMN Tbk maupun 

perusahaan lainnya, dan menjadi sarana investasi bagi para investor lokal maupun asing. 

Sebagai emiten, BUMN Tbk harus mampu menunjukkan kepada masyarakat investor bahwa 

efek yang diterbitkannya memang layak untuk diperdagangkan di bursa.  

Penelitian terdahulu tentang privatisasi sebagian besar hanya berfokus membandingkan 

kinerja finansial dan operasional BUMN Tbk sebelum dan sesudah privatisasi. Perbandingan 

kinerja finansial dan operasional tersebut menggunakan indikator profitabilitas, indikator 

efisiensi operasi, indikator investasi modal, indikator output, indikator tenaga kerja, dan 

indikator leverage serta indikator pembayaran deviden. Hasil penelitian mengenai kinerja 

finansial dan operasional dari BUMN Tbk pada sekelompok negara maupun satu negara 

belum mampu secara tegas menyatakan bahwa pasca privatisasi terjadi peningkatan kinerja 

finansial dan operasional. Ketidaktegasan tersebut dikarenakan masih terdapat inkonsistensi 

hasil pada indikator profitabilitas, indikator investasi modal, maupun indikator output. 

Penelitian terdahulu mengenai keunggulan daya saing antara lain dilakukan oleh Barney 

(1991), Rose dan Thomsen (2004). Penelitian mereka menunjukkan bahwa reputasi 

perusahaan yang baik memiliki karakteristik aset intangible. Karakteristik tersebut 

memberikan keunggulan daya saing untuk menghasilkan return di atas normal.  

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh privatisasi bagi suatu BUMN terhadap kinerja 

pasarnya antara lain dilakukan oleh Boubakri dan Hamza (2007), Hovey (2005), Boutchkova 

dan Megginson (2000), Gentzoglanis (2007). Mereka menyimpulkan bahwa privatisasi 

menghasilkan peningkatan kinerja pasar perusahaan. Boubakri dan Hamza (2007) juga 

menyimpulkan bahwa privatisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap ukuran pasar saham 

dan likuiditas perusahaan setelah satu dan dua tahun. 
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Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu mengenai struktur kepemilikan, kinerja 

finansial dan operasional,  keunggulan daya saing, dan kinerja pasar memunculkan beberapa 

research gap. Pengaruh perubahan stuktur kepemilikan BUMN dari kepemilikan oleh negara 

sepenuhnya menjadi kepemilikan negara dan kepemilikan publik terhadap kinerja finansial 

dan operasional masih ambigu. Pengaruh kepemilikan publik terhadap keunggulan daya saing 

sangat penting tetapi belum banyak diteliti. Privatisasi dalam pengaruhnya terhadap kinerja 

pasar sudah diteliti namun belum secara tegas meyatakan bahwa perubahan kepemilikan 

publik memiliki pengaruh terhadap kinerja pasar.  

Beberapa penelitian mengenai kinerja perusahaan yang diprivatisasi menggunakan 

beberapa istilah berbeda untuk menyatakan kinerja perusahaan tersebut. Kinerja finansial dan 

operasional merupakan pengistilahan kinerja perusahaan yang paling banyak digunakan oleh 

para peneliti, seperti Boubakri dan Cosset (1998), D‟Souza dan Megginson (1999), Hung dan 

Song (2005), serta D‟Souza et al. (2005, 2006).  

Studi empiris mengenai kinerja pasar dalam konteks privatisasi dibahas oleh Megginson 

et al. (2004). Studi tersebut menunjukan bahwa pemerintah negara-negara yang pasar 

modalnya kurang berkembang melancarkan program privatisasi melalui penjualan saham 

sebagai cara untuk mengembangkan pasar modal tersebut. Menurut Suta (2006), pengukuran 

kinerja pasar dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan dari sisi keuangan 

menggunakan total imbal hasil saham, kapitalisasi pasar, dan likuiditas saham yang diukur 

dengan frekuensi perdagangan, persentase volume perdagangan, dan persentase nilai 

perdagangan. Kedua, pendekatan dari sisi kebijakan di pasar modal menggunakan distribusi 

saham. 

 Penelitian mengenai pengaruh kinerja perusahaan terhadap reputasi perusahaan telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti. Fombrun dan Shanley (1990) menemukan bahwa kinerja 

historis dan sinyal non-ekonomi lainnya mempengaruhi reputasi. Rose dan Thomson (2004) 

mengemukakan bahwa ketika perusahaan mengalami kinerja finansial yang sangat baik, 

reputasi perusahaan tersebut secara positif akan terpengaruh. Hasil penelitian mereka 

menegaskan bahwa kinerja finansial perusahaan mempengaruhi reputasi. Penelitian Suta 

(2006) tentang reputasi persahaan dapat disimpulkan bahwa reputasi perusahaan dibangun 

dari reputasi tata kelola perusahaan, reputasi CEO, reputasi tanggung jawab sosial, dan 

reputasi ukuran akuntansi. 
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Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu mengenai kinerja finansial dan operasional, 

keunggulan daya saing, dan kinerja pasar memunculkan beberapa research gap. Penelitian 

terdahulu belum mengungkapkan secara tegas pengaruh kinerja finansial dan operasional 

terhadap kinerja pasar. Penelitian terdahulu belum menjelaskan pengaruh kinerja finansial dan 

operasional terhadap keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan ukuran akuntansi. 

Penelitian Rose dan Thomsen (2004), Roberts dan Dowling (2002), Vergin dan 

Qoronfleh (1998), serta Jones, Jones dan Little (2000), Suta (2006) menunjukkan temuan 

bahwa reputasi berpengaruh positif terhadap kinerja pasar. Temuan dari studi-studi terdahulu 

hanya meneliti keunggulan daya saing dan reputasi perusahaan dalam kajian yang terpisah. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini mengintegrasikan dua hal tersebut 

dan mengkhususkan bahasan reputasi perusahaan pada reputasi ukuran akuntansi untuk 

memunculkan telaah baru yaitu keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi 

ukuran akuntansi. Studi mengenai pengaruh reputasi perusahaan terhadap kinerja pasar 

memang cukup mendapat perhatian dari para peneliti. Meski demikian, research gap masih 

ditemukan karena belum terdapat penelitian yang menjelaskan pengaruh keunggulan daya 

saing berdasarkan reputasi ukuran akuntansi terhadap kinerja pasar. 

Penelitian ini mengkaji pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja finansial dan 

operasional, keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi dan 

kinerja pasar secara parsial dan komprehensif pada BUMN Tbk di Indonesia. Mengingat 

pentingnya privatisasi bagi bangsa Indonesia dan dalam rangka pengembangan literatur, studi 

ini menjadi penting dan menarik sehingga layak untuk dilakukan penelitian. Secara umum, 

penelitian ini bertujuan untuk memprediksi model pengaruh struktur kepemilikan terhadap 

kinerja finansial dan operasional, keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi 

ukuran akuntansi, dan kinerja pasar secara parsial dan komprehensif pada BUMN Tbk sebagai 

bukti privatisasi di Indonesia. 

 

1.1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan research gap, masalah utama penelitian ini adalah apakah struktur 

kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja finansial dan operasional, keunggulan daya saing 

berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi, dan kinerja pasar pada BUMN Tbk. 

Masalah utama penelitian ini kemudian dapat dijabarkan menjadi 6 (enam) rumusan masalah, 

sebagai berikut:   
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1. Apakah kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja 

finansial dan operasional ? 

2. Apakah kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan berpengaruh terhadap 

keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi ? 

3. Apakah kepemilikan publik dalam 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 ? 

 

1.1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah utama dan rumusan masalah penelitian, tujuan utama penelitian 

ini adalah menganalisis dan menjelaskan pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja 

finansial dan operasional, keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran 

akuntansi, dan kinerja pasar pada BUMN Tbk. Tujuan utama penelitian ini kemudian dapat 

dijabarkan menjadi 6 (enam) tujuan penelitian masalah, sebagai berikut: 

1.  Menganalisis dan menjelaskan pengaruh kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan 

terhadap kinerja finansial dan operasional  

2.  Menganalisis dan menjelaskan pengaruh kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan 

terhadap keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi.  

3.   Menganalisis dan menjelaskan pengaruh kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan 

terhadap kinerja pasar 

4.   Menganalisis dan menjelaskan pengaruh kinerja finansial dan operasional  terhadap 

kinerja pasar. 

5.   Menganalisis dan menjelaskan pengaruh kinerja finansial dan operasional terhadap 

keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi 

6.   Menganalisis dan menjelaskan pengaruh keunggulan daya saing berkelanjutan 

berdasarkan reputasi ukuran akuntansi terhadap kinerja pasar 
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1.1.4.  Manfaat Penelitian 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan 

praktis. Kontribusi teoritis dari penelitian ini adalah melengkapi dan memperkaya khasanah 

ilmu pengetahuan di bidang manajemen keuangan mengenai struktur kepemilikan, kinerja 

finansial dan operasional, keunggulan daya saing, dan kinerja pasar dalam konteks privatisasi 

di Indonesia. Kontribusi praktis dari penelitian ini adalah memberikan pertimbangan serta 

masukan bagi Kementrian BUMN RI dan pelaku pasar modal mengenai struktur kepemilikan, 

kinerja finansial dan operasional, keunggulan daya saing, dan kinerja pasar BUMN Tbk.  

Secara khusus hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara langsung 

berupa informasi mengenai : 

1.  Pengaruh kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan terhadap kinerja finansial dan 

operasional.  

2.  Pengaruh kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan terhadap keunggulan daya 

saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi 

3.   Pengaruh kepemilikan publik dalam 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. 

 

1.2.  TINJAUAN PUSTAKA 

1.2.1.  Tinjauan Teori 

1.2.1.1. Definisi Privatisasi 

Menurut Bastian (2002), teori privatisasi sangat dipengaruhi ide dasar bahwa privatisasi 

adalah masalah politik ekonomi. Kontribusi aspek ini sebenarnya sudah ada di tahap awal 

praktik privatisasi. Praktik privatisasi di Inggris dirasakan sebagai implementasi kebijakan 

politik pragmatis, sedangkan praktik privatisasi di Amerika Serikat (AS) cenderung 

dipengaruhi perkembangan teori ekonomi. Dua pandangan yang berbeda tersebut sebenarnya 
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merupakan turunan politik ekonomi. Pengkajian dua pandangan tersebut dilakukan dengan 

pendekatan pragmatis politik yang berorientasi kepentingan ekonomi. Ini berarti bahwa 

berbagai kebijakan privatisasi akan dikembangkan dalam konteks masing-masing negara  

Menurut Meitisari (2007), pelaksanaan program privatisasi di Indonesia ditentukan oleh 

beberapa lembaga negara. Masing-masing lembaga tersebut mempunyai sudut pandang yang 

berbeda. Kementrian Negara BUMN mempunyai sudut pandangan dari sisi ekonomi mikro. 

Departemen Keuangan memandangnya dari sisi ekonomi makro. Lembaga Legislatif 

menggunakan pandangan ekonomi politik. Perspektif yang berbeda-beda tersebut menentukan 

objektifitas terhadap keputusan privatisasi. 

Kementrian Negara BUMN memandang privatisasi bertujuan untuk meningkatkan 

produktifitas, profitabilitas, efisiensi, dan pengurangan utang perusahaan BUMN. Privatisasi 

juga diharapkan dapat meningkatkan good corporate governance (GCG), dan menarik sumber 

keuangan baru ke perusahaan, serta pengembangan pasar.  

Perspektif Departemen Keuangan mengenai privatisasi didasarkan kepada ekonomi 

makro. Menurut sudut pandang 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. 

Badan Legislatif memandang tujuan privatisasi dari perspektif ekonomi politik. 

Menurut 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.  

1.2.1.2. Tujuan Privatisasi 

Kebijakan privatisasi akan dikembangkan dalam konteks masing-masing negara 

(Bastian, 2002). Tujuan privatisasi di setiap negara dilatarbelakangi oleh hal yang berbeda. 

Menurut Vickers dan Yarrow (1988), alasan finansial dilakukannya privatisasi adalah 

keinginan negara untuk memperoleh pendapatan dari hasil penjualan BUMN. Garcia dan 

Anson (2007) menyatakan bahwa alasan politik untuk memprivatisasi BUMN didasarkan 

pada lemahnya tata kelola yang dilakukan oleh negara terhadap BUMN, sehingga privatisasi 

dianggap mampu menarik modal asing dan investor institusional serta bisa membantu 

mengkonsolidasikan pasar modal.  
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Alasan ekonomi untuk memprivatisasi BUMN didasari adanya pernyataan bahwa 

perusahaan publik mampu mengungguli BUMN (Garcia dan Anson, 2007). Pernyataan ini 

merupakan argumen pro-privatisasi  yang didukung oleh hasil-hasil penelitian bahwa 

kepemilikan publik mengungguli kepemilikan negara dan kepemilikan publik dalam struktur 

kepemilikan BUMN memicu semakin tingginya produktifitas dan superior efisiensi serta 

kinerja. 

Pemerintah berusaha memprivatisasi BUMN-nya berdasarkan beragam alasan. Menurut 

Nellis (1991), secara teoritis, alasan pemerintah melakukan privatisasi terhadap BUMN-nya 

adalah: (i) untuk meningkatkan pendapatan; (ii) melebur kepemilikan; (iii) memberi 

penghargaan bagi loyalis politik; (iv) memenuhi permintaan investor asing; (v) mengurangi 

beban administratif di birokrasi negara; dan (vi) menjadikan sektor swasta bertanggungjawab 

atas investasi perusahaan yang penting. Megginson dan Netter (2001) mengemukan beberapa 

tujuan yang ingin dicapai dari privatisasi, yaitu: (i) meningkatkan keuntungan bagi negara; (ii) 

meningkatkan efisiensi perekonomian; (iii) mengurangi campur tangan pemerintah dalam 

perekonomian; (iv) meningkatkan kepemilikan saham dengan lebih luas; (v) memberikan 

kesempatan untuk persaingan; (vi) mengenakan BUMN pada disiplin pasar; (vii) 

mengembangkan pasar modal nasional. Penelitian terdahulu lainnya oleh Naceur et al. (2006) 

menyebutkan bahwa alasan utama dilakukan privatisasi adalah meningkatkan efisiensi state-

owned enterprise dan untuk mengurangi beban anggaran negara. 

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

efisiensi. Menurut Farinos et al. (2007), tujuan privatisasi adalah: (i) meningkatkan 

keuntungan bagi negara; (ii) meningkatkan efisiensi perekonomian; (iii) mengurangi campur 

tangan pemerintah dalam perekonomian; (iv) meningkatkan kepemilikan saham dengan lebih 

luas; (v) memberikan kesempatan untuk persaingan; (vi) mengenakan BUMN pada disiplin 

pasar; dan (vii) mengembangkan pasar modal rasional. Berdasarkan pendapat-pendapat 

tersebut, kesimpulan dari tujuan privatisasi adalah meningkatkan efisiensi BUMN sehingga 

memiliki keunggulan daya saing berkelanjutan yang memberikan peningkatkan kemanfaatan 

bagi negara dan masyarakat. 

1.2.1.3. Privatisasi dalam Perspektif Manajemen Keuangan 

Menurut perspektif manajemen keuangan, privatisasi diinterprestasikan sebagai 

perubahan struktur kepemilikan yang mengakibatkan perubahan pada tata kelola perusahaan. 

Perubahan tersebut pada akhirnya mempengaruhi kinerja perusahaan. Sebelum dilakukan 
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privatisasi, kepemilikan BUMN sepenuhnya dimiliki oleh negara. Namun, setelah dilakukan 

privatisasi, terjadi perubahan struktur kepemilikan dari yang pada awalnya sepenuhnya milik 

negara menjadi sebagian atau bahkan sepenuhnya menjadi milik publik. Struktur kepemilikan 

menggambarkan besarnya kepemilikan pada suatu perusahaan. Besaran kepemilikan 

dicerminkan dengan persentase kepemilikan saham oleh pemegang saham (shareholder). 

Kepentingan utama para pemegang saham adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-

besarnya melalui pembagian deviden.  

Manajemen keuangan merupakan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan, yakni: uang 

dan manusia (Asnawi dan Wijaya, 2005). Manusia (men) dalam bertindak tidak terlepas dari 

kegiatan pengambilan keputusan. Demikian halnya manusia di dalam manajemen keuangan 

(manager keuangan) tidak terlepas dari kegiatan pengambilan keputusan. Menurut Saragih, 

Manurung dan Manurung (2005), terdapat tiga jenis keputusan dalam manajemen keuangan, 

yaitu: (a) keputusan-keputusan investasi (investment decisions), (b) keputusan-keputusan 

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

Benang merah privatisasi dalam perspektif manajemen keuangan adalah bahwa 

keberadaan perubahan struktur kepemilikan pada suatu BUMN mampu memaksimumkan 

kemakmuran pemegang saham melalui maksimalisasi nilai perusahaan dengan menggunakan 

keputusan-keputusan dalam manajemen keuangan. 

1.2.1.4. Metode-metode Privatisasi  

Brada (1996) mengklasifikasikan metode privatisasi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu: 

(i) privatisasi melalui restitusi; (ii) privatisasi melalui penjualan hak milik negara (baik 

penjualan langsung atau melalui penjualan saham); (iii) privatisasi voucher; dan (iv) 

privatisasi dari bawah. Studi oleh Bastian (2002) mengklasifikasikan metode privatisasi 

menjadi 9 (sembilan) kategori. Kategori yang dimaksud adalah: (i) penawaran umum 

(Flotation); (ii) penempatan langsung (Direct Placement); (iii) Management Buy-Out/MBO 

(atau bila karyawan turut berpartisipasi maka disebut dengan Management and/or Employee 

Buy-Out/MEBO); (iv) likuidasi; (v) privatisasi lelang; (vi) kepemilikan dengan menggunakan 

Dana Perwalian Privatisasi (Privatisation Trust Fund); (vii) penjualan aset; (viii) konsesi, dan 

(ix) sewa guna usaha (lease),  

Master Plan BUMN 2005-2009 memuat tiga metode privatisasi yang akan dijadikan 

alternatif oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan privatisasi. Metode privatisasi tersebut 

adalah:  
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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). 

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).  

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. 

Adapun Employee and Management Buy Out (EMBO) digunakan untuk BUMN-

BUMN yang masuk dalam kriteria: 
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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. 

1.2.1.5. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori Perusahaan (theory of the firm) oleh Jensen dan Meckling (1976) memiliki 

substansi mengenai perilaku managerial (managerial behavior), biaya keagenan (agency cost) 

dan struktur kepemilikan (ownership structure). Ketiga substansi tersebut akan terjadi ketika 

suatu perusahaan berupa perusahaan publik.  

Jensen dan Meckling (1976) mengemukan bahwa perusahaan adalah “legal fictions 

which serve as a nexus for a set of contracting relationships among individuals”. Perusahaan 

merupakan pusat perjanjian kontrak antara berbagai pihak yaitu pemegang saham, manajer, 

pemasok dan pihak-pihak lainnya termasuk karyawan dan pekerja. Pihak-pihak tersebut 

berusaha mengakomodasi  kepentingan masing-masing sehingga menimbulkan konflik 

diantara mereka. 

 Pemisahan pengelolaan dan kepemilikan terhadap suatu perusahaan mengakibatkan 

masalah keagenan (agency problem). Pemisahan ini membuat manajer bertindak sesuai 

dengan kepentingannya dan tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham (pemilik) 

sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Upaya 

peningkatan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan sebagai tujuan 

utama perusahaan sering tidak sejalan dengan tujuan pihak manajemen (manajer) perusahaan.  

 Teori Keagenan (agency theory) menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam 

perusahaan (pemilik, manajer, kreditur) berperilaku, karena mempunyai kepentingan yang 
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berbeda-beda. Munculnya konflik keagenan diawali dengan adanya agency reationship antara 

pihak satu dengan pihak lainnya. Menurut Jensen dan Meckling (1976), agency relationship 

adalah kontrak antara pihak principal meminta pihak agen untuk melakukan suatu pekerjaan 

untuk kepentingan principal dengan mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada 

agen. Jika kedua belah pihak memaksimumkan utilitas masing-masing maka diyakini bahwa 

agen tidak akan melakukan tindakan yang sesuai dengan keinginan principal. 

 Eisenthardt (1989) mengemukakan bahwa agency theory didasarkan pada tiga asumsi 

sifat manusia. Pertama, manusia pada umumnya bersifat mementingkan kepentingan diri 

sendiri (self-interest). Kedua, manusia mempunyai kemampuan daya pikir terbatas mengenai 

persepsi masa depan (bounded – rationality). Ketiga, manusia selalu menghindari resiko (risk 

– averse).  

 Menurut agency theory, pihak agen adalah pihak manajemen yang bertugas mengelola 

perusahaan dan pihak principal adalah pemegang saham. Pihak agen (manajer) mempunyai 

tugas dan tanggung jawab mengenai kebijakan sumber dana, kebijakan penggunaan dana, 

kebijakan deviden. Sedangkan pihak pemegang saham (pemilik perusahaan) melakukan 

pengawasan terhadap perilaku manajer tersebut. Manajer yang diangkat oleh pemegang 

saham harus bertindak untuk kepentingan pemegang saham. Manajer cenderung 

mengutamakan kepentingan pribadinya atau bertindak bukan untuk kepentingan pemegang 

saham (Jansen dan Meckling, 1976). 

 Pemegang saham mempunyai tujuan untuk memaksimumkan kekayaannya dengan 

melihat nilai sekarang dari arus kas yang dihasilkan oleh investasi perusahaan. Sedangkan 

manajer perusahaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan ukuran 

perusahaan. Pertumbuhan yang meningkat akan memberikan peluang bagi manajer tingkat 

bawah dan menengah untuk dipromosikan. Selain itu, manajer dapat membuktikan diri 

sebagai karyawan yang produktif sehingga memperoleh penghargaan lebih dan wewenang 

untuk menentukan biaya-biaya. Ukuran perusahaan yang semakin besar memberikan 

keamanan pekerjaan atau mengurangi lay-off dan kompensasi yang semakin besar (Jensen dan 

Meckling, 1976). 

 Prinsipal (pemilik) dapat mengurangi penyimpangan perilaku agen (manajer) dengan 

memberikan insentif dengan mengeluarkan biaya monitoring. Secara umum biaya-biaya yang 

dikeluarkan prinsipal untuk memastikan agen bersedia melakukan keinginan pemegang saham 

disebut biaya keagenan (agency cost).  
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 Jensen dan Meckling (1976) mengemukan bahwa biaya keagenan terdiri dari 3 biaya. 

Pertama, biaya monitoring (monitoring cost) yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melakukan 

pengawasan guna mencegah agar tindakan manajer tetap sesuai dengan kepentingan pemilik. 

Kedua, biaya bonding (bonding cost) yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menjamin agar 

manajer tidak mengambil keuntungan dari fasilitas yang diberikan. Ketiga, biaya residual 

loss.  

 Ada beberapa alternatif untuk mengurangi agency cost. Pertama, melalui peningkatan 

kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen. Kepemilikan saham oleh manajemen 

merupakan insentif bagi para manajer agar mampu meningkatkan kinerja perusahaan 

diantaranya melalui penggunakan utang yang optimal, sehingga akan meminimumkan biaya 

keagenen. Kedua, meningkatkan devident payout ratio. Hal ini menyebabkan tidak 

tersedianya cukup banyak free cash flow dan manajemen terpaksa mencari pendanaan dari 

luar untuk membiayai investasinya. Ketiga, meningkatkan pendanaan dengan hutang. 

Peningkatan hutang akan menurunkan besarnya konflik antara pemegang saham dengan 

manajemen. Pendanaan menggunakan hutang akan menurunkan excess cash flow yang ada 

dalam perusahaan sehingga menurunkan kemungkinan pemborosan dilakukan oleh 

manajemen, mendisiplinkan dan mengurangi perilaku oportunistis manajer. Pendanaan 

menggunakan hutang juga mengakibatkan free cash flow yang dihasilkan perusahaan harus 

dipakai untuk membayar bunga dan cicilan hutang, sehingga tidak ada dana kas menganggur 

yang dapat disalahgunakan atau dipakai untuk berbagai investasi yang tidak produktif. 

Keempat, institusional investor sebagai monitoring agents. Moh‟d, Perry, dan Rinbey (1998) 

menyatakan bahwa distribusi saham antara pemegang saham dari luar yaitu institusional 

investor dan shareholders dispersion dapat mengurangi agency cost. Hal ini menunjukkan 

bahwa kepemilikan mewakili suatu sumber kekuasaan (source of power) yang dapat 

digunakan untuk mendukung atau sebaliknya menentang terhadap keberadaan manajemen. 

Adanya kepemilikan investor institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan 

investasi lainnya akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap 

kinerja manajemen.  

 Penggunaan hutang dalam perusahaan juga menimbulkan bentuk konflik keagenen 

yang lain, yaitu antara pemegang saham dan kreditur. Hutang yang besar memberikan insentif 

bagi pemegang saham melaksanakan proyek investasi yang beresiko tinggi. Bila proyek 

tersebut mengalamai keuntungan, maka sebagian besar keuntungan akan diperoleh oleh 
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pemegang saham, dan kreditor hanya akan menerima bunga tetap. Sebaliknya, bila proyek 

tersebut mengalami kerugian dan perusahaan mengalami kebangkrutan, maka kreditor ikut 

menanggung kerugian karena kewajiban pemegang saham hanya terbatas pada modal saham 

yang telah disetornya. Salah sau cara untuk mengurangi konflik kepentingan antara pemegang 

saham dan kreditor ini, biasanya dibuat debt convenants yang ketat. Berdasarkan agency 

theory, struktur modal perusahaan merupakan hasil keseimbangan antara upaya perlindungan 

kepentingan pemegang saham terhadap perilaku oportunistis manajer dan kepentingan 

kreditor terhadap perilaku pengambilan resiko para pemegang saham.  

1.2.1.6. Struktur Kepemilikan (Ownership Structure)  

 Privatisasi mengakibatkan terjadinya perubahan struktur kepemilikan perusahaan. 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) struktur kepemilikan terdiri dari tiga variabel yakni: (1) 

inside equity (held by the manager), (2) outside equity (held by anyone outside of the firm), 

dan (3) debt (held by anyone outside of the firm). Menurut Ping (2004), struktur kepemilikan 

memiliki dua implikasi. Pertama, struktur kepemilikan itu sendiri, yaitu komposisi persentase 

saham yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam sebuah struktur kepemilikan 

perusahaan, seperti persentase kepemilikan negara, persentase kepemilikan badan hukum atau 

institusi, persentase saham perorangan dan persentase lainnya. Kedua, konsentrasi 

kepemilikan, yaitu kepemilikan persentase saham yang dipegang oleh 5 atau 10 pihak 

pemegang saham tertinggi.  

Jensen dan Meckling, (1976) menyatakan bahwa ketika pemilik tidak mengelola sendiri 

perusahaannya, konflik kepentingan muncul diantara pemilik dan manajer (agen). Boubakri et 

al, (2005) menambahkan bahwa tata kelola perusahaan dimaknai sebagai respon terhadap 

masalah agensi yang muncul dari pemisahan kepemilikan dan kendali perusahaan. Masalah 

pengawas-agen yang standar muncul ketika pemilik perusahaan (pengawas) tidak sama 

dengan manajer yang mengendalikan perusahaan (agen). Masalah ini seringkali diajukan 

untuk menjelaskan kinerja BUMN yang buruk. 

Berkaitan dengan privatisasi, Shleifer dan Vishny (1997) berpendapat bahwa 

mekanisme tata kelola di negara berkembang biasanya lemah dan bisa mempengaruhi kinerja 

perusahaan terprivatisasi. Menurut Shleifer dan Vishny (1997), dan  Boubakri et al. (2005), 

literatur umumnya membedakan dua jenis mekanisme tata kelola perusahaan yaitu internal 

dan ekstrenal. Mekanisme internal mencakup struktur kepemilikan perusahaan. Perubahan 

kepemilikan dalam konteks privatisasi mampu memunculkan peningkatan kinerja pasca 
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privatisasi. Mekanisme eksternal mencakup tata kelola perusahaan meliputi monitoring pasar 

modal dan sistem hukum, institusi, serta pasar tenaga kerja. 

Boubakri et al. (2005) menyatakan bahwa banyak negara berkembang kekurangan 

kerangka institusional yang mapan untuk tata kelola perusahaan yang efisien. Kelemahan 

semacam ini merujuk pada kemungkinan bahwa mekanisme internal bisa menggantikan 

mekanisme eksternal dalam menciptakan tata kelola yang efisien. 

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. Husnan 

(1999) menyatakan bahwa masalah tata kelola perusahaan dapat ditelusuri melalui 

pengembangan agency theory, yaitu teori yang mencoba menjelaskan bagaimana pihak-pihak 

yang terlibat dalam perusahaan seperti pengelola/manajer, pemilik perusahaan, dan kreditor 

akan berperilaku berdasarkan kepentingan yang berbeda-beda. 

Backx, Carney, dan Gedajlovic (2002) menyatakan bahwa baik teori agensi maupun 

menajemen strategik menyatakan bahwa kepemilikan mempengaruhi kinerja perusahaan 

dikarenakan pemilik yang berbeda mengejar tujuan yang berbeda dan memiliki dorongan 

yang berbeda pula. Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa pemisahan kepemilikan 

dan kontrol bisa mendorong manajer untuk memilih proyek investasi yang menghasilkan 

keuntungan pribadi, namun menghasilkan sedikit nilai bagi pemegang saham. Apabila 

kepemilikan manajerial selaras dengan kepentingan manajer dan pemegang saham, 

perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi cenderung berkinerja lebih baik 

daripada yang kepemilikan manajerialnya rendah. Jain dan Kini (1994) memberikan bukti 

mengenai hubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan kinerja pada perusahaan 

yang go publik di Amerika Serikat.  

Privatisasi suatu BUMN yang dilakukan dengan metode penjualan saham ke pasar 

modal menjadikan BUMN yang bersangkutan sebagai BUMN publik atau terbuka (BUMN 

Tbk). Sebagai BUMN Tbk, struktur kepemilikan terdiri dari kepemilikan negara dan 

kepemilikan publik. Studi 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 
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(individual ownership), dan kepemilikan tenaga kerja (employee ownership) serta lainnya 

(others). Li et al. (2007) meneliti struktur kepemilikan dengan menggunakan pendekatan 

kepemilikan manajerial (managerial ownership) dan kepemilikan Chief Executive 

Officier/CEO (CEO ownership). Penelitian lain oleh D‟Souza et al. (2006) menyajikan 

struktur kepemilikan yang diteliti berdasarkan kepemilikan negara, dan kepemilikan asing, 

serta kepemilikan tenaga kerja. 

Menurut Naceur et al. (2006) dan D‟Souza et al. (2006), kepemilikan negara dalam 

struktur kepemilikan pada BUMN Tbk didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki 

oleh negara setalah privatisasi. Mengenai kepemilikan asing, Naceur et al. (2006) dan 

D’Souza et al. (2006) mendefinsikan kepemilikan asing dalam struktur kepemilikan pada 

BUMN Tbk sebagai persentase saham yang dimiliki oleh investor asing pada saat privatisasi. 

Mengenai kepemilikan institusi, Naceur et al. (2006) mendefinisikan kepemilikan institusi 

swasta dalam struktur kepemilikan BUMN Tbk sebagai persentase saham yang dimiliki oleh 

institusi swasta pada saat privatisasi. Menurut Naceur et al. (2006) dan D‟Souza et al. (2006), 

kepemilikan tenaga kerja dalam struktur kepemilikan BUMN Tbk didefinisikan sebagai 

persentase saham yang dimiliki oleh tenaga kerja pada saat privatisasi. Mengenai kepemilikan 

individual, Neceur et al. (2006) mendefinisikan kepemilikan individual dalam struktur 

kepemilikan BUMN Tbk sebagai persentase saham yang dimiliki oleh individual pada saat 

privatisasi. Penelitian Li et al. (2007) menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen dalam 

struktur kepemilikan BUMN Tbk didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh 

manajemen pada saat privatisasi, dan kepemilikan CEO dalam struktur kepemilikan BUMN 

Tbk didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh CEO pada saat privatisasi. 

Kepemilikan negara yang mayoritas setelah privatisasi memberikan pengaruh terhadap 

kinerja BUMN tersebut. Claessens (1997) menyatakan bahwa, jika negara mempertahankan 

kepemilikan mayoritas setelah privatisasi, BUMN tersebut lebih cenderung menunda program 

restrukturisasi dan mempertahankan tingkat ketenaga-kerjaan yang tinggi. Paudyal, Saadouni, 

dan Briston (1998) berpendapat bahwa menjual hanya sedikit saham BUMN meningkatkan 

kecenderungan campur-tangan pemerintah dan kemungkinan renasionalisasi.  

Hernandez de Cos, Argimon, dan Gonzalez-Paramo (2004), dalam penelitiannya yang 

menggunakan sampel 33 perusahaan manufaktur di Spanyol selama periode 1983-1996, 

menunjukkan pengaruh negatif kepemilikan negara terhadap efisiensi, dan pengaruh positif 

dari tingkat persaingan terhadap kinerja perusahaan (profitabilitas relatif dan produktivitas). 
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D‟Souza et al. (2005) menemukan bahwa berkurangnya kepemilikan negara berhubungan 

dengan menurunnya lapangan kerja dan peningkatan pengeluaran modal setelah privatisasi. 

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). Mereka menyebutkan bahwa 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. 

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. Hal ini sesuai dengan Barberis et al. 

(1996) yang menyimpulkan bahwa pemberian kepemilikan kepada pegawai tidak menambah 

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

restrukturisasi yang memaksimalkan nilai. Barberis et al. (1996) menyimpulkan bahwa 

kepemilikan ekuitas oleh pegawai tidak mengembangkan peningkatan kinerja pasca 

privatisasi.  

Mengenai kepemilikan manajemen, Megginson, Nash, dan Randenborgh (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. 

Penelitian D‟Souza et al. (2006) menunjukkan bahwa lingkungan politik dan 

perekonomian negara juga bisa mempengaruhi tingkat perubahan kinerja perusahaan setalah 
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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 memiliki kerangka 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. Persaingan 

merupakan determinan utama peningkatan kinerja pasca privatisasi (Ramamurti (1997), 

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

1.2.1.7. Kinerja Finansial dan Operasional  

Beberapa peneliti yang menulis tentang kinerja perusahaan yang diprivatisasi 

menggunakan beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan kinerja perusahaan yang 

diprivatisasi. Garcia dan Anson (2007), Omran (2004), dan Harper (2002) menyatakan kinerja 

perusahaan yang diprivatisasi dengan istilah kinerja. Alexandre dan Charreaux (2004) 

menyatakan kinerja perusahaan yang diprivatisasi dengan istilah efisiensi statik. Penelitian 

Chen, Firth, Rui (2006) mengistilahkan kinerja perusahaan yang diprivatisasi dengan kinerja 

ekonomi. Naceur et al. (2006) mengistilahkan kinerja perusahaan yang diprivatisasi dengan 

istilah kinerja berdasarkan kinerja ukuran akuntansi. Menurut Boubakri et al. (2005) dan 

Farinos et al. (2007), kinerja perusahaan yang diprivatisasi diistilahkan dengan kinerja 

operasional. Kinerja finansial dan operasional merupakan pengistilahan kinerja perusahaan 

terprivatisasi yang paling banyak digunakan oleh para peneliti seperti Boubakri dan Cosset 

(1998), D‟Souza dan Megginson (1999), Hung dan Song (2005), serta D‟Souza et al. (2005, 

2006).   

Menurut Farinos et al. (2007), sebagian besar akademisi yang mempelajari topik 

privatisasi berfokus pada penelitian mengenai efek privatisasi terhadap kinerja finansial dan 

operasional BUMN yang diprivatisasi melalui IPO. Berdasarkan penelitian-penelitian 

terdahulu mengenai kinerja finansial dan operasional BUMN Tbk, dapat dilakukan 

investarisasi indikator-indikator dari kinerja finansial dan operasional. Kinerja finansial dan 

operasional diukur dengan indikator profitabilitas (profitability), efisiensi operasi (operating 

efficiency), investasi modal (capital investment) atau pengeluaran modal (capital 

expenditure), output, tenaga kerja (employment), dan hutang (leverage), serta pembayaran 

deviden (dividend payout).  
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Indikator profitabilitas oleh Neceur et al. (2006) serta Mathur dan Banchuenvijit (2007) 

dihitung menggunakan ROS (return on sales) dengan formulasi net income/sales, ROA 

(return on assets) dengan formulasi net income/total assets, serta ROE (return on equity) 

dengan formulasi net income/equity. Namun, dalam penelitian Garcia et al. (2007), indikator 

profitabilitas dihitung menggunakan ROS dengan formulasi operating profits/sales, ROA 

dengan formulasi operating profits/total assets, serta ROE dengan formulasi net profit/total 

equity. Farinos et al. (2007) mengukur indikator profitabilitas menggunakan ROS dengan 

formulasi income/sales, dan ROA dengan formulasi income/average total assets, serta ROE 

dihitung dengan income/average total equity. 

Indikator efisiensi operasi (operating efficiency), dalam penelitian  Naceur et al. (2006) 

dan Mathur dan Banchuenvijit (2007), dihitung menggunakan SALEFF (Sales efficiency) 

dengan formulasi sales/number of employees dan NIEFF (Net income efficiency) dengan 

formulasi net income/equity. Garcia et al. (2007) menjelaskan bahwa efisiensi operasi 

dihitung menggunakan SALES/EMP dengan formulasi real sales/the number of employees, 

NP/EMP dengan formulasi net profit/the number of employees, dan OP/EMP dengan 

formulasi operating profits/the number of employees, serta AV/EMP dengan formulasi added 

value/the number of employees. Lain halnya dalam penelitian Farinos et al. (2007), efisiensi 

operasi dihitung menggunkan SALEFF (Sales efficiency) dengan formulasi real sales/total 

employment, dan INEFF (income efficiency) dengan formulasi real income/total employment.  

Indikator investasi modal, dalam penelitian Mathur dan Banchuenvijit  (2007), dihitung 

menggunakan CESA (capital expenditure to sales) dengan formulasi capital 

expenditures/sales, dan CETA (capital expenditures to assets) dengan formulasi capital 

expenditures/total assets. Penelitian Garcia et al. (2007) menunjukkan bahwa indikator 

investasi modal dihitung dengan INV (invesment in fixed assets) dengan formulasi increase of 

fixed assets. Farinos et al. (2007) menghitung investasi modal menggunakan CE (real capital 

investment) dengan formulasi real capital expenditure, dan CESA (capital investment to 

sales) dengan formulasi indikator capital expenditure/sales, serta CETA (capital investment 

to total assets) dengan formulasi capital expenditure/total assets.  

Indikator output, oleh Naceur et al. (2006) dan Mathur dan Banchuenvijit (2007), 

dihitung menggunakan SAL (real sales) dengan formulasi nominal sales/consumer price 

index. Menurut Garcia et al. (2007), indikator output dihitung menggunakan SALES (real 

sales) dengan formulasi nominal sales/index of retail prices. Farinos et al. (2007) menghitung 
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indikator output dengan menggunakan SAL (real sales), dengan formulasi nominal sales/ 

GDP deflator. 

Indikator tenaga kerja, dalam penelitian Naceur et al. (2006), Mathur dan Banchuenvijit 

(2007), serta Farinos et al. (2007), dihitung menggunakan EMPL (total employment). Garcia 

et al. (2007) menghitung indikator tenaga kerja dengan EMP (employees). Ketiga peneliti 

tersebut menggunakan formulasi yang sama yaitu total number of employees untuk 

menghitung indikator tenaga kerja. 

Penelitian Naceur et al. (2006) dan Farinos et al. (2007) hanya menghitung TDTA (debt 

to assets) dengan formulasi total debt/total assets, untuk indikator leverage. Mathur dan 

Banchuenvijit (2007) menghitung indikator leverage menggunakan LEV (debt to assets) 

dengan formulasi total debt/total assets, dan LEV2 (long-term debt to equity) dengan 

formulasi long-term debt/equity. Garcia et al. (2007) menghitung indikator leverage 

menggunakan LEV (total leverage) dengan formulasi liabilities/assets, dan LLEV (long term 

leverage) dengan formulasi liabilities LR/assets.  

Indikator pembayaran deviden, dalam penelitian Mathur dan Banchuenvijit (2007), 

dihitung menggunakan 2 (dua) perhitungan. Perhitungan tersebut adalah DIVSAL (dividends 

to sales) dengan formulasi cash dividend/ sale dan PAYOUT (dividend payout) dengan 

formulasi cash dividend/ net income. 

1.2.1.8. Keunggulan Daya Saing Berkelanjutan Berdasarkan Reputasi Ukuran 

Akuntansi. 

Menurut Caloghirou (2004), dalam Baaij, Greeven, dan Dalen (2004), literatur 

mengenai keunggulan daya saing berkelanjutan (Sustainable Competitive Advantage, SCA) 

didominasi oleh dua perspektif, yaitu ekonomi organisasi industri (oleh Porter, 1985) dan 

pandangan berbasis sumberdaya perusahaan (oleh Barney, 1991). Menurut ekonomi 

organisasi industri, keunggulan daya saing berkelanjutan didasarkan pada penentuan posisi 

strategis perusahaan dalam suatu industri.  

Berdasarkan 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 kesemuanya itu kemudian 

membentuk landasan dari keunggulan daya saing berkelanjutan. Pandangan berbasis 
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sumberdaya memaknai perusahaan sebagai sekumpulan sumberdaya dan kapabilitas yang 

ketika digabungkan menjadi sumber dan pemasukan ekonomi dan keunggulan daya saing 

yang berkelanjutan (Barney, 1991). 

Menurut Conner (1991), sumberdaya merupakan esensi keunggulan daya saing 

berkelanjutan karena kemampuan perusahaan untuk memperoleh dan mempertahankan 

profitabilitasnya bergantung pada kemampuan menjaga 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 (mendukung peningkatan kinerja perusahaan), jarang (dimiliki 

oleh sedikit saja perusahaan dibanding perusahaan yang membutuhkannya untuk menciptakan 

dinamika persaingan yang sempurna), tidak bisa ditiru (mahal untuk ditiru oleh pesaing), dan 

tidak tergantikan (tidak terdapat pengganti yang bisa langsung ditemukan oleh pesaing untuk 

fungsi yang sama).  

Kerangka ini berkonsep bahwa keunggulan daya saing memiliki beberapa tingkatan. 

Sebuah perusahaan mencapai kesetaraan daya saing ketika perusahaan tersebut memiliki 

sumberdaya yang berharga. Ketika perusahaan tersebut memiliki sumberdaya yang berharga 

dan langka, dia mencapai keunggulan daya saing sementara. Ketika perusahaan memiliki 

sumberdaya yang berharga, langka, dan tidak bisa ditiru, maka perusahaan tersebut mencapai 

keunggulan daya saing berkelanjutan. Ketika sebuah perusahaan bertransisi dari kesetaraan 

daya saing menjadi keunggulan daya saing berkelanjutan, semakin tinggi bukti dukungan 

organisasi berkaitan dengan sumberdaya ini. 

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 dan Wernerfelt, 1991). 

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.  
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Menurut pandangan berbasis sumberdaya perusahaan (the resource-based view of the 

firm (RBV)), landasan keunggulan daya saing berkelanjutan perusahaan muncul dari 

kemampuannya seperti nilai, kelangkaan, sulitnya ditiru, dan organisasi (Barney, 1991). 

Istilah yang lebih umum adalah inovasi, arsitektur, dan aset strategis serta reputasi (Kay, 

1995). Menurut Rose dan Thomsen (2004), manajemen di perusahaan besar menggunakan 

sebagian besar sumberdaya dan usahanya untuk mempertahankan dan meningkatkan reputasi 

perusahaannya, yang sangat penting bagi keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. 

Reputasi perusahaan dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang sehingga memiliki 

sejumlah definisi 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. Weigelt dan Camerer (1988) menunjukkan bahwa 

reputasi perusahaan merupakan serangkaian atribut perusahaan yang diperoleh dari kegiatan-

kegiatan yang telah dilakukan dimasa lalu.  

Fombrun dan 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, sinyal-sinyal institusional 

yang mengindikasikan kepatuhan perusahaan terhadap norma sosial, serta sinyal-sinyal 

strategis yang mengindikasikan arah strategis perusahaan. Melalui keseluruhan sinyal-sinyal 

tersebut, reputasi perusahaan lambat laun akan tertanam di benak publik. Fombrun dan 

Shanley (1990) memaknai reputasi sebagai:  

“...representasi pandangan tindakan masa lalu perusahan dan prospek masa depan yang 

menggambarkan pendekatan perusahaan secara keseluruhan kepada konstituen utamanya 

ketika dibandingkan dengan pesaing utama yang lainnya, mencerminkan reputasi sebagai ciri-

ciri organisasi yang dihubungkan dengan persepsi pemegang saham terhadap perusahaan. 

Reputasi berlaku sebagai sinyal kinerja di masa datang yang didasarkan pada persepsi kinerja 

di masa lalu.”  

Menurut Barney (1991), reputasi perusahaan merupakan salah satu elemen kunci dari 

intangible resources yang akan menjadi sumber penciptaan kondisi keunggulan daya saing 

berkelanjutan bagi suatu perusahaan. Reputasi juga merupakan suatu konsep yang kompleks. 

Barney menyatakan ”Reputation will win or lost, be created as a result of many activities of 
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the corporation that go beyond the consideration of interest”. Menurut Rose dan Thomsen 

(2004), reputasi perusahaan yang baik memiliki karakteristik aset intangible dan ini bisa 

memberi perusahaan keunggulan daya saing yang karenanya menghasilkan return di atas 

normal. 

 Penelitian Suta (2006) menegaskan bahwa reputasi perusahaan dibangun atau dibentuk 

dari faktor-faktor pembentuk reputasi perusahaan. Faktor-faktor yang membentuk reputasi 

perusahaan tersebut 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, Eugene dan Houston (2004), dibagi 

menjadi 5 kategori rasio untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, yaitu rasio likuiditas, 

manajemen aset, manajemen hutang, keuntungan (profitability), dan nilai pasar (market 

value). Namun, menurut Suta (2006), para investor umumnya menggunakan 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.  

Melalui proses pemikiran rasional terhadap konsep-konsep mengenai keunggulan daya 

saing, reputasi, dan ukuran akuntansi, sebuah frasa baru muncul dengan definisi yang 

menggabungkan tiga konsep tersebut, yaitu keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi. Kesimpulannya adalah definisi keunggulan daya saing 

berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi merupakan suatu keadaan ketika sebuah 

perusahaan memiliki kinerja keuangan/akuntansi yang sangat menguntungkan bagi 

perusahaan dan sulit untuk dicapai atau ditiru oleh pesaing sehingga superioritas kinerja 

tersebut menjadi persepsi yang tertanam di benak publik. 

1.2.1.9. Kinerja Pasar 

Jones (1996) mengatakan bahwa terdapat 2 dasar pendekatan untuk menentukan nilai 

suatu perusahaan, yaitu nilai pasar (market value) dan nilai buku (book value). Menurut 

Brigham et al. (2004), nilai pasar saham dapat digunakan untuk menghitung market value 

ratio dengan cara membandingkannya dengan pendapatan perusahaan, arus kas, dan nilai 

buku per lembar saham. Nilai pasar saham juga berguna bagi manajemen perusahaan sebagai 
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indikator dari pandangan investor terhadap kinerja masa lau maupun prospek masa depan 

perusahaan. 

Beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa return dan risk umumnya diukur secara 

bersama-sama untuk meneliti kinerja pasar perusahaan publik. Hammond dan Slocum (1996) 

mengukur nilai pasar dari sisi standar deviasi imbal hasil pasar (market return) perusahaan, 

koefisien korelasi antara tingkat imbal hasil pasar (market rate of return), rerata kinerja pasar 

perusahaan (average of market company performance) dan beta. Suta (2006) mengemukakan 

bahwa 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 mengenai masing-

masing pendekatan tersebut dipaparkan sebaga berikut: 

a.  Total Imbal Hasil Saham 

Jones (1996) menyebutkan bahwa imbal hasil saham dapat dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu deviden dan selisih harga jual dengan harga beli (capital gain or losses). 

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 deviden 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 faktor untuk memprediksi harga saham kedepan, 

yaitu besaran required rate of return investor dengan menggunakan teori Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) (Kudla, 1980; Branch dan Gale, 1983; serta Seed, 1985). Prediksi 

besaran harga saham ke depan dapat ditentukan dengan melengkapi faktor-faktor lain 
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yang dibutuhkan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah ekspektasi dividen dan 

pertumbuhan dividen. 

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. Faktor dividend 

yield tidak dimasukkan dalam penelitian tersebut dengan pertimbangan penyederhaan 

metode pengumpulan data tanpa mengurangi makna tujuan pengukuran secara signifikan.  

b.  Likuiditas Saham 

Salah satu risiko investasi bagi para investor adalah tidak tersedianya pasar ketika 

investor akan merealisasikan keuntungan atau membutuhkan dana dengan cara menjual 

aset investasi yang dimilikinya. Berdasarkan risiko tersebut, para investor selain 

mempertimbangkan total imbal hasil, harus pula mempertimbangkan faktor likuiditas 

sebelum memutuskan untuk berinvestasi di suatu jenis aset.  

Suta (2006) menyebutkan likuiditas saham diukur dengan tiga ukuran, yaitu: (1) 

frekuensi perdagangan, yang merupakan frekuensi saham suatu emiten yang 

diperdagangkan dalam satu perode tertentu; (2) persentase volume perdagangan, yang 

merupakan rasio antara volume perdagangan dengan total saham yang terdaftar di bursa; 

(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) memandang pasar modal juga berfungsi sebagai wahana penyebarluasan 

kepemilikan saham (democratization of capital). Sebagai cara mengurangi ketegangan 

yang dapat muncul sebagai akibat dari ketimpangan sosial ekonomi masyarakat, distribusi 

saham juga menjadi salah satu pengukur kinerja pasar yang dapat dipertimbangkan para 

investor sebelum mereka memutuskan untuk membeli saham tertentu. Hal ini dilakukan 

terutama di dalam pasar modal negara-negara sedang berkembang, dimana praktek-

praktek manipulasi saham masih sering terjadi. Porsi kepemilikan masyarakat terhadap 

saham perusahaan publik di Indonesia diduga relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan 
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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. 

Penelitian Suta (2006) menyajikan pengukuran distribusi saham berdasarkan jumlah 

pemegang saham perusahaan selama suatu periode tertentu. Semakin banyak pemegang 

saham, kinerja perusahaan relatif semakin baik. Keadaan ini dikarenakan investor banyak 

memilih saham tersebut untuk dimasukkan dalam portofolionya.   

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. Brigham et al. (2004) 

menyatakan nilai pasar saham yang diperdagangkan di pasar sekunder sebagai variabel 

pengukur nilai kapitalisasi pasar. Variabel tersebut 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.  

Suta (2006) menggunakan kapitalisasi pasar yang didefinisikan sebagai perkalian 

antara jumlah saham yang beredar dengan harga penutupan saham pada periode tertentu, 

di sini periode ditetapkan selama satu tahun.  

 

1.2.2.  Penelitian-penelitian Sebelumnya 

Penelitian D‟Souza et al. (2006) berjudul “The Effects of Changes in Corporate 

Governance and Restructurings on Operating Performance: Evidance from Privatizations”. 

Tujuan penelitian mereka adalah untuk mengetahui bagaimana restrukturisasi dan perubahan 

tata kelola perusahaan mempengaruhi kinerja BUMN Tbk. Tujuan penelitian dijabarkan 

dengan meneliti bagaimana perbedaan dari kepemilikan negara, kepemilikan asing dan 

kepemilikan karyawan mempengaruhi kinerja finansial dan operasional BUMN Tbk. Sampel 

penelitian mereka terdiri dari 161 BUMN Tbk dari 39 negara. BUMN Tbk yang diteliti 
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tersebut merupakan hasil privatisasi dengan metode penjualan saham ke pasar modal selama 3 

tahun pra dan 3 tahun pasca privatisasi dengan periode tahun 1961-1999. Alat analisis yang 

digunakan adalah pengujian Kruskal-Wallis, Statistik Uji Wilcoxon, dan OLS regresion.  

Hasil penelitian D‟Souza et al. (2006) tersebut menyimpulkan bahwa restrukturisasi dan 

perubahan tata kelola perusahaan merupakan determinan dalam mempengaruhi kinerja 

BUMN Tbk. Beberapa kesimpulan lain dari penelitian mereka ini diantaranya adalah 

hubungan yang positif antara kepemilikan negara dengan kinerja finansial dan operasional 

pada indikator profitabilitas. Indikator tersebut adalah ROS (Return on Sales) yang dihitung 

menggunakan formulasi net income/sales. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan negara 

yang besar meningkatkan profitabilitas. Hal ini dimungkinkan karena sisa saham yang besar 

memberikan dorongan yang sangat besar untuk meningkatkan kinerja dengan harapan saham 

pemerintah tersebut dapat dijual pada waktu berikutnya untuk memperoleh pendapatan yang 

relatif lebih besar.  

Kesimpulan berikutnya penelitian D‟Souza et al. (2006) adalah kepemilikan publik 

yang tinggi (kepemilikan negara rendah) memicu pada peningkatan kinerja finansial dan 

operasional pada indikator produktifitas yang lebih besar, yang dihitung dengan Normalized 

Real Sales. Kesimpulan lainnya juga menyatakan bahwa peningkatan kepemilikan asing 

memberikan peningkatan kinerja finansial dan operasional, yaitu peningkatan indikator 

efisiensi yang dihitung dengan Normalized Sales Efficiency dan penurunan pada indikator 

tenaga kerja yang dihitung dengan Total Employment. Hubungan antara kepemilikan pegawai 

dengan profitabilitas bersifat negatif. Kesimpulan mengenai kepemilikan oleh pegawai adalah 

bahwa kepemilikan pegawai yang tinggi menyebabkan pada penurunan profitabilitas. Secara 

keseluruhan, kesimpulan penelitian mereka adalah kepemilikan yang proporsional (oleh 

negara, oleh investor asing, dan oleh pegawai) pasca privatisasi merupakan indikator penting 

bagi peningkatan kinerja  BUMN Tbk.  

Keterbatasan penelitian dalam studi D‟Souza et al. (2006) tersebut diantaranya dapat 

dilihat dari sisi sampel penelitian. Sampel penelitian mereka yang berjumlah 161 BUMN Tbk 

dari 39 negara masih menghasilkan kesimpulan penelitian yang lemah. Hal ini dikarenakan 

mereka tidak memperhatikan perbedaan latarbelakang tujuan dan kebijakan privatisasi serta 

kondisi sosio-politik di 39 negara tersebut dalam mengambil kesimpulan.  

Keterbatasan penelitian lainnya dalam studi D‟Souza et al. (2006)  muncul dari sisi 

struktur kepemilikan perusahaan. Kepemilikan BUMN Tbk hanya diteliti berdasarkan 
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kepemilikan negara dan kepemilikan publik yang dilihat dari kepemilikan asing dan 

kepemilikan pegawai. Kepemilikan publik lainnya seperti kepemilikan institusi, kepemilikan 

non asing dan kepemilikan manajerial belum diteliti. Keterbatasan lainnya dalam penelitian 

mereka ini adalah kinerja finansial dan operasional BUMN Tbk hanya diteliti dari indikator 

profitabilitas, indikator produktifitas (output), indikator efisiensi operasi dan indikator tenaga 

kerja, namun belum meneliti indikator investasi modal, dan leverage, serta indikator 

pembayaran deviden. Keterbatasan lain dalam penelitian mereka adalah bahwa mereka belum 

meneliti kinerja pasar BUMN Tbk. 

Penelitian Li et al. (2007) dengan judul ”Managerial Ownership and Firm 

Performance: Evidance from China’s Privatization” bertujuan untuk mengetahui apakah 

dengan adanya privatisasi, kepemilikan managerial memainkan peranan penting dalam kinerja 

BUMN Tbk. Sampel penelitian mereka adalah BUMN Tbk di Cina sebagai hasil dari 

privatisasi dengan metode penjualan saham ke pasar modal selama periode tahun 1992-2000. 

Periode penelitian mereka dibagi 2 kelompok. Pertama adalah periode penelitian kinerja 

jangka pendek, yaitu 1 tahun pra privatisasi dan 1 tahun pasca privatisasi. Periode penelitian 

kinerja jangka pendek tersebut menggunakan sampel sebanyak 155 BUMN Tbk. Kedua 

adalah periode penelitian jangka panjang, yaitu 3 tahun pra dan 3 tahun pasca privatisasi. 

Periode penelitian jangka panjang tersebut menggunakan sampel sebanyak 135 BUMN Tbk. 

Pengukuran kinerja menggunakan ROA, ROS, dan normalized real profits. Alat analisis yang 

digunakan adalah 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 OLS regresi.  

Hasil penelitian Li et al. (2007) tersebut menunjukkan bahwa sebagai hasil privatisasi 

kepemilikan manajerial, khususnya kepemilikan saham oleh CEO (Chief Executive Officer), 

memainkan peranan penting dalam kinerja BUMN Tbk. Pasca privatisasi terjadi penurunan 

ROA yang lebih besar dalam jangka panjang dibandingkan penurunan ROA pada jangka 

pendek. Penurunan ini sebebabkan oleh peningkatan signifikan pada nilai aset yang muncul 

dari privatisasi. Mereka juga menemukan bahwa pasca privatisasi juga terjadi penurunan ROS 

yang lebih besar dalam jangka panjang dibandingkan penurunan ROS dalam jangka pendek 

namun tidak begitu signifikan. Penurunan ini disebabkan karena keuntungan yang diharapkan 

dari privatisasi tidak bisa diwujudkan selama pemerintah masih menjadi pemegang saham 

pengendali. Kesimpulan berikutnya dari penelitian mereka adalah bahwa dalam jangka 
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pendek terjadi peningkatan normalized real profits yang lebih besar dibandingkan dalam 

jangka panjang.  

Keterbatasan penelitian yang dilakukan oleh Li et al. (2007) adalah bahwa BUMN Tbk 

sebagai hasil privatisasi, struktur kepemilikan perusahaannya hanya dilihat dari kepemilikan 

manajerial saja. Kepemilikan negara dan kepemilikan publik seperti berupa kepemilikan 

institusi, kepemilikan asing, kepemilikan non asing, kepemilikan pegawai belum diteliti. 

Keterbatasan lainnya adalah kinerja finansial dan operasional BUMN Tbk hanya dilihat dari 

indikator profitabilitas saja yang dihitung dengan ROA, ROS, dan normalized real profits. 

Indikator efisiensi operasi, indikator output, indikator investasi modal, indikator jumlah 

karyawan, dan indikator leverage, serta indikator pembayaran deviden belum diteliti. 

Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah mereka belum meneliti kinerja pasar BUMN 

Tbk. 

Penelitian Mathur dan Banchuenvijit (2007) yang berjudul ”The Effect of Privatization 

on the Performance of Newly Privatized Firms in Emerging Markets” bertujuan untuk 

meneliti perubahan pada kinerja finansial dan operasional 103 BUMN Tbk (65 BUMN Tbk 

dari negara maju dan 38 BUMN Tbk dari negara berkembang) dari 36 negara di dunia. 

Periode penelitiannya adalah 3 tahun pra dan 3 tahun pasca privatisasi selama tahun 1993-

2003. Mereka meneliti privatisasi dengan metode penjualan saham ke pasar modal.  

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian Mathur dan Banchuenvijit (2007) 

tersebut adalah Wilcoxon dan Uji Proporsi. Penilaian kinerja finansial dan operasional 

BUMN Tbk diukur menggunakan indikator profitabilitas (profitability), indikator efisiensi 

operasi (operating efficiency), indikator investasi modal (Capital investment), indikator 

output, indikator tenaga kerja (employement), dan indikator leverage, serta indikator 

pembayaran deviden (payout). Indikator profitabilitas dihitung menggunakan Return on Sales 

(ROS) dengan formulasi net income/sales. Return on Assets (ROA) dihitung menggunakan 

formulasi net income/total assets. Return on Equity (ROE) dihitung menggunakan formulasi 

net income/equity. Indikator efisiensi operasi dihitung menggunakan Sales Efficiency 

(SALEFF) dengan formulasi sales/number of employees, dan menggunakan Net Income 

Efficiency (NIEFF) dengan formulasi net income/equity. Indikator investasi modal dihitung 

menggunakan Capital Expenditures to Sales (CESA) dengan formulasi capital 

expenditures/sales, dan menggunakan Capital Expenditures to Assets (CETA) dengan 

formulasi capital expenditures/total assets. Indikator output dihitung menggunakan Real 
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Sales (SAL) dengan formulasi nominal sales/consumer price index. Indikator tenaga kerja 

dihitung menggunakan Total Employement (EMPL) dengan formulasi total number of 

employees. Indikator leverage dihitung menggunakan Debt to Assets (LEV) dengan formulasi 

total debt/total assets dan Long-term Debt to Equity (LEV2) dengan formulasi long-term 

debt/equity. Indikator pembayaran deviden dihitung menggunakan Dividends to Sales 

(DIVSAL) dengan formulasi cash dividends/sales dan Dividends Payout (PAYOUT) dengan 

formulasi cash dividends/ net income.  

Hasil penelitian Mathur dan Banchuenvijit (2007) mengindikasikan bahwa privatisasi 

dapat meningkatkan kinerja BUMN Tbk di semua negara yang diteliti. Secara khusus temuan 

mereka dalam penelitian mengenai kinerja finansial dan operasional BUMN Tbk di negara 

maju dan berkembang adalah: (a) terjadi peningkatan indikator profitabilitas dan peningkatan 

profitabilitas jauh lebih tinggi terjadi di negara berkembang daripada di negara maju; (b) 

terjadi peningkatan indikator efisiensi dan peningkatan efisiensi di negara berkembang hampir 

dua kali daripada di negara maju; (c) terjadi penurunan indikator investasi modal dan 

penurunan investasi modal lebih besar terjadi di negara berkembang; (d) terjadi peningkatan 

indikator output dan peningkatan output yang terjadi hampir sama besar antara di negara maju 

maupun di negara berkembang; (e) terjadi penurunan indikator tenaga kerja dan penurunan 

tenaga kerja lebih besar terjadi di negara berkembang daripada negara maju; (f) terjadi 

penurunan indikator leverage dan penurunan lebih besar terjadi di negara berkembang 

daripada di negara maju; dan (g) terjadi peningkatan indikator pembayaran deviden dan 

peningkatan lebih besar terjadi di negara berkembang daripada di negara maju.  

Keterbatasan penelitian dari penelitian Mathur dan Banchuenvijit (2007) tersebut 

diantaranya dapat dilihat dari sisi sampel penelitian. Sampel penelitian mereka yang 

berjumlah 103 BUMN Tbk (65 BUMN Tbk dari negara maju dan 38 BUMN Tbk dari negara 

berkembang) dari 36 negara masih menghasilkan kesimpulan penelitian yang lemah. Hal ini 

dikarenakan mereka tidak memperhatikan perbedaan latarbelakang tujuan dan kebijakan 

privatisasi serta kondisi sosio-politik di 36 negara. Keterbatasan lainnya adalah penelitian 

mereka tidak menyajikan dan menjelaskan komposisi struktur kepemilikan BUMN Tbk yang 

diteliti, sehingga belum mampu menjelaskan komposisi struktur kepemilikan yang 

mempengaruhi kinerja finansial dan operasional BUMN Tbk di negara maju maupun di 

negara berkembang tersebut. Keterbatasan lain yang muncul dari penelitian ini adalah bahwa 

sebagai penelitian mengenai BUMN Tbk, mereka belum meneliti kinerja pasar BUMN Tbk. 
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 Penelitian Naceur et al. (2006) yang berjudul “The Performance of Newly Privatized 

Firms in Selected MENA Countries: The Role of Ownership Structure, Governance and 

Liberalization Policies” bertujuan untuk meneliti kinerja BUMN Tbk di negara Mesir, 

Maroko, Tunisia, dan Turki. Periode penelitiannya adalah 3 tahun pra dan 3 tahun pasca 

privatisasi selama tahun 1990-2001. Sampel akhir penelitian mereka adalah 95 BUMN Tbk 

hasil privatisasi dengan metode penjualan saham ke pasar modal. Sampel tersebut mencakup 

55 BUMN Tbk di Mesir, 6 BUMN Tbk di Maroko, 13 BUMN Tbk di Tunisia, dan 21 BUMN 

Tbk di Turki. Alat analisis yang digunakan Wilcoxon dan Uji Proporsi serta Uji Kruskal-

Wallis.  

Naceur et al. (2006) mengukur kinerja finansial dan operasional BUMN Tbk 

menggunakan indikator profitabilitas, indikator efisiensi operasi, indikator output, dan 

indikator tenaga kerja, serta indikator leverage. Penilaian terhadap Indikator profitabilitas 

lebih difokuskan pada ROS dengan formulasi net income/sales. Indikator efisiensi operasi 

dihitung menggunakan Sales Efficiency (SALEFF) sales/number of employees dan Net 

Income Efficiency (NIEFF) dengan formulasi net income/number of employees. Indikator 

output dihitung menggunakan Real Sales (OUTPUT) dengan formulasi nominal 

sales/consumer price index. Indikator tenaga kerja dihitung dengan Total Employement 

(EMPL) dengan formulasi total number of employees. Indikator leverage hanya dihitung 

menggunakan Debt to Assets (TDTA) dengan formulasi total debt/total assets.  

Kesimpulan dari hasil penelitian Naceur et al. (2006) tersebut diantaranya bahwa 

sebagai hasil dari privatisasi dengan metode penjualan saham ke pasar modal, BUMNTbk 

mengalami peningkatan kinerja finansial dan operasional dalam bentuk peningkatan 

signifikan pada indikator profitabilitas dan indikator efisiensi operasi. Penurunan signifikan 

pada indikator tenaga kerja dan indikator leverage juga ditemukan dalam penelitian tersebut. 

Namun, hasil penelitian mereka tidak menemukan peningkatan atau penurunan pada indikator 

output BUMN Tbk tersebut.  

Keterbatasan penelitian yang bisa ditemukan dalam studi Naceur et al. (2006) ini 

diantaranya dapat dilihat dari sisi sampel penelitian. Sampel penelitian mereka berjumlah 95 

BUMN Tbk di Mesir, Maroko, Tunisia, dan Turki. Kesimpulan penelitian mereka masih 

lemah karena mereka tidak memperhatikan perbedaan latarbelakang tujuan dan kebijakan 

privatisasi serta kondisi sosio-politik di 4 negara tersebut. Keterbatasan penelitian lainnya 

adalah penelitian mereka hanya menyajikan komposisi struktur kepemilikan BUMN Tbk di 
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masing-masing negara yang diteliti yang terdiri dari kepemilikan negara, kepemilikan 

institusi, kepemilikan investor asing, kepemilikan individual, dan kepemilikan pegawai, serta 

kepemilikan lainnya. Namun penelitian mereka belum secara tegas meneliti pengaruh 

komposisi struktur kepemilikan BUMN Tbk tersebut terhadap kinerja finansial dan 

operasionalnya.  

Kinerja finansial dan operasional BUMN Tbk di dalam penelitian Naceur et al. (2006) 

tersebut hanya diteliti dari indikator profitabilitas, indikator efisiensi operasi, indikator output, 

dan indikator tenaga kerja serta indikator leverage. Indikator investasi modal dan pembayaran 

dividen belum diteliti. Keterbatasan lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah mereka 

belum meneliti kinerja pasar BUMN Tbk. 

Penelitian Farinos et al. (2007) dengan berjudul ”Operating and Stock Market 

Performance State-Owned Enterprise Privatization: The Spanish Experience” bertujuan 

untuk mengetahui kinerja operasional dan pasar saham BUMN Tbk di Spanyol. Secara 

khusus, tujuan penelitian mereka adalah menguji apakah BUMN Tbk sebagai hasil dari 

privatisasi dengan metode penjualan saham ke pasar modal memberikan: (i) peningkatan 

profitabilitas; (ii) peningkatan kinerja operasional; (iii) peningkatan pengeluaran investasi 

modal; (iv) peningkatan produksi; (v) penurunan tenaga kerja; serta (vi) penurunan leverage. 

Sampel penelitian Farinos et al. (2007) tersebut terdiri dari 22 BUMN Tbk di Spanyol. 

Pengujian mereka dilakukan selama periode 3 tahun pra dan 3 tahun pasca privatisasi mulai 

tahun 1993 hingga tahun 2001. Alat analisis yang digunakan adalah the Wilcoxon signed-rank 

test. Penilaian kinerja operasional BUMN Tbk diukur menggunakan indikator profitabilitas, 

indikator efisiensi operasi, indikator investasi modal, indikator output, dan indikator tenaga 

kerja, serta indikator leverage.  

Penelitian Farinos et al. (2007) menggunakan Indikator profitabilitas, dihitung 

menggunakan Return on Sales (ROS) dengan formulasi income/sales, dan Return on Assets 

(ROA) dengan formulasi income/average total assets, serta Return on Equity (ROE) dengan 

formulasi income/ average total equity. Indikator efisiensi operasi dihitung dengan Sales 

Efficiency (SALEFF) dengan formulasi real sales/total employment dan Income Efficiency 

(INEFF) dengan formulasi real income/total employment. Indikator investasi modal dihitung 

dengan Real Capital Investment (CE) berupa real capital expenditure, dan Capital Investment 

to Sales (CESA) dengan formulasi capital expenditure/sales, serta Capital Investment to Total 

Assets (CETA) dengan formulasi capital expenditure/total assets. Output dihitung 
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menggunakan Real Sales (SAL) dengan formulasi nominal sales/GDP deflator. Indikator 

tenaga kerja dihitung dengan Total Employment (EMPL) berupa total number of employees. 

Sedangkan indikator leverage dihitung dengan Total Debt to Total Assets (TDTA) dengan 

formulasi total debt/total assets.  

Kesimpulan penelitian Farinos et al. (2007) tersebut menunjukkan bahwa pasca 

privatisasi dengan metode penjualan saham ke pasar modal, BUMN Tbk mengalami 

peningkatan dalam indikator efisiensi operasi, indikator investasi modal, indikator output, dan 

penurunan dalam indikator tenaga kerja dan indikator leverage. Namun, peningkatan 

indikator profitabilitas tidak terjadi. Hal ini dikarenakan BUMN Tbk di Spanyol lebih tertarik 

pada pengembangan dan peningkatan efisiensi daripada meningkatkan profitabilitas. Hal ini 

sebagai upaya untuk mengurangi kepemilikan asing terhadap “saham emas” BUMN Tbk di 

Spanyol.  

Kesimpulan penelitian Farinos et al. (2007) mengenai kinerja pasar saham BUMN Tbk 

adalah dalam jangka pendek penjualan saham BUMN Tbk relatif tidak dipengaruhi oleh 

asymentric information antara perusahaan dengan investor bila dibandingkan dengan 

penjualan saham swasta. Namun, dalam jangka panjang BUMN Tbk tersebut mengalami 

kinerja saham yang normal. Hal ini menunjukkan bahwa investor yang membeli saham 

BUMN Tbk tersebut memberikan penilaian asumsi yang benar bahwa harga ditentukan oleh 

pasar secara rasional.  

Keterbatasan penelitian dalam studi Farinos et al. (2007) adalah mereka hanya 

menyajikan komposisi struktur kepemilikan BUMN Tbk yang terdiri dari kepemilikan 

investor kecil, kepemilikan tenaga kerja, kepemilikan investor institusi nasional, kepemilikan 

investor institusi asing, dan kepemilikan lainnya. Namun, mereka belum secara tegas meneliti 

pengaruh komposisi struktur kepemilikan tersebut terhadap kinerja operasional dan kinerja 

pasar BUMN Tbk. Mereka menggunakan istilah kinerja operasional untuk menyatakan 

kinerja finansial dan operasional. Namun, indikator-indikator yang digunakan sama dengan 

yang ada dalam kinerja finansial dan operasional seperti pada penelitian-penelitian yang lain. 

Keterbatasan lain dalam penelitian mereka adalah kinerja operasional BUMN Tbk hanya 

diteliti dari sisi profitabilitas, efisiensi operasi, investasi modal,  output, dan tenaga kerja serta 

leverage, namun belum meneliti dari sisi dan pembayaran deviden. 

Berdasarkan kritik pada penelitian-penelitian terdahulu tersebut, bisa dibuat mapping 

terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dalam bentuk tabel yang 
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terdapat pada lampiran 1. Penelitian mengenai privatisasi di Indonesia melalui penawaran 

saham publik yang menghasilkan BUMN Tbk sangat perlu dilakukan. Penelitian ini 

diupayakan untuk melengkapi variabel-variabel yang pernah dibahas oleh peneliti-peneliti 

terdahulu, dengan menambahkan variabel yang belum pernah diteliti sebelumnya yaitu 

variabel keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi. 

 

1.3. KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN 

1.3.1. Kerangka Pikir Penelitian 

Fenomena privatisasi di Indonesia diawali dengan dilakukannya program privatisasi 

pada tahun 1998/1999 sebagai implikasi dari kesepakatan dengan IMF dalam rangka 

mengatasi krisis moneter di Indonesia. Privatisasi terus menjadi salah satu program dari 

pemerintah. Hingga saat ini, program privatisasi menjadi salah satu program dari Kementrian 

Negara BUMN RI yang tertuang dalam Master Plan BUMN 2005-2009 (www.bumn-ri.go.id). 

Master Plan BUMN 2005-2009 memuat berbagai kebijakan Kementerian Negara 

BUMN dalam melaksanakan upaya reformasi BUMN yang sejalan dengan kebijakan sektoral. 

Kebijakan-kebijakan tersebut secara terus menerus disempurnakan untuk menyesuaikan 

dengan perkembangan lingkungan. Master Plan BUMN 2005-2009 mencantumkan 2 program 

utama yaitu Program Restukturisasi dan Program Privatisasi.  

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, “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” (Master Plan BUMN 2005-2009).” 

 

Pasal 74 Undang-undang 19 tahun 2003 menetapkan maksud dan tujuan Privatisasi. 

Maksud dan tujuan yang telah ditetapkan Undang-undang tersebut sekaligus menjadi ”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 

http://www.bumn-ri.go.id/
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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 (Master Plan BUMN 2005-2009). Master Plan BUMN 

2005-2009 juga memberikan acuan metode privatisasi yang akan dijalankan oleh Pemerintah. 

Privatisasi dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 metode berikut ini yaitu: (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).    

Bertitik tolak dari visi mengenai privatisasi, misi mengenai privatiasi, dan tujuan 

privatisasi tersebut, maka secara tersirat metode privatisasi yang sangat relevan bagi bangsa 

Indonesia adalah metode penjualan saham berdasarkan Ketentuan Pasar Modal. Privatisasi 

dengan metode go public merupakan privatisasi yang paling luas digunakan dan paling 

penting secara ekonomi dan politik D‟Souza et al. (2006), dan 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).  

Struktur kepemilikan BUMN terprivatisasi ini terdiri dari kepemilikan negara dan 

kepemilikan publik. Kepemilikan publik sendiri terdiri dari berbagai kemungkinan 

kepemilikan, seperti kepemilikan tenaga kerja, kepemilikan asing, kepemilikan institusi, 

kepemilikan managerial, dan kepemillikan lainnya. 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 kepemilikan lainnya. Li et al. (2007) meneliti struktur kepemilikan 

menggunakan pendekatan kepemilikan manajerial (managerial ownership) dan kepemilikan 

Chief Executive Officier/CEO (CEO ownership). Penelitian D‟Souza et al. (2006), struktur 

kepemilikan diteliti berdasarkan kepemilikan negara, dan kepemilikan asing, serta 

kepemilikan tenaga kerja. 

Menurut Farinos et al. (2007), sebagian besar akademisi yang mempelajari topik 

privatisasi berfokus pada efek privatisasi terhadap kinerja finansial dan operasional BUMN 
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yang diprivatisasi melalui penjualan saham ke pasar modal. Pernyataan tersebut diperkuat 

dengan adanya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh D‟Souza et al. (2006), Mathur dan 

Banchuenvijit (2007), Naceur et al. (2006). Mereka melakukan penelitian dengan sampel 

penelitian BUMN Tbk di banyak negara. Li et al. (2007) dan Farinos et al. (2007) melakukan 

penelitian dengan sampel penelitian sejumlah BUMN Tbk di satu negara. Berdasarkan 

penelitian-penelitian terdahulu mengenai kinerja finansial dan operasional BUMN Tbk, 

indikator-indikator dari kinerja finansial dan operasional dapat diinventarisir. Kinerja 

finansial dan operasional diukur menggunakan indikator profitabilitas (profitability), efisiensi 

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

(capital expenditure), output, tenaga kerja (employment), dan hutang (leverage), serta 

pembayaran deviden (dividend payout).  

Ketika dimiliki oleh negara secara penuh, BUMN memiliki reputasi sebagai perusahaan 

yang tidak efisien. Inefisiensi tersebut dikarenakan BUMN tidak dapat menjalankan tata 

kelola usahanya sebagai suatu entitas bisnis, yaitu mengejar tujuan maksimalisasi nilai 

perusahaan. BUMN cenderung memiliki unsur birokrasi yang kental dan mengemban tujuan 

politik. Kondisi BUMN seperti ini  sejalan dengan pendapat Boycko et al. (1996).  Mereka 

menekankan bahwa BUMN diantaranya mengurusi tujuan politik (seperti menyediakan 

lapangan kerja) yang secara negatif mempengaruhi bisnisnya. BUMN juga menjalankan 

proyek bermotif politik yang bisa melemahkan daya saingnya. Setelah menjadi BUMN Tbk 

reputasi tersebut berubah.  

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

dalam kategori intangible asset (Michalisin et al. 1997). Barney (1991) menyatakan bahwa 

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. Suta (2006) menyatakan bahwa reputasi 

perusahaan dibangun atau dibentuk dari faktor-faktor pembentuk reputasi perusahaan. Faktor-

faktor yang membentuk reputasi perusahaan tersebut adalah reputasi corporate governance, 

reputasi CEO (Chief Executive Officer), dan reputasi social responsibility (tanggungjawab 

sosial), serta reputasi accounting measures (pengukuran akuntansi). Pengukuran reputasi 

ukuran akuntansi memiliki empat indikator, yaitu pertumbuhan pendapatan bersih, imbal hasil 

aset (ROA), imbal hasil ekuitas (ROE), dan pembayaran deviden aktual. Berdasarkan paparan 

tersebut, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa keunggulan daya saing berkelanjutan 
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berdasarkan reputasi ukuran akuntansi menggunakan empat indikator yaitu, pertumbuhan laba 

bersih, imbal hasil aset (ROA), dan imbal hasil ekuitas (ROE) serta pembayaran deviden 

aktual.  

Berbagai penelitian yang dipublikasikan di berbagai jurnal 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 (Bromiley, Govekar, 

Marcus 1987).  

Studi Suta (2006) menggunakan dua  pendekatan untuk mengukur kinerja pasar 

perusahaan yaitu dari pendekatan dari sisi keuangan dan pendekatan dari sisi kebijakan di 

pasar modal. Menurut pendekatan dari sisi keuangan, kinerja pasar dihitung melalui tiga 

indikator yaitu (a) total imbal hasil saham, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan harga saham 

berupa pergerakan Indeks Harga Saham Individual (IHSI), (b) likuiditas yang dihitung dengan 

frekuensi perdagangan, dan persentase volume perdagangan, serta persentase nilai 

perdagangan, (c) kapitalisasi pasar. Sedangkan pendekatan dari sisi kebijakan pasar modal, 

kinerja pasar dihitung menggunakan indikator distribusi saham. Berdasarkan indikator-

indikator tersebut, BUMN Tbk sangat perlu memperhatikan kinerja pasarnya. BUMN Tbk 

(sebagai emiten) juga harus mampu menunjukkan kinerja pasar yang sesuai dengan ekspektasi 

investor. 

Secara ilustratif, alur kerangka pikir penelitian ini diawali dengan munculnya fenomena 

privatisasi pada tahun 1998/1999. Fenomena tersebut masih berlangsung hingga saat ini yang 

secara jelas tertuang dalam Master Plan BUMN tahun 2005-2009. Salah satu program yang 

termuat di dalam Master Plan tersebut adalah program privatisasi. Salah satu metode 

privatisasi yang ditawarkan dalam program privatisasi adalah melalui penjualan saham pasar 

modal. Melalui metode tersebut, BUMN mengalami perubahan struktur kepemilikan. 

Penelitian ini menganalisis pengaruh perubahan struktur kepemilikan tersebut terhadap 

kinerja finansial, keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi, 

dan kinerja pasar. Penelitian ini juga menganalisis pengaruh kinerja finansial dan operasional 

terhadap keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi dan 

kinerja pasar. Penelitian ini menganalisis pengaruh keunggulan daya saing berkelanjutan 
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berdasarkan reputasi ukuran akuntansi terhadap kinerja pasar. Alur kerangka pikir penelitian 

ini dapat dijelaskan oleh Gambar 1.1.  
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1.3.2. Hipotesis Penelitian  

1.3.2.1. Pengaruh Kepemilikan Publik dalam Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja 

Finansial dan Operasional. 

Struktur kepemilikan merupakan salah substansi teori yang dibahas dalam theory of the 

firm oleh Jensen dan Meckling (1976). Menurut Jensen dan Meckling (1976) perusahaan 

adalah “legal fictions which serve as a nexus for a set of contracting relationships among 

individuals”. Perusahaan merupakan pusat perjanjian kontrak antara berbagai pihak yaitu 

pemegang saham, manajer, pemasok dan pihak-pihak lainnya termasuk karyawan dan pekerja. 

Pihak-pihak tersebut berusaha mengakomodasi kepentingan masing-masing sehingga 

menimbulkan konflik diantara mereka.  Pemisahan pengelolaan dan kepemilikan terhadap 

suatu perusahaan mengakibatkan masalah keagenan (agency problem). Namun ketika suatu 

perusahaan publik semakin besar kepemilikan publiknya maka perusahaan tersebut akan 

semakin transparan. Hal ini akan mengakibatkan bahwa semakin tinggi kepemilikan publik, 

maka agency cost semakin turun, sehingga nilai perusahan semakin naik. 

BUMN Tbk memiliki struktur kepemilikan perusahaan yang terdiri dari kepemilikan 

negara dan kepemilikan publik. Kepemilikan publik terdiri dari berbagai kemungkinan 

kepemilikan, seperti kepemilikan tenaga kerja, kepemilikan asing, kepemilikan institusi, 

kepemilikan managerial, dan kepemillikan lainnya. Perubahan struktur kepemilikan tersebut 

memicu perubahan tata kelola dan kinerja BUMN Tbk yang bersangkutan.  

Penelitian D‟Souza et al. (2006) mengenai kepemilikan negara menemukan beberapa 

kesimpulan. Kepemilikan negara yang besar meningkatkan profitabilitas, karena sisa saham 

yang besar memberikan dorongan yang sangat besar untuk meningkatkan kinerja dengan 

harapan saham pemerintah tersebut dapat dijual pada waktu berikutnya untuk memperoleh 

pendapatan yang relatif lebih besar. Kepemilikan negara rendah (kepemilikan publik tinggi) 

menghasilkan peningkatan kinerja finansial dan operasional pada indikator produktifitas yang 

lebih besar, yang dihitung dengan Normalized Real Sales.  

Berkaitan dengan kepemilikan asing, D‟Souza et al. (2006) memiliki dua kesimpulan. 

Pertama, peningkatan kepemilikan asing memberikan peningkatan kinerja finansial dan 

operasional berupa peningkatan indikator efisiensi yang dihitung dengan Normalized Sales 

Efficiency. Kedua, peningkatan kepemilikan asing memberikan peningkatan kinerja finansial 
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dan operasional berupa pengurangan indikator tenaga kerja yang dihitung dengan Total 

Employement.  

Mengenai kepemilikan manajerial, dalam penelitian Li et al. (2007), menyimpulkan 

bahwa sebagai hasil privatisasi kepemilikan manajerial khususnya kepemilikan saham oleh 

CEO memainkan peranan penting dalam kinerja BUMN Tbk. McConnel dan Servaes (1990) 

menambahkan bahwa pada tingkatan rendah, managerial ownership secara positif berkaitan 

dengan kinerja perusahaan. Namun, kinerja cenderung menurun pada tingkatan kepemilikan 

manajerial yang lebih tinggi. Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa pemisahan 

antara kepemilikan dan kontrol bisa mendorong manajer untuk memilih proyek investasi yang 

menguntungkan manajer tersebut, namun memberikan nilai yang kecil bagi pemegang saham. 

Ketika managerial ownership selaras dengan kepentingan manajer dan pemegang saham, 

perusahaan dengan managerial ownership yang tinggi cenderung mengungguli perusahaan 

yang managerial ownershipnya rendah.  

Kepemilikan pegawai dalam struktur kepemilikan juga mempengaruhi kinerja finansial 

dan operasional. Barberis et al. (1996) menyimpulkan bahwa kepemilikan ekuitas oleh 

pegawai tidak mengembangkan peningkatan kinerja pasca privatisasi. D‟Souza et al. (2006) 

menambahkan bahwa hubungan antara kepemilikan pegawai dengan profitabilitas bersifat 

negatif. Artinya adalah semakin tinggi kepemilikan pegawai, semakin turun profitabilitas. 

Beberapa penelitian mengenai BUMN Tbk membahas pengaruh kepemilikan terhadap 

kinerja finansial dan operasional tidak secara tersurat, namun hanya menyatakan bahwa 

privatisasi BUMN Tbk mempunyai pengaruh terhadap kinerja finansial dan operasional. 

Beberapa penelitian tersebut diantaranya adalah penelitian oleh Mathur dan Banchuenvijit 

(2007), dan Naceur et al. (2006), serta Farinos et al. (2007). Mathur dan Banchuenvijit (2007) 

menyimpulkan bahwa privatisasi BUMN Tbk mempunyai pengaruh terhadap kinerja finansial 

dan operasional. Hal ini ditunjukkan oleh  peningkatan profitabilitas, peningkatan efisiensi, 

penurunan investasi modal, peningkatan output, penurunan tenaga kerja, penurunan leverage, 

peningkatan pembayaran deviden pasca privatisasi. Naceur et al. (2006) menyimpulkan 

bahwa privatisasi BUMN Tbk mempengaruhi kinerja finansial dan operasional.  

Pasca privatisasi, indikator kinerja finansial dan operasional BUMN yang mengalami 

peningkatan signifikan adalah indikator profitabilitas dan indikator efisiensi operasi, dan 

penurunan signifikan terjadi pada indikator tenaga kerja dan indikator leverage. Namun, 

peningkatan atau penurunan indikator output tidak ditemukan. Penelitian Farinos et al. (2007) 
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menunjukkan bahwa privatisasi BUMN Tbk mempunyai pengaruh terhadap kinerja finansial 

dan operasional. Hal ini dibuktikan dengan temuan bahwa indikator pembentuk kinerja 

finansial dan operasional mengalami perubahan pasca privatisasi yakni berupa peningkatan 

efisiensi operasi, peningkatan investasi modal, peningkatan output, dan penurunan tenaga 

kerja serta penurunan leverage, namun tidak terjadi peningkatan profitabilitas. 

Beberapa penelitian lain mengenai privatisasi, pernyataan mengenai pengaruh 

kepemilikan terhadap kinerja finansial dan operasional tidak dinyatakan secara tersurat juga, 

namun hanya menyatakan bahwa privatisasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja finansial 

dan operasional. Pernyataan-pernyataan tersebut bisa ditemukan dalam penelitian Megginson 

et al. (1994), dan Boubakri dan Cosset (1998) yang meneliti privatisasi di negara-negara 

berkembang, D'Souza dan Megginson (1999) yang meneliti sampel 85 perusahaan dari negara 

industri yang terprivatisasi di tahun 1990an, La Porta dan López de Silanes (1999), Boubakri, 

Cosset, dan Guedhami (2004), Wei dan Varela (2003), Gupta (2005). Peneliti-peneliti tersebut 

menyimpulkan bahwa privatisasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja finansial dan 

operasional berupa peningkatan profitabilitas.  

Sun dan Tong (2003) menyimpulkan bahwa perusahaan terprivatisasi mengalami 

penurunan kinerja finansial dan operasional berupa penurunan profitabilitas yang dihitung 

menggunakan ROS. Penelitian Wang (2005) juga menunjukkan penurunan profitabilitas yang 

dihitung dengan ROA. Menurut De Alessi (1980), Vining dan Boardam (1992), Boardman 

dan Vining (1989), Megginson et al. (1994), Boubakri dan Cosset (1998), D‟Souza dan 

Megginson (1999), Tian (2000), Dewenter dan Malatesta (2001), Sun dan Tong (2003), Wei 

dan Varela (2003), Boubakri et al. (2004), serta D'Souza et al. (2005), privatisasi mampu 

meningkatkan kinerja finansial dan operasional berupa peningkatan efisiensi operasional. 

Pengaruh privatisasi terhadap kinerja finansial dan operasional dalam indikator output 

disampaikan dalam penelitian Megginson et al. (1994), Boubakri dan Cosset (1998), D'Souza 

dan Megginson (1999). Wei dan Varela (2003) menemukan bahwa privatisasi mampu 

meningkatkan kinerja finansial dan operasional berupa peningkatan output. Harper (2002) 

menyatakan bahwa privatisasi memberikan pengaruh pada kinerja finansial dan operasional 

berupa penurunan tenaga kerja, karena BUMN umumnya kelebihan pegawai untuk tujuan 

politik.  

Namun, penelitian Meller (1993), Megginson et al. (1994), Boubakri dan Cosset (1998), 

Sun dan Tong (2003), Boubakri et al. (2004) dan D'Souza et al. (2005) menyatakan bahwa 
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privatisasi memberikan pengaruh pada kinerja finansial dan operasional berupa peningkatkan 

jumlah tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh setelah privatisasi terjadi peningkatakan 

penjualan dan market share sehingga membutuhkan tenaga kerja lebih banyak. Megginson et 

al. (1994), Boubakri dan Cosset (1998), D'Souza et al. (2005), Gupta (2005) menyatakan 

bahwa privatisasi memberikan pengaruh terhadap kinerja finansial dan operasional berupa 

peningkatan investasi modal. Penelitian D'Souza dan  Megginson (1999) juga menunjukkan 

penurunan penurunan investasi modal. Penelitian Megginson et al. (1994), Boubakri dan 

Cosset (1998), Dewenter dan Malatesta (2001), dan D'Souza dan Megginson (1999) dan 

D'Souza et al. (2005) menunjukkan bahwa privatisasi mampu meningkatkan kinerja finansial 

dan operasional berupa penurunan hutang. Megginson et al. (1994), Boubakri dan Cosset 

(1998) dan D'Souza dan Megginson (1999) menyatakan bahwa privatisasi mampu 

meningkatkan kinerja finansial dan operasional berupa peningkatan pembayaran deviden.  

Kesimpulan yang bisa diambil adalah privatisasi dengan metode penjualan saham ke 

pasar modal menyebabkan terjadinya perubahan struktur kepemilikan berupa adanya 

kepemilikan publik dalam BUMN Tbk. Perubahan struktur kepemilikan mempengaruhi 

perubahan tata kelola perusahaan. Perubahan tata kelola perusahaan mempengaruhi kinerja 

finansial dan operasionalnya. Peningkatan kinerja finansial dan operasional ditunjukkan oleh 

peningkatan profitabilitas, peningkatan efisiensi operasi, peningkatan output, peningkatan 

investasi modal, penurunan tenaga kerja, dan penurunan leverage, serta peningkatan 

pembayaran deviden. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis pertama yang dapat diajukan 

dalam penelitian ini adalah: 

H1: Meningkatnya kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan akan mampu  

meningkatkan kinerja finansial dan operasional  

1.3.2.2.  Pengaruh Kepemilikan Publik dalam Struktur Kepemilikan Terhadap Keunggulan 

Daya Saing Berkelanjutan Berdasarkan Reputasi Ukuran Akuntansi.  

Privatisasi BUMN yang dilakukan dengan metode penjualan saham ke pasar modal 

menjadikan BUMN tersebut menjadi BUMN publik atau terbuka (BUMN Tbk). Struktur 

kepemilikan BUMN Tbk terdiri dari kepemilikan negara dan kepemilikan publik. Menurut 

D‟Souza et al. (2005), perubahan yang mendasar sebagai akibat dari privatasasi adalah 

perubahan kepemilikan. D‟Souza et al. (2006) menyatakan bahwa perubahan kepemilikan 

mengakibatkan perubahan tata kelola perusahaan (corporate governance) dan perubahan tata 
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kelola perusahaan merupakan determinan penting bagi kinerja perusahaan pasca privatisasi. 

Boubakri et al. (2005) berpendapat bahwa keberhasilan privatisasi bergantung pada efektifitas 

mekanisme tata kelola perusahaan pasca privatisasi. Menurut Jensen dan Meckling (1976), 

struktur kepemilikan memiliki kaitan dengan tata kelola perusahaan, maka struktur 

kepemilikan ini memiliki pengaruh baik positif maupun negatif terhadap tata kelola 

perusahaan. 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). Fombrun dan Shanley (1990) 

menemukan bahwa kinerja historis dan sinyal non-ekonomi lainnya mempengaruhi reputasi. 

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.  

Suta (2006), dalam penelitiannya, menyimpulkan bahwa tata kelola perusahaan yang 

baik merupakan faktor penting yang menentukan reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan 

dibangun atau dibentuk dari faktor-faktor pembentuk reputasi perusahaan. 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). 

Kesimpulan yang bisa diambil adalah privatisasi dengan metode penjualan saham ke 

pasar modal menyebabkan terjadinya perubahan struktur kepemilikan berupa adanya 

kepemilikan publik dalam BUMN Tbk. 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. Berdasarkan paparan tersebut maka 

hipotesis kedua yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H2: Meningkatnya kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan akan mampu 

meningkatkan keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi  
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1.3.2.3. Pengaruh Kepemilikan Publik dalam Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Pasar 

BUMN Publik (BUMN Tbk) merupakan hasil dari privatisasi dengan metode penjualan 

saham ke pasar modal. BUMN Tbk mempunyai struktur kepemilikan yang terdiri dari 

kepemilikan negara dan kepemilikan publik. Perubahan kepemilikan mengakibatkan 

perubahan tata kelola perusahaan (corporate governance) dan perubahan tata kelola 

perusahaan merupakan determinan penting bagi kinerja perusahaan pasca privatisasi 

(D‟Souza et al. 2006).  

Sebagai bagian dari kepemilikan publik, kepemilikan manajerial menunjukkan 

hubungan positif terhadap kinerja perusahaan yang go publik. Hal ini juga disampaikan dalam 

penelitian Jain dan Kini (1994). Mereka memberikan bukti mengenai hubungan positif antara 

kepemilikan manajerial dengan kinerja pada perusahaan yang go publik di AS. Wallace dan 

Cravens (1997) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional dalam perusahaan 

menunjukkan tanda-tanda yang positif pada pengukuran kinerja dengan data pasar. Sruktur 

kepemilikan sangat mempengaruhi kinerja dan nilai perusahaan-perusahaan Cina (Chen and 

Gong, 2000). Hovey (2005), yang menerapkan metodologi event study, mendapati bahwa 

pasar mereaksi positif perubahan kepemilikan saham pengendali yang melibatkan 

pengurangan kepemilikan negara. 

Anderson et al. (1997), dan Estrin dan Perotin (1991) berpendapat bahwa perusahaan 

milik negara (BUMN) kurang efisien dikarenakan kebal terhadap campur tangan pasar modal 

sehingga kinerja manajerial kurang begitu termonitor. BUMN Tbk diperkenalkan ke disiplin 

pasar modal melalui privatisasi dengan cara penjualan saham ke pasar modal. Menurut 

Ramamurti (1997), Newbery dan Pollitt (1997), serta Vickers dan Yarrow (1991), persaingan 

merupakan determinan utama peningkatan kinerja pasca privatisasi. Wallace dan Cravens 

(1997) menyebutkan bahwa usaha-usaha untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik 

akan selalu berpengaruh positif terhadap harga saham suatu perusahaan.  

Wallace dan Cravens (1997) menunjukkan bahwa kinerja yang diukur menggunakan 

data akuntansi atau nilai pasar ekuitas, dan adanya CEO sebagai chairman of the board dan 

subsidiary’s CEO on the board mempunyai hubungan positif dengan kinerja perusahaan. 

Mereka menyatakan bahwa kepemilikan institusional dalam perusahaan menunjukkan tanda-

tanda positif pada pengukuran kinerja, baik berdasarkan data akuntansi dan data pasar.  

Jones (1996) mengatakan bahwa ada dua pendekatan untuk menentukan nilai suatu 

perusahaan, yaitu nilai pasar (market value) dan nilai buku (book value). Bortolotti, de Jong, 
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Nicodano, dan Schindele (2007), dengan sampel 19 negara maju (OECD) dari tahun 1985 

hingga tahun 2000, menyimpulkan bahwa privatisasi penjualan saham ke publik merupakan 

sumber utama dari likuiditas pasar saham domestik di negara maju tersebut. Boutchkova dan 

Megginson (2000) menganalisa evolusi privatisasi melalui penjualan saham ke publik di 

beberapa pasar, dan menunjukkan bahwa privatisasi tersebut berkontribusi pada pertumbuhan 

kapitalisasi pasar lokal.  

Penelitian Gentzoglanis (2007), tentang negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara 

(MENA) yang memprivatisasi sejumlah perusahaan selam tahun 1990an dan pada beberapa 

tahun terakhir, menyimpulkan bahwa sebagai akibat privatisasi maka kapitalisasi saham 

meningkat pesat. Boubakri dan Hamza (2007 menyimpulkan bahwa privatisasi memiliki 

pengaruh signifikan terhadap ukuran pasar saham dan likuiditas setelah satu dan dua tahun. 

Lingkungan politik dan perekonomian negara juga bisa mempengaruhi tingkat perubahan 

kinerja perusahaan setelah privatisasi. 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. 

Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa privatisasi dengan metode penjualan 

saham ke pasar modal menyebabkan terjadinya perubahan struktur kepemilikan yakni 

masuknya kepemilikan publik dalam BUMN Tbk. Perubahan struktur kepemilikan 

mempengaruhi perubahan tata kelola perusahaan. Perubahan tata kelola perusahaan 

mempengaruhi kinerja pasarnya. Berdasarkan paparan tersebut maka hipotesis ketiga yang 

dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H3: Meningkatnya kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan akan mampu 

meningkatkan  kinerja pasar  

1.3.2.4. Pengaruh Kinerja Finansial dan Operasional Terhadap Kinerja Pasar. 

Literatur umumnya membedakan antara dua jenis mekanisme tata kelola yaitu 

mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme tata kelola internal meliputi 

diantaranya, struktur kepemilikan sedangkan mekanisme tata kelola eksternal mencakup 

sistem hukum, perlindungan terhadap investor, serta pasar tenaga kerja dan lainnya. Hal ini 

dapat dilihat pada studi Denis dan McConnell (2003). Mereka meneliti peran struktur 

kepemilikan (mekanisme internal) dan perlindungan investor (mekanisme eksternal) dalam 

menyediakan tata kelola perusahaan yang efisien. Hasil kesimpulan mereka adalah banyak 
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negara dengan pasar yang masih sedang berkembang kekurangan kerangka institusional yang 

mapan untuk tata kelola perusahaan yang efisien. Kelemahan semacam ini merujuk pada 

kemungkinan bahwa mekanisme internal bisa menggantikan mekanisme eksternal yang bisa 

memberikan tata kelola yang efisien. Ozkaya dan Askari (1999) juga menyimpulkan bahwa 

keberhasilan privatisasi di banyak negara industri sebagian dikarenakan keberadaan kerangka 

institusional untuk tata kelola yang efisien. Menurut mereka, perlu diperhatikan juga bahwa 

kerangka yang ada untuk tata kelola perusahaan menunjukkan ragam perbedaan bahkan di 

dalam negara industri, yang mencerminkan perbedaan dalam budaya perusahaan dan peran 

pasar modal di dalam perekonomiannya masing-masing.  

Menurut Boubakri et al. (2004), tata kelola perusahaan dan lingkungan perekonomian 

mempunyai pengaruh pada tingkatan perubahan kinerja. Lingkungan perekonomian yang 

dimaksud adalah lingkungan institusi yang kondusif, risiko politik yang rendah, pasar saham 

yang lebih maju dan keterlibatan investor asing. Lingkungan perekonomian tersebut 

merupakan determinan penting dari peningkatan kinerja setelah privatisasi. Ozkaya dan 

Askari (1999) juga menyimpulkan bahwa banyak negara berkembang tidak memiliki 

kerangka yang benar-benar kokoh untuk tata kelola perusahaan yang efisien. Studi empiris 

dari Megginson, Nash, Netter, dan 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 

dan Cosset (1998) menemukan bahwa perusahaan di negara-negara berkembang menunjukan 

peningkatan kinerja yang sangat kuat setelah privatisasi. 

Kesimpulan yang bisa ditarik adalah mekanisme tata kelola internal dan mekanisme tata 

kelola eksternal merupakan determinan penting dari peningkatan kinerja perusahaan setelah 

privatisasi. Mekanisme tata kelola internal, yang meliputi struktur kepemilikan, memberikan 

perubahan pada kinerja finansial dan operasional perusahaan. Perubahan kinerja finansial dan 

operasional merupakan suatu sinyal kinerja BUMN Tbk bagi investor di pasar modal. Respon 

investor terhadap sinyal tersebut (kinerja finansial dan operasional) didasarkan pada 

mekanisme tata kelola eksternal yang ada di pasar modal. Hasil respon investor terhadap 

BUMN Tbk tersebut menujukkan tingkat kinerja pasar dari BUMN Tbk. Berdasarkan paparan 

tersebut, hipotesis keempat yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H4: Meningkatnya kinerja finansial dan operasional akan mampu meningkatkan kinerja 

pasar  



 

53 

 

1.3.2.5. Pengaruh Kinerja Finansial dan Operasional Terhadap Keunggulan Daya Saing 

Berkelanjutan Berdasarkan Reputasi Ukuran Akuntansi. 

Beberapa peneliti dalam studi tentang kinerja perusahaan yang diprivatisasi 

menggunakan beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan kinerja perusahaan yang 

diprivatisasi. Namun, kinerja finansial dan operasional merupakan istilah yang paling banyak 

digunakan untuk merujuk pada kinerja perusahaan yang diprivatisasi. Istilah tersebut 

digunakan oleh Boubakri dan Cosset (1998), D‟Souza dan Megginson (1999), Hung dan Song 

(2005), D‟Souza et al. (2005, 2006).   

Menurut Barney (1991) keunggulan daya saing berkelanjutan didasarkan pada upaya 

menjadikan kompetensi inti perusahaan lebih ekonomis. Kompetensi inti perusahaan tersebut 

adalah: valuable (yang sangat bernilai), rare (jarang), difficult to imitate (sulit ditiru), trade 

(diperdagangkan), dan subsitute (digantikan), yang kesemuanya itu kemudian membentuk 

landasan dari keunggulan daya saing berkelanjutan. Selanjutnya,  Barney (1991) 

mengklasifikasikan sumberdaya menjadi 2 kategori, yaitu tangible dan intangible. Barney 

(1991) menyimpulkan bahwa sumberdaya intangible selalu dianggap memainkan peran 

penting dalam penciptaan nilai perusahaan dan keunggulan daya saing. Michalisin, Kline, 

Smith (2000) menyatakan bahwa perusahaan mencapai keunggulan daya saing berkelanjutan 

dan memperoleh laba yang superior dengan memiliki dan mengendalikan aset strategis, 

seperti budaya organisasi,  pengetahuan, dan reputasi. 

Fombrun dan Shanley (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, lambat laun akan tertanam reputasi 

perusahaan dibenak publik. Penelitian mereka bertujuan menggambarkan keragaman sumber 

informasi yang dipakai oleh para stakeholder untuk mengevaluasi dan membangun reputasi 

perusahaan. Variabel yang menunjukkan sinyal paling signifikan dari beberapa variabel yang 

diseleksi adalah variabel-variabel akuntansi, profitabilitas, dan risiko selama periode 

sebelumnya yang diikuti oleh penilaian pasar. Variabel non-keuangan diantaranya adalah 

ukuran (size), kegiatan sosial (charitable works), pembayaran deviden yang berhubungan 

dengan tahun finansial sebelumnya (divident payout corresponding to the previous financial 
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year), dan bahkan variabel institusi seperti konsentrasi properti (property concentration) juga 

membentuk reputasi, walaupun kurang signifikan. Suta (2006) menyimpulkan bahwa reputasi 

perusahaan dibangun atau dibentuk dari beberapa faktor, salah satunya reputasi accounting 

measures (pengukuran akuntansi).   

Penelitian yang berfokus terhadap hubungan antara kinerja finansial dan operasional 

dengan reputasi perusahaan dapat dilihat pada penelitian Rose dan Thomson (2004). mereka 

menyampaikan bahwa ketika perusahaan mengalami kinerja finansial yang sangat baik, 

reputasi perusahaan tersebut akan terpengaruh secara positif. Pada akhir hasil penelitiannya, 

mereka menyimpulkan bahwa kinerja finansial perusahaan mempengaruhi reputasi.  

Kesimpulan dari berbagai penelitian terdahulu adalah bahwa kinerja finansial dan 

operasional BUMN Tbk mempunyai pengaruh terhadap reputasinya. Reputasi merupakan 

salah satu pembentuk keunggulan daya saing berkelanjutan. Reputasi salah satunya dibentuk 

oleh reputasi ukuran akuntansi. Berdasarkan paparan tersebut, hipotesis kelima yang dapat 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H5: Meningkatnya kinerja finansial dan operasional akan mampu meningkatkan keunggulan 

daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi  

1.3.2.6. Pengaruh Keunggulan Daya Saing Berkelanjutan Berdasarkan Reputasi Ukuran 

Akuntansi Terhadap Kinerja Pasar. 

Pandangan berbasis sumberdaya perusahaan (the resource-based view of firm, RBV) 

menunjukkan bahwa landasan keunggulan daya saing berkelanjutan perusahaan muncul dari 

kemampuan seperti nilai, kelangkaan, sulitnya ditiru, dan organisasi (Barney, 1991). Secara 

umum inovasi, arsitektur, dan aset strategis serta reputasi merupakan landasan keunggulan 

daya saing berkelanjutan perusahaan (Kay, 1995). 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.  

Suta (2006) melaporkan bahwa reputasi perusahan dibangun dari reputasi tata kelola 

perusahaan, reputasi CEO, reputasi tanggung jawab sosial, reputasi ukuran akuntansi. Hasil 

penelitiannya menyimpulkan bahwa urutan peran faktor pembentuk reputasi perusahaan yang 

berpengaruh terhadap reputasi perusahaan adalah reputasi corporate governance dan 
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kemudian diikuti oleh reputasi CEO, tanggungjawab sosial, dan yang terakhir reputasi 

ukuran-ukuran akuntansi.  

Berkaitan dengan kinerja pasar perusahaan, Suta (2006) menggunakan pendekatan dari 

sisi keuangan yang didekati dengan total imbal hasil saham, likuiditas saham dan kapitalisasi 

pasar, dan menggunakan  pendekatan dari sisi kebijakan di pasar modal yang didekati dengan 

distribusi saham. Mengenai hubungan antara reputasi perusahaan dengan kinerja pasar, Suta 

(2006) menyimpulkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara reputasi perusahaan 

terhadap kinerja pasar. Hal ini ditunjukkan oleh reputasi perusahaan yang berpengaruh positif 

pada dua faktor pembentuk kinerja pasar, yaitu distribusi saham dan pertumbuhan kapitalisasi 

pasar. Meskipun demikian, reputasi perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan harga saham dan likuiditas saham.  

Jones, Jones dan Litte (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. Sebuah studi di perusahaan-perusahaan Denmark 

menunjukkan bahwa reputasi perusahaan bisa mempengaruhi harga saham secara tidak 

langsung melalui laba dan pertumbuhan, bukannya dalam hal nilai pasar yang lebih tinggi 

(Rose dan Thomsen, 2004). Perusahaan dengan reputasi yang baik cederung mempertahankan 

kinerja finansial yang superior seiring waktu (Roberts dan Dowling, 2002). Penelitian lain 

menunjukkan bahwa reputasi memiliki pengaruh positif terhadap capital gain (Vergin dan 

Qoronfleh, 1998), terhadap untuk pasar saham (Jones et al., 2000).  

Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa salah satu pencapaian keunggulan daya 

saing berkelanjutan adalah reputasi perusahaan dan salah satu pembentuk reputasi perusahaan 

adalah ukuran akuntansi. Beberapa studi empiris terdahulu menunjukkan bahwa adanya 

pengaruh yang positif antara reputasi perusahaan dengan kinerja pasar. Berdasarkan paparan 

tersebut, hipotesis keenam yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H6: Meningkatnya keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran 

akuntansi akan mampu meningkatkan kinerja pasar  

Berdasarkan kerangka pikir penelitian dan hipotesis penelitian yang telah dipaparkan 

sebelumnya maka dapat digambarkan hipotesis sebagai berikut: 
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Keterangan: 

 

H1 :  D‟Souza et al. (2006), Li et al. (2007), McConnel dan Servaes (1990), Jensen dan 

Meckling (1976), Barberis et al. (1996), Mathur dan Banchuenvijit (2007), Naceur et 
al. (2006), Farinos et al. (2007), Megginson et al. (1994), Boubakri dan Cosset (1998), 

D'Souza dan Megginson (1999) La Porta dan López de Silanes (1999), Boubakri et al. 

(2004), Wei dan Varela (2003), Gupta (2005), Sun dan Tong (2003), De Alessi (1980), 

Vining dan Boardam (1992), Boardman dan Vining (1989), Tian (2000), Dewenter 

dan Malatesta (2001), D'Souza et al. (2005), Harper (2002), Meller (1993). 

 

H2  :   D‟Souza et al. (2005), D‟Souza et al. (2006), Boubakri et al. (2005), Jensen dan 

Meckling (1976), Kaen (2003), Michalisin et al. (1997), Fombrun dan Shanley (1990), 

Barney (1991), Suta (2006). 

 

H3  :  D‟Souza et al. (2006), Jain dan Kini (1994), Wallace dan Cravens (1997), Chen and 

Gong, 2000, Hovey (2005), Anderson et al. (1997), Estrin dan Perotin (1991), 

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

Jones (1996), Bortolotti et al. (2007), Boutchkova dan Megginson (2000), 

Gentzoglanis (2007), Boubakri dan Hamza (2007), Kikeri et al. (1992). 

H4  : Denis dan McConnell (2003), Ozkaya dan Askari (1999), Boubakri et al. (2004), 

Megginson et al. (2004), Boubakri dan Cosset (1998). 

H5  : Boubakri dan  Cosset (1998), D‟Souza dan Megginson (1999), Hung dan Song (2005), 

D‟Souza et al (2005, 2006), Barney (1991), Michalisin et al. (2000), Fombrun dan 

Shanley (1990), Suta (2006), Rose dan Thomson (2004). 

 

H6  : Barney (1991), Kay (1995), Dobson (1989), Suta (2006), Jones et al. (2000), Rose dan 

Thomsen (2004), Roberts dan Dowling (2002). 
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1.3.3. Definisi Operasional Penelitian 

Definisi operasional dari masing-masing variabel dan masing-masing indikator dapat 

dijelaskan dalam paparan berikut: 

1.3.3.1. Struktur Kepemilikan BUMN Tbk 

Privatisasi yang dilakukan dengan metode penjualan saham ke pasar modal merubah 

BUMN menjadi BUMN publik atau terbuka (BUMN Tbk). Struktur kepemilikan BUMN Tbk 

ini terdiri dari kepemilikan negara dan kepemilikan publik. Kepemilikan publik sendiri terdiri 

dari berbagai kemungkinan kepemilikan, seperti kepemilikan tenaga kerja, kepemilikan asing, 

kepemilikan institusi, kepemilikan managerial, dan kepemillikan lainnya.  

Masing-masing BUMN Tbk menggunakan auditor independen yang berbeda, sehingga 

Laporan Keuangan Konsolidasian dari masing-masing BUMN Tbk pada bagian Catatan Atas 

Laporan Keuangan Konsolidasian pada bagian Modal Saham (berisi distribusi persentase 

kepemilikan saham) menampilkan dengan format yang berbeda. Sebagai upaya untuk 

mendapatkan keseragaman data, penelitian ini membagi struktur kepemilikan berdasarkan 

kepemilikan negara dan kepemilikan publik. Hasil penjumlahan persentase kepemilikan 

negara dan persentase kepemilikan publik adalah satu, oleh karena itu penggunaan salah satu 

komposisi kepemilikan memberikan interprestasi yang sama terhadap variabel struktur 

kepemilikan. Penelitian ini menggunakan kepemilikan publik sebagai indikator dari variabel 

struktur kepemilikan. Alasan lain menjadikan kepemilikan publik sebagai indikator dalam 

variabel struktur kepemilikan adalah untuk menunjukkan secara nyata berkurangnya 

persentase kepemilikan negara sebagai akibat privatisasi dengan metode IPO.  

Kepemilikan publik merupakan kepemilikan saham BUMN Tbk yang dimiliki oleh 

publik (selain negara). Pengukuran ini sesuai dengan yang digunakan oleh Naceur et al. 

(2007), dengan formula sebagai berikut : 

beredaryangsahamJumlah

publikolehmilikidiyangSaham
KPubPubliknKepemilika )(  

1.3.3.2. Kinerja Finansial dan Operasional BUMN Tbk 

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, kesimpulan yang bisa diambil adalah 

penilaian kinerja finansial dan operasional menggunakan beberapa indikator, yaitu: 

profitabilitas (profitability), efisiensi operasi (operating efficiency), investasi modal (capital 

investment) atau pengeluaran modal (capital expenditure), tenaga kerja (employment), output, 
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dan hutang (leverage) serta pembayaran deviden (dividend payout). Sebagai upaya untuk 

mendapatkan keseragaman data, indikator output tidak diikutsertakan dalam penelitian. Hal 

ini dikarenakan BUMN Tbk yang diteliti terdiri dari berbagai jenis industri, sehingga output 

dari masing-masing industri memberikan hasil yang berbeda juga.   

Variabel kinerja finansial dan operasional dalam penelitian ini adalah indikator 

profitabilitas (profitability), efisiensi operasi (operating efficiency), investasi modal (capital 

investment) atau pengeluaran modal (capital expenditure), tenaga kerja (employment), dan 

hutang (leverage) serta dividend payout (pembayaran deviden). Penjelasan dan formulasi dari 

masing-masing indikator tersebut dipaparkan sebagai berikut:  

1. ROS (Return On Sales) 

Indikator ROS (Return on Sales), dalam penelitian ini, ditujukan untuk menggambarkan 

profitabilitas BUMN Tbk. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin tinggi kinerja finansial 

dan operasional BUMN Tbk. Penggunaan indikator ini juga dilakukan di dalam studi 

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

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

sales

incomenet
ROS   

2. SALEFF (Sales Efficiency) 

Indikator SALEFF (Sales Effciency) digunakan untuk menggambarkan besaran efisiensi 

operasi BUMN Tbk. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin tinggi kinerja finansial dan 

operasional BUMN Tbk. Pengukuran indikator ini juga digunakan di dalam studi Mengginson 

et al. (1994), Naceur et al. (2006), serta Mathur dan Banchuenvijit (2007), dengan formula 

sebagai berikut : 

employeesofnumber

sales
SALEFF   

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 kinerja 



 

59 

 

finansial dan operasional BUMN Tbk. Penggunaan indikator ini sesuai dengan studi 

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

formula sebagai berikut : 

equity

incomenet
NIEF   

4. CESA (Capital Expenditures to Sales)  

Indikator CESA (Capital Expenditures to Sales) digunakan untuk  menggambarkan 

besaran investasi modal BUMN Tbk. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin tinggi kinerja 

finansial dan operasional BUMN Tbk. Penggunaan indikator ini mengacu pada studi 

Mengginson et al. (1994), Mathur dan Banchuenvijit (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 kinerja 

finansial dan operasional BUMN Tbk. Penggunaan indikator ini juga digunakan di dalam 

studi Mengginson et al. (1994), Mathur dan Banchuenvijit (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. Semakin sedikit jumlah karyawan maka semakin tinggi kinerja finansial dan 

operasional BUMN Tbk. Pengukuran indikator ini sesuai dengan yang digunakan 
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Mengginson et al. (1994), Naceur et al. (2006), Mathur et al. (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 finansial dan 

operasional BUMN Tbk. Penggunakan indikator ini mengacu pada studi Mengginson et al. 

(1994), Naceur et al. (2006), Mathur dan Banchuenvijit (2007), Farinos et al. (2007), D‟Souza 

et al. (2006). Studi Naceur et al. (2006) dan Farinos et al. (2007) menggunakan istilah TDTA 

untuk menggantikan 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 

finansial dan operasional BUMN Tbk. Penggunaan indikator ini sesuai dengan studi 

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

finansial dan operasional BUMN Tbk. Penggunaan indikator ini juga ditemukan di dalam 
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studi Mengginson et al. (1994), dan Mathur dan Banchuenvijit (2007), dengan formulasi 

sebagai berikut: 

sales

dividendcash
DIVSAL   

1.3.3.3. Keunggulan Daya Saing Berkelanjutan Berdasarkan Reputasi Ukuran Akuntansi 

BUMN Tbk 

Penelitian ini mengukur keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi 

ukuran-ukuran akuntansi BUMN Tbk menggunakan 4 (empat) indikator. Keempat indikator 

ini juga merupakan indikator yang digunakan dalam penelitian Suta (2006). Menurut Suta 

(2006) keempat indikator ini merupakan indikator yang sering dipergunakan oleh para 

investor untuk mengukur kinerja keuangan/akuntansi perusahaan. Definisi dan formulasi dari 

masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut: 

1. NIG (Net Income Growth)  

Indikator NIG (Net Income Growth) merupakan 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 keunggulan daya 

saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi BUMN Tbk. Adapun formulasinya 

sebagai berikut: 

1

1






t

tt

IncomeNet

IncomeNetIncomeNet
GrowthIncomeNet  

2. ROA (Return on Asset)   

Indikator ROA (Return on Asset) adalah 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 keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi 

ukuran-ukuran akuntansi BUMN Tbk. Adapun formulasinya sebagai berikut: 

t

t

AssetTotal

IncomeNet
ROA   

3. ROE (Return on Equity)  

Indikator ROE (Return on Equity) merupakan imbal hasil ekuitas, yaitu rasio antara net 

income (NI) selama satu tahun dengan equity (E) akhir tahun tertentu. Semakin tinggi nilai 
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rasio maka semakin tinggi pula keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi 

ukuran-ukuran akuntansi BUMN Tbk. Adapun formulasinya sebagai berikut: 

t

t

Equity

IncomeNet
ROE   

4. ADPR (Actual Dividend Payout Ratio)  

Indikator ADPR (Actual Dividend Payout Ratio) adalah rasio pembayaran deviden 

aktual, yaitu rasio antara actual dividend dengan net income (NI) selama satu tahun tertentu. 

Semakin tinggi nilai rasio maka semakin tinggi keunggulan daya saing berkelanjutan 

berdasarkan reputasi ukuran-ukuran akuntansi BUMN Tbk. Adapun formulasinya sebagai 

berikut: 

 
tIncomeNet

dividendactual
rasiooutpaydevidendActual   

1.3.3.4. Kinerja Pasar BUMN Tbk  

Menurut Suta (2006), kinerja pasar perusahaan diukur menggunakan 2 (dua) 

pendekatan, yaitu pendekatan dari sisi keuangan dan dari sisi kebijakan di pasar modal. 

Pendekatan dari sisi keuangan menggunakan 3 hal yaitu: (1) imbal hasil saham yang diukur 

dengan IHSI (Indeks Harga Saham Individual),  (2) likuiditas saham yang diukur dengan 

frekuensi perdagangan, persentase volume perdagangan, dan persentase nilai perdagangan, (3) 

kapitalisasi saham. Ketiga hal ini menghasilkan 5 (lima) indikator. Pendekatan dari sisi 

kebijakan di pasar modal dilakukan dengan menggunakan satu indikator yaitu distribusi 

saham.  

Namun, penelitian ini hanya menggunakan pendekatan dari sisi keuangan yang 

dicerminkan oleh 5 (lima) indikatornya untuk penilaian kinerja pasar. Pendekatan dari sisi 

kebijakan di pasar modal tidak dapat digunakan karena data mengenai distribusi saham tidak 

dapat diperoleh dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Lima indikator tersebut dapat 

dipaparkan sebagai berikut: 

1. IG (IHSI Growth) 

Indikator IG (IHSI Growth) adalah pertumbuhan harga saham yang didefinisikan 

sebagai pergerakan Indeks Harga Saham Individual (IHSI) BUMN Tbk dalam suatu periode 

tertentu. IHSI digunakan sebagai data perhitungan untuk mengetahui pertumbuhan harga 

suatu saham karena sudah mengeliminasi pengaruh faktor-faktor yang bukan perubahan harga 
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saham. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin tinggi kinerja pasar BUMN Tbk. 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 kinerja 

pasar BUMN Tbk. 

3.  PVP (Persentase Volume Perdagangan) 

Indikator PVP (Persentase Volume Perdagangan) merupakan rasio antara volume 

perdagangan dan total saham 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 semakin tinggi kinerja pasar BUMN Tbk. 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 

semakin tinggi kinerja pasar BUMN Tbk. Adapun formulasinya sebagai berikut: 

sahamsikapitalisanilai

sahamnperdaganganilai
nPerdagangaNilaiPersentase   

5. PKP (Pertumbuhan Kapitalisasi Pasar) 

Indikator PKP (Pertumbuhan Kapitalisasi Pasar) adalah pertumbuhan kapitalisasi pasar 

suatu BUMN Tbk. Nilai kapitalisasi pasar merupakan jumlah saham yang terdaftar dikalikan 

dengan harga penutupan saham tersebut pada periode penelitian. Semakin tinggi nilai rasio 

maka semakin tinggi semakin tinggi kinerja pasar BUMN Tbk. Adapun formulasinya sebagai 

berikut: 
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1

1






t

tt

PasarsiKapitalisa

PasarsiKapitalisaPasarsiKapitalisa
PKP  

Secara singkat definisi operasional variabel penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2. 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  

FP (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






t

tt

PasarsiKapitalisa

PasarsiKapitalisaPasarsiKapitalisa
PKP  

Sumber: disarikan oleh Peneliti   
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1.4. METODE PENELITIAN  

1.4.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris 

(explanatory research). Berdasarkan cakupan eksplanasinya, penelitian ini merupakan 

penelitian kausalitas. Ferdinand (2006) menyatakan bahwa jenis penelitian eksplanatoris 

merupakan penelitian yang dilakukan dengan maksud penjelasan (explanatory), sedangkan 

penelitian kausalitas adalah penelitian yang ingin mencari penjelasan dalam bentuk hubungan 

sebab akibat. 

1.4.2. Populasi dan Sampel 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) merubah BUMN tersebut menjadi 

BUMN publik atau terbuka (BUMN Tbk). Periode populasi penelitian didasarkan sejak 

BUMN Tbk tersebut melakukan penjualan saham pasar modal hingga tahun 2007. Populasi 

dalam penelitian ini berjumlah 13 (tigabelas) BUMN Tbk. Secara lengkap populasi penelitian 

ini ditunjukkan oleh Tabel 1.3. 

Tabel 1.3. 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: disarikan oleh Peneliti, Kementrian BUMN RI 

Sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling tipe 

judgement sampling. Menurut Jogiyanto (2010), judgement sampling adalah purposive 

sampling dengan kriteria berupa suatu pertimbangan tertentu. Metode ini digunakan dalam 
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penelitian ini karena kriteria pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 

sebagia 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 sesuai dengan penelitian Farinos et al. (2007) dan Naceur et al. (2006) yang tidak 

memasukkan sektor industri perbankan 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%.  Pemilihan ini 

dilatarbelakangi oleh hingga tahun 2007 terdapat 13 BUMN Tbk yang kepemilikan saham 

pemerintah RI masih diatas 51%, sedangkan kepemilikan saham pemerintah RI terhadap 

BUMN Tbk dibawah 51% hanya ada satu BUMN Tbk yaitu PT Indosat Tbk. Berdasarkan 

latarbelakang tersebut, maka penelitian ini meneliti secara total BUMN Tbk yang 

memiliki kepemilikan saham pemerintah RI >51%. 

c. BUMN Tbk yang melakukan IPO sebelum tahun 2007. 

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel penelitian tersebut, maka sampel penelitian yang 

diperoleh berjumlah 9 (sembilan) BUMN Tbk, secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.4. 

Tabel 1.4. Sampel 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: disarikan oleh Peneliti. 

Pengamatan dilakukan terhadap data masing-masing BUMN Tbk mulai tahun dilakukan 

IPO setiap BUMN Tbk tersebut hingga tahun 2007. Data penelitian ini berupa data panel, 

yaitu gabungan antara data time series dan cross sectional. Data time series bervariasi antar 

perusahaan, mengingat tahun IPO berbeda-beda (lihat Tabel 1.4). Berdasarkan perbedaan 

tahun IPO tersebut, jumlah keseluruhan pengamatan yang dilakukan terhadap 9 BUMN Tbk 
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tersebut adalah 83 pengamatan. Hasil pengamatan terhadap 9 sampel BUMN Tbk tersebut 

menjadi gambaran kondisi BUMN Tbk secara umum. Fokus pembahasan dalam penelitian ini 

adalah BUMN Tbk. Penelitian mengenai privatisasi dengan menggunakan data panel juga 

dilakukan oleh Gupta, Ham, dan Svejnar (2008). Mereka menggunakan data perusahaan-

perusahaan negara yang dijual dalam program privatisasi skala besar Republik Cheko. 

1.4.3. 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. Data sekunder untuk 

penelitian diperoleh dari Kementrian BUMN RI dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Data dari 

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

berupa Indonesian Capital Market Directory (ICMD), dan Laporan Keuangan Konsolidasian 

dari masing-masing perusahaan BUMN Tbk tersebut, serta JSX Statistical Highlights.  

1.4.4. Klasifikasi Variabel Penelitian 

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dijelaskan pada bab III, dalam penelitian 

ini terdapat satu variabel eksogen dan satu variabel endogen. Variabel endogen terdiri dari 

variabel endogen dan variabel endogen murni. Klasifikasi variabel penelitian dalam masing-

masing hipotesis penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.5. 

Tabel 1.5. 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  
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1.4.5. 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: 

1.4.5.1. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskriptif 

empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian (Ferdinand, 2006). Penelitian ini 

menggunakan analisis statistik deskriptif berupa statistik rata-rata. 

1.4.5.2. 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. Sisi landasan teori.  

Penelitian ini mengemukakan enam hipotesis. Hanya hipotesis pertama yang memiliki 

landasan teori yang kuat dari keenam hipotesis tersebut. Sementara itu hipotesis kedua, 

ketiga, keempat, kelima, dan keenam memiliki landasan teori yang lemah. Berdasarkan 

landasan teori yang dimiliki hipotesis-hipotesis tersebut, maka penelitian ini 

menggunakan PLS. Hal ini selaras dengan pendapat Solimun dan Rinaldo (2009) dan 

Ghozali (2008) bahwa dalam komponen landasan teori pada PLS mempunyai landasan 

teori yang kuat maupun lemah, bahkan eksploratif. 

2.   Sisi ukuran sampel. 

 Populasi target dalam penelitian ini berjumlah sembilan BUMN Tbk. Penelitian ini 

dilakukan terhadap masing-masing kesembilan BUMN Tbk tersebut sejak penjualan 

saham ke pasar modal hingga tahun 2007. Selama periode tersebut dihasilkan data panel 

dengan jumlah kasus sebanyak 83 kasus. Berdasarkan besaran jumlah kasus tersebut, 

penelitian ini menggunakan PLS. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Solimun dan 
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Rinaldo (2009) dan Ghozali (2008) yang menyatakan bahwa pada PLS ukuran sampel 

minimal direkomendasikan berkisar 30 sampai 100 kasus. 

3.  Sisi jenis data. 

 Penelitian ini juga memiliki indikator yang berskala rasio dan ordinal. Indikator penelitian 

ini berjumlah 19 indikator, yang terdiri dari 18 indikator berskala rasio dan 1 indikator 

berskala ordinal yaitu indikator total emploment (TE). Berdasarkan jenis data yang 

mencakup skala rasio dan ordinal, maka penelitian ini menggunakan PLS. Hal ini juga 

selaras dengan pendapat Solimun dan Rinaldo (2009) dan Ghozali (2008) bahwa 

pendekatan PLS adalah distribution free (tidak mengasumsikan data berdistribusi tertentu, 

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

4. Sisi hubungan epistemic antara variabel laten dan indikatornya. 

Masing-masing dari keempat variabel laten, yakni struktur kepemilikan, kinerja finansial 

dan operasional, keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran 

akuntansi, dan kinerja pasar, memiliki hubungan epistemic dengan indikatornya yang 

berbentuk formatif. Hubungan berbentuk formatif tersebut bermakna semua indikator 

membentuk variabel laten. Berdasarkan hubungan epistemic antara variabel laten dengan 

indikatornya yang bersifat formatif, penelitian ini menggunakan PLS. Hal ini juga selaras 

dengan pendapat Solimun dan Rinaldo (2009) dan Ghozali (2008) bahwa dalam PLS, 

hubungan epsitemic antara varabel dan indikatornya bisa berbentuk reflektif maupun 

formatif. Solimun dan Rinaldo (2009), dan Ghozali (2008) 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. Mereka juga 

meyatakan bahwa sifat indikator pada variabel latennya tidak diasumsikan harus 

berkorelasi.   

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dipaparkan tersebut, penelitian ini menggunakan 

analisis statistik inferensial berupa PLS. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memprediksi 

model. Hal ini mengacu pada pendapat Solimun dan Rinaldo (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. Solimun dan 

Rinaldo (2009) menambahkan bahwa PLS merupakan pendekatan yang lebih tepat untuk 

tujuan prediksi, hal ini terutama pada kondisi dimana indikator bersifat formatif.  
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1). PLS (SEM Berbasis Component atau Variance) 

Partial Least Square (PLS) pertama kali dikembangkan oleh Wald sebagai metode 

umum untuk mengestimasi path model yang menggunakan konstruk laten dengan mutiple 

indikator (Ghozali, 2008). Wald 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 teorinya atau untuk 

pengajuan proposisi, juga dapat digunakan sebagai konfirmasi teori/uji hipotesis (Solimun dan 

Rinaldo, 2009).  

Secara filosofis, covariance based SEM lebih sesuai digunakan untuk pengujian teori 

atau pengembangan teori dengan dukungan teori yang kuat. 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).  

Menurut 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, 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). 

2). Langkah-langkah PLS. 

Langkah-langkah pengujian model empiris penelitian berbasis PLS dengan software 

SmartPLS (Solimun dan Rinaldo, 2009) sebagai berikut:  
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Berdasarkan langkah-langkah pengujian model empiris berbasis PLS dengan sofware 

Smart PLS 1.1.0 tersebut maka dapat disusun langkah-langkah pengujian model dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a). 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 dan Rinaldo, 2009).  

Perancangan model struktural hubungan antar variabel laten pada PLS dalam penelitian 

ini didasarkan pada: teori, hasil penelitian empiris, dan rasional. Hubungan antar variabel 

laten penelitian ini dalam Model Struktural (inner model) pada Gambar 1.4.  

 

 

 

Sumber: disarikan oleh Peneliti 

Gambar 1.3. Langkah-langkah  PLS 
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b). Merancang Model Pengukuran (outer model) 

Merancang model pengukuran yang dimaksud dalam PLS adalah menentukan sifat 

indikator dari masing-masing variabel laten, bersifat refleksif atau formatif. Dasar yang 

digunakan sebagai rujukan untuk menentukan sifat indikator apakah reflektif atau formatif 

adalah teori, penelitian empirirs  atau rasional. Tahap awal penerapan PLS mengesankan 

bahwa rujukan berupa teori atau penelitian empiris sebelumnya masih jarang atau bahkan 

belum ada. Merujuk pada definisi konsep dan operasional variabel, indikatornya bersifat 

refleksif atau formatif (Solimun dan Rinaldo, 2009). 

Secara ringkas model pengukuran (outer model) dalam penelitian ini dapat ditampilkan 

dalam Tabel 1.6. 

Tabel 1.6. 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   

Gambar 1.4. Model Struktural 
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Indikator penelitian ini berjumlah 19 indikator, yang terdiri dari 18 indikator berskala 

rasio dan 1 indikator berskala ordinal yaitu indikator total emploment (TE). Semua Indikator 

penelitian bersumber dari data sekunder, sehingga semua indikator bersifat non perseptual 

(non persepsi). Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari 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). 

Penelitian ini tidak memerlukan uji validitas dan uji realibilitas (pengujian uji validitas dan uji 

realibilitas dilakukan untuk data primer, karena pengujian validitas dan realibilitas terdapat 

pada indikator bersifat refleksif). Alasan-alasan tersebut menyebabkan penelitian ini 

menggunakan indikator bersifat formatif. Alasan ini sesuai dengan pendapatnya Solimun dan 

Rinaldo (2009), dan Ghozali (2008) 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. 

c). Mengkonstruksi Diagram Jalur 

Setelah melakukan perancangan inner model dan outer model selanjutnya dinyatakan 

dalam bentuk diagram jalur. Bentuk diagram jalur perancangan inner model dan outer model 

dalam penelitian ini diilustrasikan dalam Gambar 1.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 1.5. Diagram Jalur Penelitian 
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d).  Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan. 

Analisis jalur hubungan antar variabel terdiri dari: 

(1)  Outer model, yaitu spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya, 

disebut juga dengan outer relation atau measurement model, mendefinisikan karakteristik 

konstruk dengan variabel manifesnya.  

Keempat variabel laten dalam penelitian ini memiliki indikator berbentuk formatif. 

Persamaan untuk model indikator formatif dapat ditulis sebagai berikut: 

 =  x + x 

 =  y + y 

, , x, dan y sama dengan persamaan sebelumnya. x dan y adalah seperti koefisen 

regresi berganda dari variabel laten terhadap indikator, sedangkan x dan y adalah 

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

Berdasarkan diagram jalur penelitian pada Gambar 4.3 maka dapat dinyatakan outer 

model sebagai berikut: 

1) Variabel Struktur Kepemilikan langsung dapat diukur dari persentase Kepemilikan 

Publik, dengan persamaan sebagai berikut: 

SK = 11 KPub + 1 

2) Variabel latent Kinerja Finansial dan Operasional (KFO) dengan indikator formatif 

diukur 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) Variabel latent Keunggulan Daya Saing Berkelanjutan Berdasarkan Reputasi Ukuran 

Akuntansi (KDSBBRUA) diukur dengan indikator formatif menggunakan sistem 

persamaan sebagai berikut 

KDSBBRUA = 31 ADPR + 32 NIG + 33 ROA + 34 ROE +  3  

4) Variabel latent Kinerja Pasar (KP) diukur dengan indikator formatif menggunakan 

sistem persamaan sebagai berikut 

KP = 41 FP + 42 IG + 43 PKP + 44 PNP + 45 PVP +  4  
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(2) 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 

satu sehingga parameter lokasi (parameter konstanta) dapat dihilangkan dari model. 

Model persamaannya dapat ditulis seperti di bawah ini: 

 =   +  +  

 menggambarkan vektor variabel endogen (dependen),  adalah vektor variabel laten 

eksogen dan  adalah vektor residual (unexplained variance). 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 

jb (dalam bentuk matriks dilambangkan dengan ) adalah koefisien jalur yang 

menghubungkan variabel laten endogen () dengan eksogen (). 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 dan Rinaldo, 2009; dan Ghozali, 2008). 

Berdasarkan 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 

(3) 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 

i = ki wki xki 
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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 dan Rinaldo, 2009; dan Ghozali, 2008). 

e). Estimasi: Weight, Koefisien 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 dan Rinaldo, 2009). 

Pendugaan parameter di dalam PLS meliputi 3 hal (Solimun dan Rinaldo, 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.  

Sebagai langkah awal iterasi, algoritma penelitian ini adalah menghitung outside 

approximation 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. Skor untuk 

setiap variabel latent yang telah diestimasi digunakan untuk pendugaan inside approximation 

variabel laten. 

Ada tiga skema bobot inside approximation 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 tetangganya 

(neighboring LV). Nilai kekuatan korelasi dan arah model struktural tidak diperhitungkan 

(Solimun dan Rinaldo, 2009, dan Ghozali, 2008).  

Skema bobot inside approximation dalam penelitian ini menggunakan centroid. 

Pemilihan penggunaan centroid disebabkan oleh penggunaan indikator formatif dalam 

penelitian ini dan penjelasan bahwa disamping itu pula, sifat indikator pada variabel latent 
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yang sama tidak diasumsikan harus berkorelasi (Misalnya ROA dan ROE pada variabel 

KDSBBRUA). 

Melalui hasil estimasi variabel laten dari inside approximation, satu set pombobot baru 

dari outside approximation akan didapatkan. Jika skor inside approximation 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 outside approximation setiap 

variabel laten. 

Setelah skor variabel laten diestimasi pada tahap satu, hubungan jalur (path relation) 

kemudian diestimasi menggunakan 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 dengan cara menghitung mean setiap 

indikator terlebih dahulu menggunakan data asli. Selanjutnya, mean untuk setiap variabel 

laten dihitung menggunakan bobot yang didapat dari tahap satu. Melalui nilai mean untuk 

setiap variabel laten dan koefisien path dari tahap kedua, parameter untuk setiap variabel 

dependen dihitung sebagai perbedaan antara mean yang baru saja dihitung dengen systematic 

part accounted oleh variabel laten independen yang mempengaruhinya. 

f). Evaluasi Goodness of Fit 

Semua variabel laten penelitian ini menggunakan indikator formatif, sehingga outer 

modelnya dievaluasi berdasarkan pada substantive content-nya yaitu membandingkan 

besarnya relative weight dan melihat signifikansi dari ukuran weight tersebut. Semua variabel 

laten dalam penelitian ini menggunakan pengukuran model indikator formatif (asumsi: antar 

indikator tidak saling berkorelasi), sehingga ukuran reliabilitas internal konsistensi dan 

validasi diperlukan. Jadi untuk menguji validitas dan reliabilitas variabel laten, penekanan 

hanya terdapat pada nimological dan atau criterion related validity. 

Model struktural atau inner model dievaluasi dengan melihat persentase varian yang 

dijelaskan yaitu dengan melihat R
2
 untuk konstruksi 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) 
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Goodness of Fit Model diukur menggunakan R-square variabel laten dependen dengan 

interpretasi yang sama dengan regresi; Q-Square predictive relevance untuk model struktural, 

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: 

Q
2
 = 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. 

g). 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 

Hipotesis statistik untuk inner model: pengaruh variabel laten eksogen terhadap endogen 

adalah  

H0 : i = 0  vs 

H1 : i  0  

Hipotesis statistik untuk inner model: pengaruh variabel laten eksogen terhadap endogen 

adalah  

H0 : i = 0 vs 

H1 : i  0 

Penerapan metode resampling, yang 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. Jika diperoleh p-values ≤ 0,05 (alpha 5 %) maka disimpulkan signifikan. Bilamana hasil 

pengujian hipotesis pada outer model signifikan, indikator dapat digunakan sebagai instrumen 
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pengukur variabel laten. Apabila hasil pengujian terhadap inner model bersifat signifikan, 

maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh variabel laten terkait terhadap variabel laten 

lainnya (Solimun dan Rinaldo, 2009). 

Sampel bootsrap disarankan sebesar 500. Hal ini didasarkan beberapa kajian yang ada 

di berbagai literatur. Sampel bootsrap 500 sudah menghasilkan penduga parameter yang 

bersifat stabil. Besaran sampel pada masing-masing sampel bootsrap disarankan lebih kecil 

sedikit dari orisinal. Misalnya, jika data yang dianalisis dengan sampel n = 40, maka sampel 

bootstrap sebesar 500 (number of samples) dan sampel pada masing-masing sampel bootsrap 

sebesar 35 (case per sample) (Solimun dan Rinaldo, 2009). Berdasarkan pernyataan tersebut, 

penelitian ini menguji hipotesis menggunakan software SmartPLS versi 1.10. Pengujian 

menggunakan sampel penelitian sebesar N = 83, sampel bootsrap sebesar 500 (number of 

samples) dan sampel pada masing-masing-masing sampel bootsrap sebesar 80 (case per 

sample). 

 

1.5.  HASIL DAN PEMBAHASAN  

1.5.1. Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. 

Analisis statistik deskriptif menggunakan statistik rata-rata. Analisis statistik inferensial 

menggunakan analisis kausalitas SEM (Structural Equation Modeling) berbasis component 

atau variance yang terkenal dengan Partial Least Square (PLS). Analisis tersebut 

memanfaatkan software SmartPLS versi 1.10. Data yang digunakan untuk analisis statistik 

dan running SmartPLS adalah nilai masing-masing indikator di setiap variabel yang 

bersumber dari hasil perhitungan formulasi dari indikator bersangkutan. Nilai untuk formulasi 

tersebut berasal dari data sekunder yaitu JSX Statistical Highlights dan Laporan Keuangan 

Konsolidasian dari masing-masing perusahaan BUMN Tbk tersebut. 

Berdasarkan kriteria populasi target yang telah dipaparkan di Bab IV, populasi target 

penelitian sebanyak 9 (sembilan) BUMN Tbk. Variabel penelitian ini berjumlah 4 (empat) 

variabel laten yang terdiri dari 1 (satu) variabel eksogen dan 3 (tiga) variabel endogen. 

Variabel eksogen berupa variabel Struktur Kepemilikan (SK). Varibel endogen terdiri dari 

variabel Kinerja Finansial dan Operasional (KFO), variabel Keunggulan Daya Saing 

Berkelanjutan Berdasarkan Reputasi Ukuran Akuntansi (KDSBBRUA), dan variabel Kinerja 

Pasar (KP). Jumlah indikator dalam penelitian ini sebanyak 19 (sembilan belas) indikator.  
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ADHI ANTM INAF KAEF PGAS SMGR PTBA TLKM TINS Total

Berikut akan dipaparkan hasil penelitian berupa hasil analisis statistik deskriptif dan 

hasil analisis statistik inferensial, sebagai berikut: 

1.5.1.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 Hasil analisis statistik deskriptif berbentuk statistik rata-rata dari masing-masing 

indikator untuk setiap variabel laten, dipaparkan sebagai berikut: 

1.5.1.1.1. Struktur Kepemilikan (SK) 

Variabel Struktur Kepemilikan (SK) disusun oleh satu indikator, yaitu Kepemilikan 

Publik (KPub). Kepemilikan publik didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh 

publik (selain negara) selama periode penelitian. Besaran rata-rata kepemilikan publik di 

masing-masing BUMN Tbk dapat dilihat pada Gambar 1.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sumber: diolah oleh Peneliti  
 

Gambar 1.6.  Rerata KPub BUMN Tbk sejak awal dilakukan penjualan 

saham ke pasar modal hingga tahun 2007 

Gambar 1.6 menggambarkan bahwa BUMN Tbk yang memiliki rata-rata kepemilikan 

publik tertinggi adalah PT Adhi Karya Tbk. Persentase kepemilikan publiknya sebesar 49%. 

Besaran kepemilikan publik tersebut menunjukkan bahwa PT Adhi Karya Tbk telah mencapai 

besaran optimal kepemilikan publik. Sebaliknya, BUMN Tbk dengan rata-rata kepemilikan 

publik terendah adalah PT Kimia Farma Tbk. Persentase kepemilikan publik BUMN Tbk 

tersebut adalah 10%. Kondisi ini masih jauh dari persentase optimal saham publik sebesar 

49% sebagai sebuah perusahaan milik negara.   

Rata-rata total kepemilikan publik dari sembilan BUMN Tbk yang diteliti mencapai 

angka 33%. Rerata ini menunjukkan bahwa sembilan BUMN Tbk tersebut telah melepas 

kepemilikan saham kepada publik hanya sebesar 33%. Persentase ini belum mencapai 

persentase optimal saham publik sebesar 49% sebagai sebuah perusahaan milik negara.   
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1.5.1.1.2. Kinerja Finansial dan Operasional (KFO) 

Variabel Kinerja Finansial dan Operasional (KFO) terdiri atas sembilan indikator. Nilai 

rata-rata dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut: 

a.  ROS (Return On Sales) 

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

yang dicapai oleh suatu BUMN Tbk selama periode penelitian. Besaran rata-rata ROS dari 

masing-masing BUMN Tbk dapat dilihat pada Gambar 1.7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sumber: diolah oleh Peneliti  

Gambar 1.7. Rerata ROS BUMN Tbk sejak dilakukan penjualan saham ke 

pasar modal hingga tahun 2007 

Gambar 1.7 mencerminkan bahwa BUMN Tbk yang memiliki rata-rata ROS tertinggi 

adalah PT Aneka Tambang Tbk yaitu sebesar 24,1%. Rerata ROS tersebut menunjukkan 

bahwa PT Aneka Tambang Tbk mencapai rata-rata profitabilitas tertinggi. Sebaliknya, rata-

rata ROS yang dimiliki oleh PT Indofarma Tbk hanya sebesar -1,4%. PT Indofarma Tbk tidak 

mampu mencapai profitabilitas dan bahkan negatif. Angka rata-rata ROS tersebut 

menunjukkan bahwa PT Indofarma Tbk merupakan BUMN Tbk dengan profitabilitas 

terendah diantara BUMN Tbk lainnya. Secara rata-rata total, pencapaian profitabilitas 9 

(sembilan) BUMN Tbk yang diteliti hanya sebesar 12,8%.  

b.  SALEFF (Sales Efficiency) 

Nilai Sales Efficiency (SALEFF = sales/number of employees) mencerminkan besaran 

efisiensi operasi. Besaran rata-rata SALEFF masing-masing BUMN Tbk dapat dilihat pada 

Gambar 1.8. 
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 Sumber: diolah oleh Peneliti  

Gambar 1.8. Rerata SALEFF BUMN Tbk sejak dilakukan penjualan 

saham ke pasar modal hingga tahun 2007 

Gambar 1.8 mencerminkan bahwa BUMN Tbk yang memiliki rata-rata SALEFF 

tertinggi adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk yaitu Rp. 4 milyar. Data ini menunjukkan 

bahwa PT Perusahaan Gas Negara Tbk memiliki rata-rata efisiensi operasi tertinggi. Rata-rata 

SALEFF terendah dimiliki oleh PT Kimia Farma Tbk yaitu sebesar Rp. 300 juta. Besaran 

rata-rata tersebut menunjukkan bahwa PT Kimia Farma Tbk memiliki rata-rata efisiensi 

operasi terendah. Secara rata-rata total, SALEFF 9 (sembilan) BUMN Tbk yang diteliti 

mencapai Rp. 1 milyar. Angka tersebut juga menunjukkan besaran efisiensi operasi sembilan 

BUMN Tbk yang diteliti. 

c.  NIEF (Net Income Efficiency) 

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

efisiensi operasi suatu BUMN Tbk selama periode penelitian. Besaran rata-rata NIEF masing-

masing BUMN Tbk dapat dilihat pada Gambar 1.9.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sumber: diolah oleh Peneliti  

Gambar 1.9. Rerata NIEF BUMN Tbk Sejak dilakukan penjualan saham 

ke pasar modal hingga tahun 2007 
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Gambar 1.9 menunjukkan bahwa BUMN Tbk yang memiliki rata-rata NIEF tertinggi 

adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Rerata NIEF yang dicapai adalah Rp. 700 juta. Angka 

ini menunjukkan bahwa PT Perusahaan Gas Negara Tbk memiliki efisiensi operasi tertinggi. 

Sebaliknya, rata-rata NIEF yang dimiliki oleh PT Indofarma Tbk adalah Rp. 3 juta. Besaran 

rata-rata tersebut menunjukkan bahwa efisiensi operasi PT Indofarma Tbk merupakan yang 

terendah diantara BUMN Tbk lainnya. Secara rata-rata total, NIEF 9 (sembilan) BUMN Tbk 

yang diteliti mencapai nilai Rp. 200 juta. Besaran rata rata NIEF tersebut juga diartikan 

sebagai besaran efisiensi operasi sembilan BUMN Tbk yang diteliti. 

d.  CESA (Capital Expenditures to Sales) 

Nilai Capital Expenditure to Sales (CESA = capital expenditure/sales) menggambarkan 

besaran investasi modal suatu BUMN Tbk selama periode penelitian. Besaran rata-rata CESA 

setiap BUMN Tbk dapat dilihat pada Gambar 1.10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sumber: diolah oleh Peneliti  

 

Gambar 1.10. Rerata CESA BUMN Tbk sejak dilakukan penjualan saham 

ke pasar modal hingga tahun 2007 

Gambar 1.10 mengilustrasikan bahwa BUMN Tbk yang memiliki rata-rata CESA 

tertinggi adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Nilai CESA BUMN Tbk tersebut adalah 

40,6%. Angka ini menunjukkan bahwa PT Perusahaan Gas Negara Tbk memiliki investasi 

modal tertinggi diantara BUMN Tbk lainnya. Sebaliknya, rata-rata CESA terendah dimiliki 

oleh PT Indofarma Tbk dengan nilai -5E-06%. Prosentase tersebut menunjukkan bahwa PT 

Indofarma Tbk merupakan BUMN Tbk dengan investasi modal terendah. Secara rata-rata 

total, CESA sembilan BUMN Tbk yang diteliti hanya mencapai 12,4%. Prosentase tersebut 

juga menunjukkan besaran investasi modal rata-rata seluruh BUMN Tbk yang diteliti. 
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e.  CETA (Capital Expenditures to Assets) 

Nilai Capital Expenditure to Assets (CETA = capital expenditure/total assets) 

menggambarkan besaran investasi modal yang dilakukan BUMN Tbk. Besaran rata-rata 

CETA setiap BUMN Tbk dapat dilihat pada Gambar 1.11.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sumber: diolah oleh Peneliti  

Gambar 1.11. Rerata CETA BUMN Tbk sejak dilakukan penjualan saham 

ke pasar modal hingga tahun 2007 

Gambar 1.11 mengilustrasikan bahwa BUMN Tbk yang memiliki rata-rata CETA 

tertinggi adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Rata-rata CETA BUMN Tbk ini adalah 

17,3%. Hal ini menunjukkan bahwa investasi modal PT Perusahaan Gas Negara Tbk 

merupakan yang tertinggi diantara BUMN Tbk lainnya. Sebaliknya, rata-rata CETA yang 

dimiliki oleh PT Indofarma Tbk hanya sebesar -0,3%. Berdasarkan rata-rata CETA tersebut, 

PT Indofarma Tbk menjadi BUMN Tbk dengan investasi modal terendah. Secara rata-rata 

total, CETA sembilan BUMN Tbk yang diteliti hanya mencapai 4,8%. Angka tersebut 

menunjukkan prosentase rata-rata total investasi modal sembilan BUMN Tbk yang diteliti.  

f.  TE (Total Employment) 

Nilai Total Employment (TE = number of employees) adalah jumlah karyawan pada 

suatu BUMN Tbk. Besaran rata-rata TE setiap BUMN Tbk dapat dilihat pada Gambar 1.12.  
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 Sumber: diolah oleh Peneliti  

Gambar 1.12. Rerata TE BUMN Tbk sejak dilakukan penjualan saham ke 

pasar modal hingga tahun 2007 

Gambar 1.12 menunjukkan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk memiliki jumlah 

karyawan sebanyak 36.078 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa PT Telekomunikasi 

Indonesia Tbk memiliki jumlah karyawan tertinggi diantara BUMN Tbk lainnya. Sebaliknya, 

PT Indofarma Tbk memiliki jumlah karyawan sebanyak 1232 orang. Jumlah tersebut 

menunjukkan bahwa PT Indofarma Tbk merupakan BUMN Tbk dengan jumlah karyawan 

terendah. Secara rata-rata total, jumlah karyawan sembilan BUMN Tbk yang menjadi sampel 

penelitian ini adalah 7004 orang.  

g.  TDTA (Total Debt to Total Assets) 

Nilai Total Debt to Total Assets (TDTA = total debt/total assets) merupakan besaran 

leverage BUMN Tbk. Besaran rata-rata TDTA dari masing-masing BUMN Tbk dapat dilihat 

pada Gambar 1.13. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sumber: diolah oleh Peneliti  

Gambar 1.13. Rerata TDTA BUMN Tbk sejak dilakukan penjualan 

saham ke pasar modal hingga tahun 2007 
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Gambar 1.13 menunjukkan bahwa BUMN Tbk yang memiliki rata-rata TDTA tertinggi 

adalah PT Adhi Karya Tbk. Rerata TDTA BUMN Tbk ini adalah 84,4%. Rata-rata TDTA ini 

merupakan penunjuk bahwa PT Adhi Karya Tbk memiliki leverage tertinggi diantara BUMN 

Tbk lainnya. Sebaliknya, leverage terendah dimiliki oleh PT Tambang Batu Bara Bukit Asam 

Tbk. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata TDTA PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk 

sebesar 27,8%. Secara rata-rata total, TDTA dari sembilan BUMN Tbk yang menjadi sampel 

penelitian mencapai 46,1%. Rata-rata total TDTA menunjukkan besaran prosentase leverage 

sembilan BUMN Tbk. 

h.  LEV2 (Long Term Debt to Equity) 

Nilai Long Term Debt to Equity (LEV2 = long-term debt/equity) menunjukan besaran 

leverage BUMN Tbk selama periode penelitian. Besaran rata-rata LEV2 setiap BUMN Tbk 

dapat dilihat pada Gambar 1.14.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sumber: diolah oleh Peneliti  

Gambar 1.14. Rerata LEV2 BUMN Tbk sejak dilakukan penjualan saham 

ke pasar modal hingga tahun 2007 

Gambar 1.14 memperlihatkan bahwa BUMN Tbk yang memiliki rata-rata LEV2 

tertinggi adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk, yaitu sebesar 151,2%. Angka ini menjadikan 

PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebagai BUMN Tbk dengan leverage tertinggi diantara 

BUMN Tbk yang lain. Sebaliknya, rata-rata LEV2 terendah dimiliki oleh PT Kimia Farma 

Tbk dengan nilai sebesar 5,2%. Berdasarkan data tersebut, PT Kimia Farma Tbk memiliki 

rata-rata leverage LEV2 terendah diantara BUMN Tbk lainnya. Secara rata-rata total, LEV2 

sembilan BUMN yang diteliti mencapai 50,8%. Angka tersebut juga menunjukkan besaran 

leverage sembilan BUMN Tbk yang diteliti. 
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i.  DIVSAL (Divident to Sales) 

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

pembayaran deviden oleh suatu BUMN Tbk selama periode penelitian. Besaran rata-rata 

DIVSAL setiap BUMN Tbk dapat dilihat pada Gambar 1.15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sumber: diolah oleh Peneliti  

Gambar 1.15. Rerata DIVSAL BUMN Tbk sejak dilakukan penjualan 

saham ke pasar modal hingga tahun 2007 

Gambar 1.15 menunjukkan bahwa BUMN Tbk yang memiliki rata-rata DIVSAL 

tertinggi adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Nilai DIVSAL BUMN Tbk ini mencapai 

7,9%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Perusahaan Gas Negara Tbk memiliki rata-rata 

pembayaran deviden tertinggi dibandingkan dengan BUMN Tbk lainnya. Sebaliknya, rata-

rata DIVSAL terendah dimiliki oleh PT Adhi Karya Tbk dengan nilai 0,7%. Angka rerata 

DIVSAL Ini menunjukkan bahwa PT Adhi Karya Tbk merupakan BUMN Tbk dengan 

pembayaran dividen terendah diantara BUMN Tbk lainnya. Secara rata-rata total, DIVSAL 

sembilan BUMN Tbk yang diteliti mencapai 4,8%. Angka tersebut juga menunjukkan besaran 

rata-rata pembayaran dividen sembilan BUMN Tbk. 

1.5.1.1.3.  Keunggulan Daya Saing Berkelanjutan Berdasarkan Reputasi Ukuran 

Akuntansi (KDSBBRUA) 

Variabel Keunggulan Daya Saing Berkelanjutan Berdasarkan Reputasi Ukuran 

Akuntansi terdiri dari empat indikator. Nilai rata-rata dari masing-masing indikator tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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a.  NIG (Net Income Growth) 

Nilai Net Income Growth (NIG = net incomet – net incomet-1/net incomet-1) 

menggambarkan pertumbuhan pendapatan atau laba bersih BUMN Tbk selama periode 

penelitian. Besaran rata-rata NIG setiap BUMN Tbk yang diteliti dapat dilihat pada Gambar 

1.16.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sumber: diolah oleh Peneliti  

Gambar 1.16. Rerata NIG BUMN Tbk sejak dilakukan penjualan saham ke 

pasar modal hingga tahun 2007 

Gambar 1.16 menunjukkan bahwa BUMN Tbk yang memiliki rata-rata NIG tertinggi 

adalah PT Timah Tbk. Nilai NIG BUMN Tbk ini mencapai angka 120,2%. Angka rerata NIG 

ini menjadikan PT Timah Tbk sebagai BUMN Tbk dengan rata-rata pertumbuhan laba bersih 

tertinggi diantara BUMN Tbk lainnya. Sebaliknya, rata-rata NIG terendah dimiliki oleh PT 

Indofarma Tbk dengan nilai sebesar -9%. Besaran rerata NIG PT Indofarma Tbk 

menunjukkan bahwa BUMN Tbk tersebut memiliki rata-rata pertumbuhan laba bersih yang 

negatif dan sebagai yang terendah diantara BUMN Tbk lainnya. Secara rata-rata total, NIG 

sembilan BUMN Tbk yang diteliti mencapai 37%. Prosentase tersebut menunjukkan besaran 

rata-rata total pertumbuhan laba bersih sembilan BUMN Tbk yang diteliti. 

b.  ROA (Return on Asset) 

Nilai Return on Asset (ROA = net income/total assets) memperlihatkan imbal hasil aset 

oleh suatu BUMN Tbk selama periode penelitian. Besaran rata-rata ROA masing-masing 

BUMN Tbk dapat dilihat pada Gambar 1.17.  
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 Sumber: diolah oleh Peneliti  

Gambar 1.17. Rerata ROA BUMN Tbk sejak dilakukan penjualan saham 

ke pasar modal hingga tahun 2007 

Gambar 1.17 menunjukkan bahwa BUMN Tbk yang memiliki rata-rata ROA tertinggi 

adalah PT Aneka Tambang Tbk. Rata-rata ROA perusahaan ini mencapai angka 15,1%. 

Sebaliknya, rata-rata ROA terendah dimiliki oleh PT Indofarma Tbk dengan nilai sebesar -

0,9%. Secara rata-rata total, ROA sembilan BUMN Tbk yang diteliti mencapai 8,6%.  

c.  ROE (Return on Equity) 

Nilai Return on Equity (ROE = net income/equity) menunjukkan imbal hasil ekuitas 

dari suatu BUMN Tbk selama periode penelitian. Besaran rata-rata ROE masing-masing 

BUMN Tbk yang diteliti dapat dilihat pada Gambar 1.18.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sumber: diolah oleh Peneliti  

Gambar 1.18. Rerata ROE BUMN Tbk sejak dilakukan penjualan saham ke 

pasar modal hingga tahun 2007 

Gambar 1.18 memperlihatkan bahwa BUMN Tbk yang memiliki rata-rata ROE 

tertinggi adalah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Nilainya mencapai angka 28%. 

Sebaliknya, rata-rata ROE terendah dimiliki oleh PT Indofarma Tbk. Besaran rata-rata ROE 
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BUMN Tbk ini hanya sebesar -3,6%. Secara rata-rata total, ROE sembilan BUMN Tbk yang 

menjadi sampel penelitian mencapai 16,9%.  

d.  ADPR (Actual Devident Pay Out Ratio) 

Nilai Actual Divident Pay Out Rasio (ADPR = actual divident/net income) 

menggambarkan rasio pembayaran deviden aktual terhadap total pendapatan BUMN Tbk 

selama periode penelitian. Besaran rata-rata ADPR setiap BUMN Tbk dapat dilihat pada 

Gambar 1.19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sumber: diolah oleh Peneliti  

Gambar 1.19. Rerata ADPR BUMN Tbk sejak dilakukan penjualan saham 

ke pasar modal Hingga tahun 2007 

Gambar 1.19 menunjukkan bahwa BUMN Tbk dengan rata-rata ADPR tertinggi adalah  

PT Timah Tbk. Besaran rerata ADPR BUMN Tbk ini adalah 57,7%. Sebaliknya, rata-rata 

ADPR terendah dimiliki oleh PT Indofarma Tbk. Nilainya adalah -10,1%. Angka tersebut 

menunjukkan bahwa PT Indofarma Tbk memiliki rata-rata pembayaran deviden aktual yang 

negatif. Secara rata-rata total ADPR sembilan BUMN Tbk yang diteliti mencapai nilai 35,8%.  

1.5.1.1.4.  Kinerja Pasar (KP) 

Pada variabel Kinerja Pasar terdiri atas lima indikator. Nilai rata-rata dari masing-

masing indikator tersebut adalah: 

a.  IG (IHSI Grwoth) 

Nilai Pertumbuhan Indeks Harga Saham Individual (IG = IHSIt - IHSIt-1/ IHSIt-1) 

menggambarkan pertumbuhan Indeks Harga Saham Individual BUMN Tbk di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Besaran rata-rata IG dari masing-masing BUMN Tbk dapat dilihat pada 

Gambar 1.20.  
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Sumber: diolah oleh Peneliti  

Gambar 1.20. Rerata IG BUMN Tbk sejak dilakukan penjualan saham ke 

pasar modal hingga tahun 2007 

Gambar 1.20 menunjukkan bahwa BUMN Tbk yang memiliki rata-rata IG tertinggi 

adalah PT Timah Tbk. Nilai IG BUMN Tbk tersebut sebesar 93,1%. Berdasarkan data 

tersebut, pencapaian pertumbuhan indeks harga saham individual PT Timah Tbk merupakan 

yang tertinggi diantara BUMN Tbk lainnya. Angka tersebut merupakan yang tertinggi 

diantara BUMN Tbk yang lain. Sebaliknya, rata-rata IG terendah ditunjukkan oleh PT Adhi 

Karya Tbk. Rata-rata IG BUMN Tbk tersebut negatif, yaitu -16%. Prosentase negatif tersebut 

menjadikan PT Adhi Karya Tbk sebagai BUMN Tbk dengan rata-rata pertumbuhan indeks 

harga saham individual terendah. Secara rata-rata total, IG sembilan BUMN Tbk yang diteliti 

memiliki nilai 31%. Prosentase tersebut menunjukkan besaran rata-rata pertumbuhan indeks 

harga saham individual sembilan BUMN Tbk yang diteliti. 

b. 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. Besaran rata-rata FP masing-masing 

BUMN Tbk dapat dilihat pada Gambar 1.21.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sumber: diolah oleh Peneliti  

Gambar 1.21. Rerata FP BUMN Tbk sejak dilakukan penjualan saham ke 

pasar modal hingga tahun 2007 
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Gambar 1.21 menunjukkan bahwa BUMN Tbk yang memiliki rata-rata FP tertinggi 

adalah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Rata-rata FP BUMN Tbk tersebut mencapai 

145.436 kali transaksi. Berdasarkan jumlah rata-rata transaksi tersebut, PT Telekomunikasi 

Indonesia Tbk menjadi BUMN Tbk dengan rata-rata likuiditas saham tertinggi. Sebaliknya, 

rata-rata FP terendah dimiliki oleh PT Semen Gersik Tbk. FP PT Semen Gresik hanya 

mencapai 19.437 kali transaksi. Angka ini menunjukkan PT Semen Gresik Tbk sebagai 

BUMN Tbk dengan likuiditas saham terendah. Secara rata-rata total, FP dari sembilan BUMN 

Tbk sampel mencapai 71.121 kali transaksi. Jumlah rata-rata transaksi tersebut menunjukkan 

besaran likuiditas saham sembilan BUMN Tbk yang diteliti. 

c.  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 menunjukkan likuiditas saham BUMN Tbk. Besaran rata-rata PVP 

masing-masing BUMN Tbk dapat dilihat pada Gambar 1.22.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: diolah oleh Peneliti  

Gambar 1.22. Rerata PVP BUMN Tbk sejak dilakukan penjualan saham ke 

pasar modal hingga tahun 2007 

Gambar 1.22 menunjukkan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk merupakan 

BUMN Tbk yang memiliki rata-rata PVP tertinggi. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 

memiliki rata-rata PVP sebesar 1,2%. Angka tersebut memperlihatkan bahwa PT 

Telekomunikasi Indonesia Tbk memiliki rata-rata likuiditas saham tertinggi. Sebaliknya, rata-

rata PVP PT Timah Tbk hanya sebesar 0,1%. Berdasarkan besaran rata-rata PVP tersebut, PT 

Timah Tbk menjadi BUMN Tbk dengan rata-rata likuiditas saham terendah diantara BUMN 

Tbk lainnya. Secara rata-rata total, PVP sembilan BUMN Tbk memiliki nilai 0,4%. Nilai rata-

rata PVP tersebut menunjukkan likuiditas saham seluruh BUMN Tbk yang diteliti. 
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d. 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. Nilai 

perdagangan saham BUMN Tbk menunjukkan likuiditas saham BUMN Tbk tersebut. Besaran 

rata-rata PNP masing-masing BUMN Tbk dapat dilihat pada Gambar 1.23.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: diolah oleh Peneliti  

Gambar 1.23. Rerata PNP BUMN Tbk sejak dilakukan penjualan saham 

ke pasar modal hingga tahun 2007 

Gambar 1.23 menunjukkan bahwa PT Adhi Karya Tbk merupakan BUMN Tbk dengan 

rata-rata PNP tertinggi diantara BUMN Tbk lainnya. Rerata PNP PT Adhi Karya Tbk 

mencapai angka 161,3%. PT Adhi Karya Tbk menjadi BUMN Tbk dengan likuiditas saham 

tertinggi berdasarkan persentase nilai perdagangan tersebut. Sebaliknya, rata-rata PNP PT 

Kimia Farma Tbk hanya mencapai nilai 29,4%. Angka rata-rata PNP tersebut menunjukkan 

bahwa PT Kimia Farma Tbk memiliki likuiditas saham berdasarkan persentase nilai 

perdagangan terendah diantara BUMN Tbk lainnya. Secara rata-rata total likuiditas saham 

sembilan BUMN Tbk yang dihitung menggunakan rata-rata presentase nilai perdagangan 

71,6%.  

e. PKP (Pertumbuhan Kapitalisasi Pasar) 

Nilai Pertumbuhan Kapitalisasi Pasar (PKP = (kapitalisasi pasart – kapitalisasi pasart-

1/kapitalisasi pasart-1) menunjukkan pertumbuhan kapitalisasi pasar saham BUMN Tbk di 

BEI. Besaran rata-rata PKP setiap BUMN Tbk dapat dilihat pada Gambar 1.24.  
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Sumber: diolah oleh Peneliti  

Gambar 1.24. Rerata PKP BUMN Tbk sejak dilakukan penjualan saham ke 

pasar modal Hingga Tahun 2007 

Gambar 1.24 menunjukkan bahwa BUMN Tbk yang memiliki rata-rata PKP tertinggi 

adalah PT Timah Tbk dengan nilai sebesar 93,1%. Berdasarkan angka rata-rata PKP tersebut, 

kapitalisasi pasar PT Timah Tbk merupakan yang tertinggi diantara BUMN Tbk lainnya. 

Sebaliknya, rata-rata PKP milik PT Indofarma Tbk hanya sebesar 8,6%. Angka tersebut 

menunjukkan bahwa PT Indofarma Tbk merupakan BUMN Tbk dengan kapitalisasi pasar 

terendah diantara BUMN Tbk lainnya. Secara rata-rata total, kapitalisasi pasar sembilan 

BUMN Tbk yang diteliti mencapai nilai 49,2%. 

1.5.1.2 Hasil Analisis Statistik Inferensial 

Hasil analisis statistik inferensial dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah 

pengujian empiris penelitian berbasis PLS.  

1.5.1.2.1.  Hasil Pengujian Measurement Model (outer model)  

Seperti yang telah dijelaskan di dalam metode penelitian, semua variabel laten dalam 

penelitian ini mempunyai indikator yang bersifat formatif (alasan penggunaan indikator 

formatif telah dijelaskan pada bab metode penelitian). Pengujian outer model dengan 

indikator formatif bersumber dari tabel result for outer weights. Angka-angka di dalam tabel 

tersebut didapatkan melalui hasil running bootstrapping (Lampiran 6.4.3) 

Tabel result for outer weights ini digunakan untuk mengetahui indikator- indikator dari 

setiap variabel. Cara menggunakan tabel tersebut adalah melihat nilai outer weight yang 

bersumber dari kolom original sample estimate weights dan nilai t-stat yang bersumber dari 

kolom t-stat pada tabel result for outer weights. Indikator dengan outer weight terbesar 
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menunjukkan bahwa indikator tersebut merupakan pengukur variabel yang terkuat (dominan). 

Nilai t-stat di atas 1,96 digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansinya. 

1.  Variabel Struktur Kepemilikan (SK) 

Berdasarkan tabel result for outer weight pada Lampiran 6.4.3, indikator KPub memiliki 

nilai outer weight sebesar 1,000. Angka tersebut menunjukkan bahwa indikator kepemilikan 

publik sebagai pengukur sangat dominan dan merupakan satu-satunya variabel struktur 

kepemilikan.  

2.  Variabel Kinerja Finansial dan Operasional (KFO) 

Berdasarkan tabel result for outer weight pada Lampiran 6.4.3, nilai outer weight 

indikator-indikator dari variabel Kinerja Finansial dan Operasional (KFO) ditampilkan dalam 

Tabel 1.7. 

Tabel 1.7. Hasil Pengujian Indikator Pembentuk Variabel KFO 

Indikator Outer Weight t-stat 

CESA -0.387 1.334 

CETA 0.252 0.904 

DIVSAL -0.146 1.033 

LEV2 0.030 0.147 

NIEF 0.248 1.039 

ROS   0.572 * 3.584 

SALEFF 0.346 1.302 

TDTA 0.322 1.396 

TE    0.294 * 2.270 

Keterangan: tanda * menyatakan signifikan (t-stat > 1,96) 
Sumber: Lampiran 6.4.3 

Berdasarkan Tabel 1.7, nilai t-stat menunjukkan bahwa dari kesembilan indikator 

tersebut terdapat dua indikator yang signifikan. Nilai t-stat dua indikator tersebut di atas 1,96. 

Pertama, ROS memiliki nilai t-stat 3,584 dan nilai outer weight sebesar 0,572. Kedua, TE 

memiliki nilai t-stat sebesar 2,270 dan nilai outer weight 0,294. Indikator ROS dan TE 

merupakan indikator pembentuk variabel kinerja finansial dan operasional. Berdasarkan t-stat 

signifikan terbesar antara ROS dan TE, kesimpulannya adalah bahwa indikator ROS 

merupakan pembentuk variabel kinerja finansial dan operasional paling dominan.  



96 

 

3.  Variabel Keunggulan Daya Saing Berkelanjutan Berdasarkan Reputasi Ukuran 

Akuntansi (KDSBBRUA) 

Berdasarkan tabel result for outer weight di dalam Lampiran 6.4.3, nilai outer weight 

indikator-indikator dari variabel Keunggulan Daya Saing Berkelanjutan Berdasarkan Reputasi 

Ukuran Akuntansi (KDSBBRUA) ditampilkan dalam Tabel 1.8. 

Tabel 1.8. Hasil Pengujian Indikator Pembentuk Variabel KDSBBRUA 

Indikator Outer Weight t-stat 

ADPR -0.048 0.513 

NIG 0.119 0.832 

ROA  -0.756 * 2.545 

ROE   1.544 * 7.847 

Keterangan: tanda * menyatakan signifikan (t-stat > 1,96) 
Sumber: Lampiran 6.4.3 

Kolom nilai t-stat dalam Tabel 1.8 memperlihatkan bahwa dari keempat indikator 

tersebut terdapat dua indikator yang signifikan, karena memiliki nilai t-stat di atas 1,96. Dua 

indikator signifikan tersebut adalah ROE dan ROA. Nilai t-stat untuk ROE adalah 7,847 dan 

nilai outer weight-nya adalah 1,544. ROA memiliki t-stat sebesar 2,545 dan outer weight -

0,756.  

Indikator ROE dan ROA merupakan indikator pembentuk variabel keunggulan daya 

saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi. Berdasarkan t-stat signifikan 

terbesar, indikator ROE merupakan yang paling dominan dibandingkan ROA sebagai 

pembentuk/pengukur variabel keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi 

ukuran akuntansi.  

4. Variabel Kinerja Pasar (KP) 

Berdasarkan tabel result for outer weight pada Lampiran 6.4.3, nilai outer weight 

indikator-indikator dari variabel Kinerja Pasar (KP) disarikan Tabel 1.9.  

Tabel 1.9. Hasil Pengujian Indikator Pembentuk Variabel KP 

Indikator Outer Weight t-stat 

FP    1.031 * 10.808 

IG 0.163 0.432 

PKP -0.104 0.273 

PNP -0.134 0.804 

PVP -0.027 0.186 

Keterangan: tanda * menyatakan signifikan (t-stat > 1,96) 
Sumber: Lampiran 6.4.3 
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Kolom nilai t-stat dalam Tabel 1.9 menunjukkan bahwa dari lima indikator pembentuk 

variabel kinerja pasar hanya satu indikator yang signifikan yaitu FP. Nilai t-stat indikator 

tersebut adalah 10,808 dan nilai outer weight-nya sebesar 1,031. Berdasarkan perhitungan t-

stat dan outer weight tersebut, Kesimpulan yang bisa diambil adalah indikator FP merupakan 

indikator paling dominan dan satu-satunya pembentuk variabel kinerja pasar.  

1.5.1.2.2.  Hasil Pengujian Structural Model (inner model) 

Pengujian terhadap structural model (inner model) dilakukan dengan melihat nilai R-

square sebagai hasil uji goodness-fit model. Nilai R-square dapat dilihat di dalam tabel R-

square dari hasil running calculate model. Pengujian goodness of fit model struktural 

terhadap inner model menggunakan nilai predictive-relevance (Q
2
). Besaran Q

2
 memiliki nilai 

rentang 0 < Q
2
 < 1. Semakin mendekati 1 berarti model semakin baik (Solimun dan Rinaldo, 

2009). 

Berdasarkan tabel R-square pada Lampiran 6.3, nilai R-square setiap variabel penelitian 

ditampilkan di dalam Tabel 1.10.  

Tabel 1.10. R-square 

Variabel R-square 

SK  

KFO 0.232 

KDSBBRUA 0.685 

KP 0.594 

Sumber: Lampiran 6.3 

 

Setelah diketahui nilai R-square masing-masing variabel seperti terlihat dalam Tabel 

1.10, nilai predictive-relevance dapat diperoleh dengan menggunakan formulasi dan 

perhitungan sebagai berikut: 

Q
2
 = 1 – ( 1 – R1

2
) ( 1 – R2

2 
) ( 1- R3

2 
) 

Q
2
 = 1 – (1 – 0,232) (1 – 0,685) (1 – 0,594) 

Q
2
 = 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%. Sisa 9,82% dijelaskan oleh variabel lain yang belum terkandung dalam 

model dan error. Hasil tersebut memberikan makna bahwa model penelitian ini merupakan 
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model yang layak karena memiliki nilai prediktif yang relevan, sehingga bisa digunakan 

untuk pengujian hipotesis.  

1.5.1.2.3.  Hasil Pengujian Hipotesis  

Tabel results for inner weights dari hasil running bootstrapping digunakan untuk 

mengetahui pengaruh langsung antar variabel dari masing-masing hipotesis. Caranya adalah 

melihat nilai Koefisien jalur dari masing-masing hipotesis dan nilai t-stat. Koefisien ini 

bersumber dari kolom original sample estimate. Nilai t-stat bersumber dari kolom t-stat pada 

tabel results for inner weights. Nilai t-stat yang berada diatas nilai 1,96 menunjukkan 

pengaruh langsung signifikan dari masing-masing hipotesis.  

Hasil pengujian hipotesis dengan PLS dapat juga ditampilkan dalam bentuk gambar 

diagram jalur seperti pada Gambar 1.25. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan:  : jalur signifikan 
 : jalur nonsignifikan 

    

 Sumber: Lampiran 6.2 

 

Gambar 1.25. Diagram Jalur Hasil Pengujian Hipotesis 

 

Berdasarkan tabel result for inner weights pada Lampiran 6.4.2, pengaruh antar variabel 

dalam masing-masing hipotesis dirangkum dalam Tabel 1.11. 
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Tabel 1.11. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung 

Hipotesis 
Pengaruh Antar Variabel Koefisien 

Jalur 
t-stat Keterangan 

Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat 

H1 
Struktur 
Kepemilikan (SK) 

 

Kinerja Finansial 
dan Operasional 
(KFO) 

0.482 8.110 Signifikan 

H2 
Struktur 
Kepemilikan (SK) 

 

Keunggulan Daya 
Saing 
Berkelanjutan 
Berdasarkan 
Reputasi Ukuran 
Akuntansi 
(KDSBBRUA) 

0.184 3.215 Signifikan 

H3 
Struktur 
Kepemilikan (SK) 

 Kinerja Pasar (KP) -0.134 1.773 Non-signifikan 

H4 
Kinerja Finansial 
dan Operasional 
(KFO) 

 Kinerja Pasar (KP) 0.784 3.872 Signifikan 

H5 
Kinerja Finansial 
dan Operasional 
(KFO) 

 

Keunggulan Daya 
Saing 
Berkelanjutan 
Berdasarkan 
Reputasi Ukuran 
Akuntansi 
(KDSBBRUA) 

0.723 15.131 Signifikan 

H6 

Keunggulan Daya 
Saing Berkelanjutan 
Berdasarkan 
Reputasi Ukuran 
Akuntansi 
(KDSBBRUA) 

 Kinerja Pasar (KP) 0.052 0.269 Non-signifikan 

Keterangan: Signifikan (t-stat > 1,96) 

Sumber: Lampiran 6.4.2  

Berdasarkan Gambar 1.25 dan Tabel 1.11, hasil pengujian hipotesis penelitian dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

a. Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah “meningkatnya kepemilikan publik dalam 

struktur kepemilikan dapat meningkatkan kinerja finansial dan operasional”. Hasil pengujian 

hipotesis pertama menghasilkan nilai koefisien jalur sebesar 0,482 dan signifikan dengan t-

stat sebesar 8,11. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh struktur kepemilikan terhadap 

kinerja finansial dan operasional adalah sebesar 0,482 dan signifikan. Kesimpulannya adalah 

terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis pertama yaitu “meningkatnya 

kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan dapat meningkatkan kinerja finansial dan 

operasional”. 

b. Hasil Pengujian Hipotesis 2 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah “meningkatnya kepemilikan publik dalam 

struktur kepemilikan dapat meningkatkan keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi”. Hasil pengujian hipotesis kedua menghasilkan nilai koefisein jalur 
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sebesar 0,184 dan signifikan dengan t-stat sebesar 3,215. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

pengaruh struktur kepemilikan terhadap keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi adalah sebesar 0,184 dan signifikan. Kesimpulannya adalah 

terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis kedua yaitu “meningkatnya 

kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan dapat meningkatkan keunggulan daya saing 

berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi”. 

c. Hasil Pengujian Hipotesis 3 

 Hipotesis ketiga penelitian ini adalah “meningkatnya kepemilikan publik dalam 

struktur kepemilikan dapat meningkatkan  kinerja pasar”. Hasil pengujian hipotesis ketiga 

menghasilkan nilai koefisien jalur sebesar -0,134 dan tidak signifikan dengan t-stat sebesar 

1,533. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh struktur kepemilikan  terhadap kinerja 

pasar adalah sebesar -0,134 dan tidak signifikan. Kesimpulannya adalah tidak terdapat 

cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis ketiga bahwa “meningkatnya kepemilikan 

publik dalam struktur kepemilikan dapat meningkatkan  kinerja pasar”. Artinya adalah 

meningkatnya kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan tidak dapat meningkatkan 

kinerja pasar. 

d. Hasil Pengujian Hipotesis 4 

 Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah “meningkatnya kinerja finansial dan 

operasional dapat meningkatkan kinerja pasar”. Hasil pengujian hipotesis keempat 

menghasilkan nilai koefisien jalur sebesar 0,784 dan signifikan dengan t-stat sebesar 3,872. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh kinerja finansial dan operasional terhadap 

kinerja pasar adalah 0,784 dan signifikan. Kesimpulannya adalah terdapat cukup bukti 

empiris untuk menerima hipotesis keempat yaitu “meningkatnya kinerja finansial dan 

operasional dapat meningkatkan kinerja pasar”.  

e. 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 menghasilkan nilai koefisien jalur 

sebesar 0,723 dan signifikan dengan t-stat sebesar 15,131. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

pengaruh kinerja finansial dan operasional terhadap keunggulan daya saing berkelanjutan 
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berdasarkan reputasi ukuran akuntansi adalah sebesar 0,723 dan signifikan. Kesimpulannya 

adalah terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis kelima bahwa 

meningkatnya kinerja finansial dan operasional dapat meningkatkan keunggulan daya saing 

berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi.  

f. Hasil Pengujian Hipotesis 6 

Hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah “meningkatnya keunggulan daya saing 

berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi dapat meningkatkan kinerja pasar.” 

Hasil pengujian hipotesis keenam menghasilkan nilai koefisien jalur sebesar 0,052 dan tidak 

signifikan dengan t-stat sebesar 0,269. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh 

keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi terhadap kinerja 

pasar adalah sebesar 0,052 dan tidak signifikan. Kesimpulannya adalah tidak terdapat cukup 

bukti empiris untuk menerima hipotesis keenam bahwa “meningkatnya keunggulan daya 

saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi dapat meningkatkan kinerja pasar. 

Artinya adalah peningkatan keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran 

akuntansi tidak dapat meningkatkan kinerja pasar. 

 

1.5.2. Pembahasan 

Master Plan BUMN 2005-2009 secara tersurat mencantumkan visi, misi dan tujuan 

Kementrian Negara BUMN berkaitan dengan privatisasi. “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”. “Misi” Kementerian Negara BUMN mengenai 

privatisasi adalah “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 nilai 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”.   
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Permasalahan yang disoroti dalam penelitian ini sangat relevan dengan visi, misi, dan 

tujuan privatisasi tersebut. Visi memuat kata-kata “meningkatkan kinerja.” Misi 

mencantumkan kata-kata “meningkatkan efisiensi dan produktifitas perusahaan, menciptakan 

struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat, menciptakan struktur industri 

yang sehat dan kompetitif.” Tujuan memuat kata-kata “nilai kinerja”. Kata-kata yang termuat 

dalam Visi, Misi, dan Tujuan tersebut menunjukkan relevansi terhadap variabel kinerja 

finansial dan operasional dalam penelitian ini. Kata-kata “nilai tambah perusahaan guna 

menjadi champion dalam industrinya” di dalam Visi, “menciptakan Persero yang berdaya 

saing dan berorientasi global” di dalam Misi, dan “nilai tambah perusahaan” di dalam Tujuan 

menunjukkan bahwa kata-kata tersebut sangat relevan dengan variabel keunggulan daya saing 

berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi dalam penelitian ini. Relevansi variabel 

kinerja pasar dalam penelitian ini dengan Visi tersebut terlihat dari kata-kata “meningkatkan 

peran serta masyarakat dalam kepemilikan sahamnya”. Relevansi variabel tersebut dengan 

Misi terlihat dari kata-kata “memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero”. Relevansi 

variabel tersebut dengan Tujuan terlihat dari kutipan “meningkatkan peran serta masyarakat 

dalam pemilikan saham Persero. Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran”.   

Tabel 1.12 merupakan ringkasan hasil deskriptif nilai tertinggi dan terendah masing-

masing indikator untuk setiap variabel penelitian. 

Tabel 1.12. Kinerja BUMN Tbk Berdasarkan Statistik Rerata 

Variabel Indikator 
Hasil Statistik Rerata 

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 
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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  

Mengacu kepada Gambar 1.6 sampai Gambar 1.24 dan Tabel 1.12, PT Indofarma Tbk 

memegang kepemilikan publik sebesar 19,3% dan PT Kimia Farma Tbk mempunyai 

kepemilikan publik sebesar 10%. Kedua BUMN Tbk tersebut merupakan BUMN Tbk yang 

memiliki persentase kepemilikan publik dua terendah dibandingkan BUMN Tbk lainnya. PT 

Indofarma Tbk masih memiliki kepemilikan negara sebesar 80,7%. PT. Kimia Farma Tbk 

masih memiliki kepemilikan negara sebesar 90%. Fakta ini menunjukkan kedua BUMN Tbk 

tersebut memiliki kinerja terendah di hampir semua indikator dalam penelitian. Temuan ini 

sesuai dengan Boubakri et al. (2004) bahwa sebagian besar pemerintah di negara berkembang 

mengalihkan mayoritas proporsi kepemilikan BUMN kepada publik sehingga kontrol 

terhadap perusahaan pun beralih. Namun hal ini tidak berlaku di Asia. Pemerintah di negara-

negara Asia cenderung mempertahankan rata-rata saham 60%. Kontrol perusahaan masih 

dipegang oleh pemerintah. Perroti (1995) juga menampilkan model bahwa pemerintah 

cenderung memprivatisasi proporsi yang kecil saja dari suatu perusahaan pada awalnya. 

Temuan tersebut menjelaskan bahwa kepemilikan publik yang rendah menghasilkan 

kinerja yang rendah juga. Kondisi tersebut disebabkan oleh masih besarnya mayoritas 

kepemilikan saham oleh negara. Negara masih mendominasi tata kelola terhadap kedua 

BUMN Tbk. Dominasi tata kelola yang dipegang negara menyebabkan kedua BUMN Tbk 

tersebut masih mengemban tujuan-tujuan politik. PT Indofarma Tbk dan PT Kimia Farma 

Tbk sebagai perusahaan dalam klasifikasi farmasi menjadi “ujung tombak” bagi program 

pemerintah dibidang kesehatan. Contoh program pemerintah yang dimaksud adalah 

pengadaan obat murah seperti obat-obat generik. Kondisi semacam ini disinggung oleh 

Paudyal et al. (1998) yang berpendapat bahwa menjual hanya sedikit saham BUMN 

meningkatkan kecenderungan campur-tangan pemerintah dan kemungkinan renasionalisasi.  

Megginson dan Netter (2001) menyatakan bahwa BUMN mengejar tujuan politik 

berupa maksimalisasi kesejahteraan sosial. Tujuan politik umumnya tidak sesuai dengan 
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efisiensi. Boycko et al. (1996) berpendapat bahwa BUMN diantaranya mengurusi tujuan 

politik, contohnya menyediakan lapangan kerja. Tujuan politik tersebut secara negatif 

mempengaruhi bisnis. Menjalankan proyek bermotif politik bisa melemahkan daya saing. 

Berdasarkan hasil analisis statistik inferensial, pembahasan terhadap temuan penelitian 

ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1.5.2.1. Pengaruh Kepemilikan Publik Dalam Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja 

Finansial dan Operasional.  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meningkatnya kepemilikan publik dalam 

struktur kepemilikan dapat meningkatkan kinerja finansial dan operasional. Kepemilikan 

publik (KPub) merupakan satu-satunya pembentuk struktur kepemilikan. Imbal hasil 

penjualan (ROS) menjadi pembentuk kinerja finansial dan operasional yang paling dominan. 

Temuan ini sesuai dengan pernyataan Naceur et al. (2006): “...ROS merupakan salah satu 

pembentuk kinerja finansial operasional karena ROS kurang begitu sensitif terhadap inflasi 

dan terhadap konvensi akunting.” Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa meningkatnya 

kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan BUMN Tbk mampu meningkatkan kinerja 

finansial dan operasional namun hanya mampu meningkatkan profitabilitas. Namun, 

kepemilikan publik tidak mampu meningkatkan efisiensi operasi, investasi modal, 

pembayaran deviden dan tidak mampu menurunkan tenaga kerja dan leverage. Kesimpulan 

yang dapat diambil adalah bahwa meningkatnya kepemilikan publik dalam struktur 

kepemilikan BUMN Tbk di Indonesia dapat meningkatkan kinerja finansial dan operasional 

berupa peningkatan profitabilitas yang ditunjukkan oleh imbal hasil penjualan.  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meningkatnya kepemilikan publik BUMN 

Tbk mampu meningkatkan kinerja finansial dan operasionalnya. Hasil penelitian ini 

mengindikasikan kesesuaian dengan theory of the firm oleh Jensen dan Meckling (1976). 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) perusahaan adalah “legal fictions which serve as a 

nexus for a set of contracting relationships among individuals”. Perusahaan merupakan pusat 

perjanjian kontrak antara berbagai pihak yaitu pemegang saham, manajer, pemasok dan 

pihak-pihak lainnya termasuk karyawan dan pekerja. Pihak-pihak tersebut berusaha 

mengakomodasi kepentingan masing-masing sehingga menimbulkan konflik diantara mereka. 

Pemisahan pengelolaan dan kepemilikan terhadap suatu perusahaan mengakibatkan masalah 

keagenan (agency problem). Namun ketika suatu perusahaan publik semakin besar 

kepemilikan publiknya maka perusahaan tersebut akan semakin transparan. Hal ini akan 
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mengakibatkan bahwa semakin tinggi kepemilikan publik, maka agency cost semakin turun, 

sehingga nilai perusahan semakin naik.  

Secara spesifik penelitian ini menemukan peningkatan imbal hasil penjualan 

(profitabilitas) setelah terjadi peningkatan kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan 

BUMN Tbk. Temuan yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian Frydman, Gray, Hessel, 

dan Rapaczynski (1999), serta Smith et al. (1997). Mereka meneliti pengaruh kepemilikan 

publik oleh invetor asing terhadap kinerja finansial dan operasional BUMN Tbk. Penelitian 

mereka tersebut yang menyatakan profitabilitas sebagai indikator kinerja finansial dan 

operasional mengalami peningkatan.  

Peningkatan kepemilikan publik yang berbentuk kepemilikan manajerial juga 

menghasilkan peningkatan kinerja finansial dan operasional BUMN Tbk. Morck, Shleifer, 

dan Vishny (1989) serta Hermalin dan Weibach (1991) berpendapat bahwa ketika proporsi 

kepemilikan manajerial di atas 25%, terjadi hubungan positif antara kepemilikan dan kinerja. 

Kepemilikan manajerial sebagai bagian dari kepemilikan publik di dalam temuan tersebut 

sesuai dengan hasil penelitian ini. 

Wei et al. (2005) menemukan bahwa kepemilikan negara memiliki pengaruh negatif 

terhadap kinerja perusahaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perubahan dari 

kepemilikan oleh negara menjadi kepemilikan publik akan memberikan pengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan. Penelitian tersebut memiliki temuan yang sesuai dengan temuan 

penelitian ini. 

Kesesuaian hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu lebih jelas dinyatakan dalam 

temuan penelitian Naceur et al. (2006). Mereka menyimpulkan bahwa kepemilikan publik 

dalam struktur kepemilikan BUMN tbk mampu meningkatkan kinerja finansial dan 

operasional. Salah satu peningkatan tersebut ditunjukkan oleh peningkatan ROS. 

Penelitian-penelitian terdahulu lainnya tidak secara jelas menghubungkan antara 

kepemilikan publik dengan kinerja finansial dan operasional. Sebagian besar studi terdahulu 

hanya menunjukkan temuan mengenai perubahan tingkat kinerja BUMN Tbk pasca 

dilakukannya privatisasi. Penelitian Boubakri et al. (2005) menunjukkan peningkatan 

signifikan pada profitabilitas, efisiensi, investasi, dan output pasca-privatisasi. Hasil penelitian 

mereka memiliki kesamaan dengan temuan penelitian ini hanya dalam hal peningkatan 

profitabilitas. Namun, indikator kinerja finansial dan operasional lainnya (yaitu, efisiensi, 
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investasi, dan output) dalam penelitian ini tidak mengalami peningkatan seperti halnya dalam 

penelitian Boubakri et al. (2005) tersebut. 

Omran (2004) menemukan peningkatan signifikan pada profitabilitas dan efisiensi 

operasional, serta penurunan signifikan pada leverage dan ketenaga-kerjaan, namun tidak 

terdapat perubahan pada output yang diteliti. Temuan peningkatan profitabilitas dan tidak 

terdapatnya perubahan dalam output pasca privatisasi dalam penelitian Omran (2004) tersebut 

sama dengan hasil penelitian ini. Namun, leverage dan ketenaga-kerjaan dalam penelitian ini 

tidak menunjukkan penurunan terkait peningkatan kepemilikan publik pasca privatisasi. Hasil 

penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Omran (2004) tersebut. 

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan temuan di dalam penelitian Gupta 

(2005). Dia menyimpulkan bahwa privatisasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja finansial 

dan operasional. Pengaruh yang dimaksud adalah peningkatan profitabilitas. Namun, 

peningkatan profitabilitas dalam penelitian Gupta (2005) tersebut tidak secara tegas 

disebutkan sebagai dampak dari peningkatan kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan 

BUMN Tbk yang diteliti. 

Temuan penelitian Boubakri dan Cosset (1998), serta Megginson et al. (1994) lebih 

spesifik menyebutkan terjadi peningkatan ROA dan ROS untuk perusahaan yang diprivatisasi. 

Dua penelitian tersebut menunjukkan kesamaan temuan dengan penelitian ini, bahwa terjadi 

peningkatan ROS (imbal hasil penjualan) pasca privatisasi. Namun, peningkatan ROS dalam 

dua penelitian tersebut tidak secara jelas disebutkan sebagai pengaruh dari peningkatan 

kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan BUMN Tbk yang diteliti. 

Meskipun hasil penelitian ini banyak bersesuaian dengan temuan penelitian-penelitian 

terdahulu, penelitian Li et al. (2007) serta Sun dan Tong (2003) justru berseberangan dengan 

hasil penelitian ini. Mereka menunjukkan temuan bahwa pasca privatisasi terjadi penurunan 

kinerja finansial dan operasional berupa penurunan profitabilitas yang dihitung dengan pada 

ROS. 

Hasil penelitian ini secara tegas konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

yang meneliti tentang privatisasi dengan metode penjualan saham ke pasar modal yang 

menggunakan objek penelitian pada sekelompok negara. Penelitian-penelitian sebelumnya 

tersebut hanya membandingkan kinerja BUMN Tbk sebelum dan sesudah privatisasi, seperti 

Mathur dan Banchuenvijit (2007), Naceur et al. (2006), serta Farinos et al. (2007). Hasil 

penelitian-penelitian terdahulu oleh Megginson et al. (1994), Boubakri dan Cosset (1998), 
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D'Souza dan Megginson (1999), La Porta dan López de Silanes (1999), Boubakri et al. 

(2004), Wei dan Varela (2003), serta Gupta (2005) menunjukkan bahwa privatisasi 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja finansial dan operasional. Hasil penelitian ini juga 

konsisten dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut.  

Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Li et al. (2007) dan Sun dan Tong 

(2003) di Cina. Dua penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pasca privatisasi terjadi 

penurunan kinerja finansial dan operasional berupa penurunan profitabilitas yang dihitung 

dengan pada ROS. 

1.5.2.2. Pengaruh Kepemilikan Publik Dalam Struktur Kepemilikan terhadap 

Keunggulan Daya Saing  Berkelanjutan Berdasarkan Reputasi Ukuran 

Akuntansi. 

 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meningkatnya kepemilikan publik dalam 

struktur kepemilikan dapat meningkatkan keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi. Kepemilikan publik (KPub) merupakan satu-satunya pembentuk 

struktur kepemilikan. Imbal hasil ekuitas (ROE) merupakan pembentuk keunggulan daya 

saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi yang paling dominan. Kesimpulan 

yang bisa diambil adalah bahwa meningkatnya kepemilikan publik dalam struktur 

kepemilikan BUMN Tbk di Indonesia dapat meningkatkan keunggulan daya saing 

berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi berupa peningkatan imbal hasil ekuitas.   

Salah satu studi terdahulu yang meneliti reputasi ukuran akuntansi adalah penelitian 

Suta (2006). Dia menyatakan bahwa pembentuk reputasi ukuran-ukuran akutansi yang paling 

berpengaruh secara berurutan adalah imbal hasil aset (ROA), imbal hasil ekuitas (ROE), rasio 

pembayaran deviden aktual, serta pertumbuhan laba bersih. Perbedaan antara penelitian ini 

dengan pernyataan Suta (2006) tersebut adalah bahwa ROE di dalam temuan penelitian ini 

menjadi pembentuk reputasi ukuran akuntansi yang lebih berpengaruh dibandingkan ROA. 

Teori Du Pont system menjelaskan bahwa ROA dan ROE merupakan hasil akhir dari 

perkalian beberapa rasio keuangan. Sementara itu, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 

ROA dan ROE merupakan pembentuk kenggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi. Hasil penelitian ini mengindikasikan secara tersirat bahwa 

keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi juga dibentuk 

oleh rasio-rasio keuangan. 
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Hingga penelitian ini dilakukan, studi mengenai hubungan antara kepemilikan publik 

dalam struktur kepemilikan BUMN Tbk dengan keunggulan daya saing  berkelanjutan 

berdasarkan reputasi ukuran akuntansi belum pernah menjadi fokus penelitian-penelitian 

terdahulu. Penelitian ini memberikan pemahaman baru bahwa peningkatan kepemilikan 

publik dalam struktur kepemilikan BUMN Tbk mampu meningkatkan keunggulan daya saing  

berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan 

imbal hasil ekuitas sebagai pembentuk keunggulan daya saing  berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi tersebut. 

1.5.2.3. Pengaruh Kepemilikan Publik dalam Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja 

Pasar  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meningkatnya kepemilikan publik dalam 

struktur kepemilikan tidak dapat meningkatkan kinerja pasar. Kepemilikan publik (KPub) 

merupakan satu-satunya pembentuk struktur kepemilikan. Frekuensi perdagangan (FP) 

merupakan satu-satunya pembentuk kinerja pasar. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa 

peningkatan kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan BUMN Tbk di Indonesia tidak 

dapat meningkatkan kinerja pasar yang diukur melalui frekuensi perdagangan sebagai indikasi 

likuditas saham. Kesimpulannya adalah bahwa meningkatnya kepemilikan publik tidak dapat 

meningkatkan likuiditas saham.  

Hasil penelitian ini memberikan sinyal bahwa pasar tidak melihat atau tidak 

memperhatikan informasi tentang struktur kepemilikan BUMN Tbk. Hal ini memberikan arti 

bahwa pasar tidak melihat pada kepemilikan BUMN Tbk, yang dicerminkan oleh komposisi 

struktur kepemilikan BUMN Tbk. Namun pasar hanya melihat BUMN Tbk berdasarkan 

kemampuan tata kelolanya untuk meningkatkan kinerjanya, seperti kinerja finansial dan 

operasionalnya.  

Wallace dan Cravens (1997) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dalam 

perusahaan menunjukkan tanda-tanda positif pada pengukuran kinerja, baik berdasarkan data 

akuntansi maupun data pasar. Kepemilikan Institusional dalam penelitian mereka merupakan 

salah satu bentuk kepemilikan publik. Sebagai satu bentuk kepemilikan publik, kepemilikan 

institusional yang memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pasar dalam temuan Wallace et 

al. (1997) tersebut bertentangan dengan hasil penelitian ini. 
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Hovey (2005) mendapati bahwa pasar mereaksi positif perubahan kepemilikan saham 

pengendali yang melibatkan pengurangan kepemilikan negara. Temuan tersebut berbeda 

dengan hasil penelitian ini. Penelitian ini justru menunjukkan bahwa pengurangan 

kepemilikan negara tidak mempengaruhi tingkat kinerja pasar BUMN Tbk. 

Estrin dan Perotin (1991) berpendapat bahwa perusahaan milik negara (BUMN) kurang 

efisien dikarenakan kebal terhadap campur tangan pasar modal sehingga kinerja manajerial 

kurang begitu termonitor. Sebaliknya, privatisasi melalui metode penjualan saham ke pasar 

modal mengenalkan BUMN Tbk kepada disiplin pasar modal. Pernyataan Estrin dan Perotin 

(1991) tersebut ternyata tidak sesuai dengan temuan penelitian ini. Penjualan saham BUMN 

Tbk ke pasar modal memang mengenalkan BUMN Tbk tersebut kepada disiplin pasar modal, 

namun hasil penelitian ini tidak menunjukkan adanya peningkatan frekuensi perdagangan 

seiring meningkatnya kepemilikan publik di dalam struktur kepemilikan BUMN Tbk. 

Penelitian mengenai privatisasi di negara Timur Tengah dan Afrika Utara yang 

dilakukan oleh Gentzoglanis (2007) menyajikan bukti bahwa terjadi peningkatan kapitalisasi 

saham setelah privatisasi. Peningkatan kapitalisasi saham semacam itu tidak ditemukan dalam 

penelitian ini. Hasil penelitian ini hanya menemukan bahwa frekuensi perdagangan menjadi 

indikator dominan yang membentuk kinerja pasar. Meskipun demikian, indikator tersebut 

ternyata tidak dipengaruhi oleh semakin bertambahnya kepemilikan publik di dalam struktur 

kepemilikan BUMN Tbk yang diteliti. Temuan penelitian ini berbeda dengan temuan 

penelitian mengenai privatisasi di negara-negara tersebut. 

Sisi lain dari hasil penelitian ini adalah perubahan struktur kepemilikan sebagai hasil 

privatisasi tidak secara langsung mampu meningkatkan kinerja pasar BUMN Tbk. Namun, 

peningkatan kinerja pasar harus dimulai dari peningkatan tata kelola BUMN Tbk sehingga 

mampu menghasilkan peningkatan kinerja finansial dan operasional, dan selanjutnya 

peningkatan kinerja finansial dan operasional akan direspon positif oleh investor sehingga 

terjadi peningkatan kinerja pasar. 

1.5.2.4. Pengaruh Kinerja Finansial dan Operasional terhadap Kinerja Pasar  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meningkatnya kinerja finansial dan 

operasional dapat meningkatkan kinerja pasar. Imbal hasil penjualan (ROS) merupakan 

pembentuk kinerja finansial dan operasional yang paling dominan. Frekuensi perdagangan 

(FP) merupakan satu-satunya pembentuk kinerja pasar. Kesimpulannya adalah bahwa 
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meningkatnya kinerja finansial dan operasional BUMN Tbk di Indonesia melalui peningkatan 

imbal hasil penjualan dapat meningkatkan kinerja pasar berupa peningkatan frekuensi 

perdagangan. Hasil penelitian ini memberikan pandangan baru bahwa peningkatan kinerja 

finansial dan operasional mampu meningkatkan kinerja pasar. Temuan ini belum diteliti 

dalam studi-studi terdahulu. 

Perubahan kinerja finansial dan operasional merupakan suatu sinyal kinerja BUMN Tbk 

bagi investor di pasar modal. Respon investor terhadap sinyal tersebut (kinerja finansial dan 

operasional) didasarkan kepada mekanisme tata kelola eksternal yang ada di pasar modal. 

Hasil respon investor terhadap BUMN Tbk tersebut menunjukkan tingkat kinerja pasar dari 

BUMN Tbk. 

Sebelum penelitian ini dilakukan, tidak terdapat studi yang secara jelas meneliti 

hubungan antara kinerja finansial dan operasional dengan kinerja pasar. Beberapa penelitian 

terdahulu hanya membahas kinerja perusahaan diprivatisasi dari sisi tata kelola perusahaan 

tersebut dan menghubungkannya dengan  kerangka institusional perekonomian (pasar modal) 

di negara lokasi penelitian. Ozkaya dan Askari (1999) menyatakan bahwa keberhasilan 

privatisasi di banyak negara industri sebagian dikarenakan keberadaan kerangka institusional 

untuk tata kelola yang efisien. Pendapat tersebut sedikit menyiratkan hubungan antara pasar 

modal dengan kinerja perusahaan yang diprivatisasi, namun  tidak secara tegas merujuk 

kepada pengaruh kinerja finansial dan operasional suatu BUMN Tbk terhadap kinerja 

pasarnya. 

Studi empiris Megginson et al. (2004) menunjukkan bahwa pemerintah dari negara-

negara yang pasar modalnya kurang berkembang melancarkan program privatisasi penjualan 

saham sebagai cara untuk mengembangkan pasar tersebut. Studi yang dilakukan Megginson 

et al. (2004) tersebut bisa dikatakan paling mendekati hasil penelitian ini. Namun, studi 

tersebut tidak menjelaskan bahwa perkembangan pasar modal secara tegas dipengaruhi oleh 

peningkatan kinerja finansial dan operasional pasca privatisasi. 

1.5.2.5. Pengaruh kinerja finansial dan operasional terhadap keunggulan daya saing 

berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meningkatnya kinerja finansial dan 

operasional dapat meningkatkan keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi 

ukuran akuntansi. Imbal hasil penjualan (ROS) merupakan pembentuk kinerja finansial dan 
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operasional yang paling dominan. Imbal hasil ekuitas (ROE) merupakan pembentuk 

keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi yang paling 

dominan. Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa meningkatnya kinerja finansial dan 

operasional BUMN Tbk di Indonesia melalui peningkatan imbal hasil penjualan dapat 

meningkatkan keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi 

berupa meningkatnya imbal hasil ekuitas. 

Hasil penelitian ini lebih memperkaya penelitian terdahulu. Studi Rose dan Thomson 

(2004) memiliki kesimpulan bahwa kinerja finansial perusahaan mempengaruhi reputasi 

perusahaan tersebut. Temuan penelitian ini mempertegas kesimpulan tersebut dengan 

menyajikan bukti bahwa peningkatan imbal hasil penjualan memicu peningkatan imbal hasil 

ekuitas. Temuan penelitian ini lebih detil menunjukkan bahwa kinerja finansial dan 

operasional secara positif mempengaruhi keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi. 

Fombrun dan Shanley (1990) dalam Suta (2006) memandang reputasi sebagai persepsi 

para stakeholder terhadap keseluruhan kinerja perusahaan. Pandangan tersebut dapat 

diterjemahkan sebagai peningkatan kinerja perusahaan mampu meningkatkan reputasi 

perusahaan. Pandangan tersebut juga terbukti dalam hasil penelitian ini.  

1.5.2.6. Pengaruh keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran 

akuntansi terhadap kinerja pasar. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meningkatnya keunggulan daya saing 

berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi tidak dapat meningkatkan kinerja pasar. 

Imbal hasil ekuitas (ROE) merupakan pembentuk keunggulan daya saing berkelanjutan 

berdasarkan reputasi ukuran akuntansi yang sangat dominan. Frekuensi perdagangan (FP) 

merupakan satu-satunya pembentuk kinerja pasar. Kesimpulannya adalah bahwa peningkatan 

keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi BUMN Tbk di 

Indonesia melalui peningkatan meningkatnya imbal hasil ekuitas tidak dapat meningkatkan 

kinerja pasar berupa meningkatnya frekuensi perdagangan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasar tidak melihat atau tidak memperhatikan 

informasi tentang indikator-indikator pembentuk keunggulan daya saing berkelanjutan 

berdasarkan reputasi ukuran akuntansi. Hal ini menjelaskan bahwa pasar tidak melihat imbal 

hasil ekuitas (ROE) sebagai pembentuk keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 
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reputasi ukuran akuntansi yang sangat dominan. Artinya bahwa pasar tidak melihat 

kemampuan BUMN Tbk untuk menghasilkan imbal hasil ekuitasnya. Keunggulan daya saing 

berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi adalah merupakan salah satu informasi 

kinerja BUMN Tbk. Hasil ini mengindikasikan bahwa pasar tidak melihat indikator-indikator 

pembentuk keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi 

sebagai informasi bagi pasar (investor). Penilaian keunggulan daya saing berkelanjutan 

berdasarkan reputasi ukuran akuntansi merupakan bagian dari penilaian 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. 

Berdasarkan temuan penelitian ini, hal ini mengindikasikan bahwa investor yang 

bertransaksi di pasar modal Indonesia terhadap saham BUMN Tbk tidak menggunakan 

analisis fundamental tetapi lebih menggunakan analisis teknikal. Keadaan ini menunjukkan 

bahwa investor di pasar modal Indonesia bersifat spekulatif. Sifat investor yang spekulatif 

tersebut sesuai dengan pendapat Suta (2000). Menurut Suta (2000) bahwa karakteristik sikap 

investor Indonesia yang myopic dan opportunistic. Mayoritas investor di pasar modal 

Indonesia merupakan investor yang hanya berorientasi jangka pendek (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. 

Penelitian terdahulu yang membahas hubungan reputasi perusahaan dengan kinerja 

pasar adalah penelitian Suta (2006). Dia menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif 

antara reputasi perusahaan dengan kinerja pasar. Namun kesimpulan tersebut sepenuhnya 

berbeda dengan hasil penelitian ini. Temuan penelitian ini justru menunjukkan bahwa reputasi 

perusahaan melalui ukuran akuntansinya tidak mempengaruhi kinerja pasar perusahaan 

tersebut. Reputasi perusahaan dalam penelitian Suta (2006) tersebut tidak menyinggung 

reputasi ukuran akuntansi sebagai dasar keunggulan daya saing. 
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Studi terhadap perusahaan-perusahaan di Denmark menunjukkan bahwa reputasi 

perusahaan bisa mempengaruhi harga saham secara tidak langsung melalui laba dan 

pertumbuhan, namun tidak melalui nilai pasar yang lebih tinggi (Rose dan Thomsen, 2004). 

Studi tersebut juga mengindikasikan bahwa reputasi perusahaan secara positif mempengaruhi 

kinerja pasar. Studi Rose dan Thomsen (2004) tersebut juga memiliki temuan yang 

berlawanan dengan hasil penelitian ini. Mereka belum mengkaji reputasi ukuran akuntansi 

sebagai dasar keunggulan daya saing dan frekuensi perdagangan saham sebagai pembentuk 

kinerja pasar. Penelitian ini mampu melengkapi studi-studi terdahulu. Kelebihan dari 

penelitian ini terletak pada penggunaan keunggulan daya saing berdasar reputasi ukuran 

akuntansi yang belum disentuh oleh penelitian-penelitian sebelumnya. 

 

1.5.3.  Temuan Penelitian 

Temuan-temuan penelitian ini memberikan pemahaman yang menjawab hipotesis-

hipotesis yang muncul dari model penelitian. Adapun temuan-temuan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Temuan penelitian ini adalah semakin meningkat kepemilikan publik dalam struktur 

kepemilikan BUMN Tbk, semakin meningkat juga kinerja finansial dan operasional 

BUMN Tbk tersebut. Rata-rata total kepemilikan publik di dalam BUMN Tbk hanya 

sebesar 33%. Angka ini menunjukkan kepemilikan negara masih sangat dominan. 

Akibatnya, tata kelola BUMN Tbk masih menjalankan kepentingan negara seperti tujuan 

politik dan sosial. Besaran rata-rata kepemilikan publik tersebut baru mampu 

meningkatkan profitabilitas.  

2. Temuan penelitian adalah semakin meningkat kepemilikan publik dalam struktur 

kepemilikan BUMN Tbk, semakin meningkat juga keunggulan daya saing berkelanjutan 

berdasar reputasi ukuran akuntansi. Rata-rata total kepemilikan publik di dalam BUMN 

Tbk hanya sebesar 33%. Angka ini menunjukkan kepemilikan negara masih sangat 

dominan. Akibatnya tata kelola BUMN Tbk baru mampu meningkatkan imbal hasil 

ekuitas (Return on equity) saja. Temuan ini merupakan penelitian pertama yang secara 

tegas mengungkap pengaruh kepemilikan publik terhadap keunggulan daya saing 

berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi.  

3. Temuan penelitian ini adalah peningkatan kepemilikan publik pada struktur kepemilikan 

belum mampu meningkatkan kinerja pasar. Peningkatan kepemilikan publik dalam 
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struktur kepemilikan BUMN Tbk belum mampu meningkatkan likuiditas saham sebagai 

ukuran kinerja pasar. Kondisi ini disebabkan struktur kepemilikan belum mampu 

memberikan sinyal kepada pasar bahwa BUMN Tbk telah memiliki tata kelola yang 

terpisah dari kepentingan pemerintah.   

4. Temuan penelitian ini adalah semakin meningkat profitabilitas BUMN Tbk, semakin 

meningkat juga likuiditas saham BUMN Tbk tersebut. Temuan ini merupakan penelitian 

pertama yang secara tegas mengungkap pengaruh kinerja finansial dan operasional 

terhadap kinerja pasar. 

5. Temuan penelitian ini adalah semakin meningkat profitabilitas BUMN Tbk, semakin 

meningkat juga imbal hasil ekuitas (ROE). Temuan ini merupakan penelitian pertama 

yang secara tegas mengungkap pengaruh kinerja finansial dan operasional terhadap 

keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi.  

6. Temuan penelitian ini adalah peningkatan imbal hasil ekuitas (Return on Equity) belum 

mampu meningkatkan likuiditas saham BUMN Tbk. Kondisi ini disebabkan imbal hasil 

ekuitas (ROE) belum mampu memberikan sinyal yang bisa direspon positif oleh pasar. 

 Temuan-temuan dalam penelitian ini cenderung menunjukkan bahwa privatisasi 

melalui penjualan saham BUMN ke pasar modal (sehingga BUMN menjadi perusahaan 

publik, BUMN Tbk) dapat menjadi resep untuk meningkatkan kinerja finansial dan 

operasional, serta keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan ukuran akuntansi BUMN 

tersebut. Hal ini mungkin bisa dipertentangkan dengan fakta bahwa perusahaan yang murni 

dimiliki pemerintah juga bisa memiliki kinerja tinggi seperti yang ditunjukkan oleh Temasek 

Holdings di Singapura. Temasek Holdings merupakan perpanjangan tangan pemerintah 

Singapura dalam berinvestasi yang bertindak sebagai perusahaan holding bagi banyak 

Government-Linked Companies (GLC) Singapura. Sebuah perusahaan dinyatakan sebagai 

GLC jika pemerintah melalui Temasek Holdings memiliki 20% atau lebih saham kepemilikan 

di perusahaan tersebut (Wicaksono, 2009; Ang dan Ding, 2006). Penjelasan tersebut 

menunjukkan bahwa GLC ekuivalen dengan BUMN Tbk yang ada di Indonesia. GLC-GLC 

tersebut berada dibawah naungan Temasek Holding.  

Wicaksono (2009) menyatakan bahwa peran Temasek sebagai suatu perusahaan 

investasi menjadi fokus karena Temasek bertindak bukan hanya sebagai model untuk 

meningkatkan orientasi nilai pemegang saham bagi perusahaan milik negara tetapi juga 

sebagai perusahaan pembatas keterlibatan politik. Ang dan Ding, (2006) menyatakan bahwa 
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Temasek Holding merupakan perusahaan investasi yang pemegang sahamnya adalah 

pemerintah Singapura melalui Kementrian Keuangan dan bertanggungjawab langsung pada 

Presiden Singapura.  

Pernyataan bahwa perusahaan yang murni dimiliki pemerintah juga bisa memiliki 

kinerja tinggi seperti yang ditunjukkan oleh Temasek Holdings di Singapura memiliki 

keterkaitan erat dengan tata kelola perusahaan. Pemerintah tidak mengendalikan perusahaan 

dalam berinvestasi, ataupun ikut campur dalam permasalahan operasional perusahaan 

penerima investasi (GLC) melalui Temasek Holding (Dhanabalan, 2002). Pernyataan tersebut 

memiliki arti bahwa pemerintah hanya berperan sebagai sumber daya modal bagi Temasek 

Holding. Tata kelola Temasek Holding diselengarakan dengan sangat baik karena beroperasi 

dengan prinsip bahwa ”memperkerjakan yang terbaik” merupakan cara menentukan 

pemimpin yang “kuat dan tangguh,” dipandu oleh „dewan direksi yang berkeahlian secara 

independen dan komersial (Dhanabalan, 2002). Temasek Holding menyatakan bahwa 

perusahaan ini secara aktif terlibat dalam menentukan calon dewan direksi independen yang 

tepat bagi GLC. Hal ini dilakukan dengan mencari individu-individu yang berkeahlian sangat 

tinggi dari berbagai latar belakang dan kebangsaan. Temasek Holdings merupakan bentuk 

perusahaan milik negara yang berfungsi bukan sebagai pemberi layanan bagi publik, namun 

fungsinya adalah sebagai perusahaan yang menguntungkan bagi pemegang sahamnya 

(Wicaksono, 2009). 

BUMN Tbk merupakan perusahaan negara yang sebagian kepemilikannya dialihkan ke 

publik dan Temasek Holdings merupakan perusahaan yang sepenuhnya milik negara. 

Keduanya mampu mencapai kinerja yang tinggi. Dua kondisi kepemilikan yang berbeda 

tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan tidak menjadi penentu tingginya kinerja 

perusahaan. Orientasi bisnis sepenuhnya dan ketiadaan campur tangan kepentingan 

pemerintah dalam tata kelola perusahaan merupakan penentu tingginya kinerja perusahaan 

tersebut. Tata kelola seperti ini dalam konteks BUMN Indonesia dicapai melalui privatisasi 

yang melibatkan perubahan struktur kepemilikan. 

Melihat keberhasilan Temasek Holdings di Singapura, pemerintah Indonesia sedang 

dalam proses menuju ke arah tersebut melalui upaya-upaya rightsizing BUMN-BUMN. 

Rightsizing dilakukan bagi BUMN yang berdasarkan komoditas yang sama sehingga 

terbentuk suatu holdings (Abubakar, 2010). Berdasarkan jumlah BUMN yang ada dan 

beragamnya sektor industri BUMN tersebut, perusahaan holding yang mungkin akan dibentuk 
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diantaranya adalah holding perkebunan, holding pertambangan, holding farmasi, dan holding 

perbankan. 

 

1.5.4.  Perubahan Model Penelitian 

Hasil pengujian terhadap variabel-variabel penelitian dan temuan penelitian ini 

menghasilkan perubahan model penelitian (lihat gambar 1.26).  

 

 

 

 

 

 

 

       
     
    

     

 

 

Gambar 1.26 menunjukkan model penelitian baru. Perubahan model penelitian ini dapat 

dilihat pada pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja pasar dan pengaruh keunggulan 

daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi terhadap kinerja pasar. Dua 

pengaruh tersebut tidak menunjukkan signifikansi pengaruh positif seperti digambarkan pada 

model penelitian ini sebelumnya.  

 

1.5.5.  Kontribusi Penelitian 

1.5.5.1. Kontribusi Teoritis 

Kontribusi teoritis yang diberikan penelitian ini, berdasarkan temuan yang diperoleh, 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini memperkaya literatur internasional tentang privatisasi mengenai perubahan 

struktur kepemilikan BUMN Tbk. Penelitian ini menghubungkan Teori ownership 
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Gambar 1.26. Model Penelitian Baru 
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structure of the firm (Jensen & Meckling, 1976) dengan kinerja perusahaan yang 

diprivatisasi melalui metode penjualan saham ke pasar modal. Beberapa penelitian 

terakhir menyatakan kinerja perusahaan yang diprivatisasi sebagai kinerja finansial dan 

operasional (KFO). 

2. Penelitian ini memberikan tambahan pemahaman baru terhadap literatur mengenai 

privatisasi terkait perubahan struktur kepemilikan BUMN Tbk. Penelitian ini 

menghubungkan teori ownership structure of the firm (Jensen & Meckling, 1976) dengan 

sustainable competitive advantage (SCA) yang didasarkan pada resource-based view 

(RBV) dari sisi intangible asset yaitu reputasi ukuran akuntansi. 

3. Penelitian ini melengkapi literatur mengenai privatisasi yang membahas tentang 

perubahan struktur kepemilikan BUMN Tbk. Penelitian ini menghubungkan teori 

ownership structure of the firm (Jensen & Meckling, 1976) dengan kinerja pasar. 

4. Penelitian ini memberikan kontribusi teori mengenai kinerja (finansial dan operasional) 

perusahaan yang diprivatisasi melalui metode penjualan saham ke pasar modal dikaitkan 

dengan kinerja pasar. 

5. Penelitian ini melengkapi literatur terdahulu dengan menyediakan temuan mengenai 

kinerja (finansial dan operasional) perusahaan yang diprivatisasi melalui metode 

penjualan saham ke pasar modal. Kinerja finansial dan operasional dihubungkan dengan 

sustainable competitive advantage (SCA) berdasarkan resource-based view (RBV) dari 

sisi intangible asset yaitu reputasi ukuran akuntansi. 

6. Penelitian ini memberikan kontribusi teori mengenai hubungan antara sustainable 

competitive advantage (SCA) berdasarkan resource-based view (RBV) dari sisi 

intangible asset yaitu reputasi ukuran akuntansi dengan kinerja pasar. 

1.5.5.2. Kontribusi Praktis 

Kontribusi praktis dari temuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. BUMN Tbk yang diprivatisasi melalui metode penjualan saham ke pasar modal akan 

mengalami peningkatan kinerja finansial dan operasional ketika terdapat peningkatan 

kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan BUMN Tbk tersebut. Peningkatan kinerja 

finansial dan operasional BUMN Tbk bisa dicapai apabila proporsi rata-rata kepemilikan 

publik saat ini yang hanya 33% ditingkatkan lagi. 
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2. Dominasi kepemilikan pemerintah dalam BUMN Tbk menyebabkan tata kelola BUMN 

Tbk masih mengejar tujuan politik dan sosial, sehingga seringkali kebijakan yang diambil 

tidak sesuai dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Penelitian ini 

menunjukkan temuan bahwa peningkatan kepemilikan publik di dalam struktur 

kepemilikan BUMN Tbk akan meningkatkan keunggulan daya saing berkelanjutan 

berdasarkan reputasi ukuran akuntansi. Langkah mempertahankan kepemilikan yang 

dominan oleh pemerintah dalam struktur kepemilikan BUMN Tbk akan menghambat 

terciptanya keunggulan daya saing yang berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran 

akuntansi.  

3. Kenyataan saat ini memperlihatkan bahwa rata-rata total kepemilikan publik dalam 

struktur kepemilikan BUMN Tbk yang hanya 33% belum mampu menunjukkan 

pengaruhnya terhadap kinerja pasar. Peningkatan kepemilikan publik yang lebih tinggi 

dari kondisi saat ini diperkirakan akan memicu respon positif pasar terhadap sinyal dari 

struktur kepemilikan. Sinyal yang dimaksud adalah bahwa tata kelola BUMN Tbk telah 

terlepas dari kepentingan pemerintah. 

4. Tata kelola perusahaan sebagai suatu entitas bisnis yang efisien dengan tujuan 

maksimalisasi nilai perusahaan dipastikan memiliki kinerja finansial dan operasional 

yang tinggi. Efisiensi tata kelola mampu meningkatkan kinerja pasar perusahaan tersebut. 

Meski saat ini kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan BUMN Tbk hanya 33%, 

apabila tata kelolanya bertujuan maksimalisasi nilai perusahaan dengan makna bahwa 

kinerja finansial dan operasionalnya tinggi, maka kinerja pasarnya juga akan meningkat 

melalui investor yang merespon positif dengan perwujudan peningkatan frekuensi 

perdagangan. 

5. BUMN Tbk dengan struktur finansial dan organisasi yang dirancang untuk memenuhi 

tujuan maksimalisasi nilai perusahaan akan memiliki kinerja finansial dan operasional 

yang tinggi. Kinerja finansial dan operasional yang tinggi akan menghasilkan 

peningkatan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi. 

6. Peningkatan keunggulan daya saing berdasarkan reputasi ukuran akuntansi tidak bisa 

dijadikan sebagai upaya meningkatkan kinerja pasar. Keunggulan daya saing 

berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi belum mampu menunjukkan sinyal 

positif yang menarik respon investor terhadap BUMN Tbk. 
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1.5.6.  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang memberikan peluang bagi 

penelitian selanjutnya. Keterbatasan dari penelitian ini adalah: Pertama, penelitian ini meneliti 

BUMN Tbk secara keseluruhan, tanpa mengklasifikasikan sektor industrinya. Penelitian ini 

belum bisa mengungkap sektor industri mana dari masing-masing BUMN Tbk tersebut yang 

memberikan kontribusi positif atau negatif terhadap kinerja BUMN Tbk secara keseluruhan. 

BUMN Tbk di Indonesia terdiri dari berbagai sektor industri, seperti semen, pertambangan, 

telekomunikasi, farmasi, dan utilitas, serta konstruksi.   

Kedua, penelitian ini hanya meneliti kepemilikan publik secara total. Komposisi 

pembentuk kepemilikan publik belum dipisahkan. Komposisi pembentuk kepemilikan publik 

diantaranya adalah kepemilikan managerial, kepemilikan institusi, kepemilikan pegawai, dan 

lainnya. 

 

1.6.  KESIMPULAN DAN SARAN 

1.6.1.  Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat dirumuskan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Meningkatnya kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan BUMN Tbk di Indonesia 

mampu meningkatkan kinerja finansial dan operasional. Peningkatan kinerja tersebut 

tercermin pada peningkatan profitabilitas yang ditunjukkan oleh imbal hasil penjualan. 

Perusahaan yang tata kelolanya berorientasi bisnis sangat menekankan peningkatan 

kinerja finansial dan operasional mengingat tujuannya adalah peningkatan nilai pemegang 

saham. Ketika kepemilikan pemerintah terhadap BUMN Tbk dikurangi – berarti 

kepemilikan publik bertambah – maka tujuan politis dan sosial dalam kebijakan yang 

diambil akan tergantikan oleh tujuan bisnis. 

2. Meningkatnya kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan BUMN Tbk di Indonesia 

mampu meningkatkan keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran 

akuntansi. Peningkatan keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran 

akuntansi tersebut dicerminkan oleh peningkatan imbal hasil ekuitas. Peningkatan 

kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan BUMN Tbk menunjukkan semakin 

banyaknya pihak yang yakin bahwa tata kelola BUMN Tbk sudah semakin efisien. Tata 

kelola tersebut mampu menghasilkan peningkatan pendapatan bersih perusahaan yang 
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lebih tinggi dibandingkan peningkatan ekuitas perusahaan. Kondisi ini menghasilkan 

imbal hasil ekuitas yang semakin meningkat selama periode penelitian.  

3. Meningkatnya kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan BUMN Tbk di Indonesia 

tidak mampu meningkatkan kinerja pasar. Likuiditas saham BUMN Tbk yang ditunjukkan 

oleh Frekuensi Perdagangan sahamnya ternyata tidak mengalami peningkatan berarti 

seiring semakin tingginya kepemilikan publik. Peningkatan kepemilikan publik dalam 

struktur kepemilikan BUMN Tbk belum mampu memberikan sinyal kepada investor di 

pasar modal bahwa BUMN Tbk telah memiliki tata kelola yang sudah terlepas dari 

kepentingan pemerintah. 

4. Meningkatnya kinerja finansial dan operasional BUMN Tbk di Indonesia mampu 

meningkatkan kinerja pasar berupa peningkatan frekuensi perdagangan. Peningkatan 

kinerja finansial dan operasional yang ditunjukkan oleh imbal hasil penjualan mampu 

menjadi daya tarik bagi para investor di pasar modal. Orientasi keuntungan yang menjadi 

tujuan para investor menyebabkan peningkatan imbal hasil penjualan suatu perusahaan 

menjadi sinyal yang menarik para investor untuk melakukan transaksi saham. Kinerja 

finansial dan operasional yang tinggi juga memunculkan asumsi bahwa BUMN Tbk telah 

memiliki tata kelola yang berorientasi bisnis.  

5. Peningkatan kinerja finansial dan operasional BUMN Tbk di Indonesia mampu 

meningkatkan imbal hasil ekuitas sebagai keunggulan daya saing berkelanjutan 

berdasarkan reputasi ukuran akuntansi. Peningkatan kinerja finansial dan operasional 

BUMN Tbk yang ditunjukkan oleh imbal hasil penjualan mampu memicu peningkatan 

imbal hasil ekuitas. Hal ini dikarenakan peningkatan pendapatan bersih dari penjualan 

mampu meningkatkan pendapatan bersih dari ekuitas. Peningkatan pendapatan bersih dari 

ekuitas tersebut merupakan bentuk peningkatan keunggulan daya saing berkelanjutan 

berdasar reputasi ukuran akuntansi dalam bentuk imbal hasil ekuitas. 

6. Meningkatnya imbal hasil ekuitas sebagai pembentuk keunggulan daya saing 

berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi BUMN Tbk di Indonesia tidak 

mampu meningkatkan kinerja pasar. Intangible asset dalam bentuk reputasi ukuran 

akuntansi ternyata belum menjadi daya tarik yang kuat bagi investor sehingga investor 

tidak melakukan transaksi perdagangan saham BUMN Tbk. 
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1.6.2.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran dapat menjadi pertimbangan bagi 

kebijakan privatisasi di Indonesia pada masa mendatang. Saran ini berlaku baik bagi 

pemerintah, bagi BUMN Tbk, maupun investor di pasar modal Indonesia. Saran-saran 

tersebut adalah: 

1.6.2.1.  Saran bagi pemerintah, dalam hal ini Kementrian Negara BUMN 

Studi literatur dan hasil penelitian menunjukkan bahwa metode privatisasi harus bersifat 

transparan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memiliki BUMN Tbk. 

Metode semacam ini akan menumbuhkan rasa nasionalisme dan mendukung distribusi 

kesejahteraan. Metode privatisasi yang memenuhi kriteria tersebut adalah penjualan saham ke 

pasar modal. BUMN Tbk memerlukan tata kelola perusahaan yang mengedepankan tujuan 

maksimalisasi nilai perusahaan untuk menghasilkan kinerja finansial dan operasional, 

keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi, serta kinerja 

pasar yang tinggi. Hal ini bisa dicapai ketika pemerintah membuat kebijakan untuk melepas 

proporsi saham yang masih sangat dominan di BUMN Tbk. Pengurangan dominasi 

kepemilikan pemerintah memungkinkan tata kelola BUMN Tbk tersebut tidak lagi 

dipengaruhi oleh tujuan politik dan sosial yang umumnya bertentangan dengan tujuan 

maksimalisasi nilai perusahaan. 

1.6.2.2.  Saran bagi Emiten atau  BUMN Tbk 

BUMN Tbk perlu lebih memperhatikan indikator kinerja finansial dan operasional, serta 

indikator keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi untuk 

mendapatkan kinerja pasar yang positif. BUMN Tbk harus mendesain tata kelola 

perusahaannya menjadi perusahaan yang bertujuan maksimalisasi nilai perusahaan. 

Perusahaan dengan tujuan maksimalisasi nilai akan meningkatkan kinerja finansial dan 

operasional serta keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi.  

a.  Saran bagi investor 

BUMN Tbk bisa dijadikan alternatif investasi yang direkomendasikan untuk dimasukkan 

dalam portofolio investasi para investor. 
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b.  Saran bagi penelitian berikutnya 

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan penelitian, penelitian ini memberikan peluang 

munculnya penelitian berikutnya. Peluang bagi penelitian berikutnya adalah: Pertama, 

penelitian berikutnya dapat meneliti BUMN Tbk berdasarkan sektor industri. Kedua, 

penelitian berikutnya dapat meneliti BUMN Tbk berdasarkan komposisi pembentuk 

struktur kepemilikan, seperti kepemilikan managerial, kepemilikan institusi, kepemilikan 

pegawai, dan lainnya terhadap kinerja BUMN Tbk tersebut. 
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LAMPIRAN 2 
 
 

PROFIL DESKRIPTIF VARIABEL  
STRUKTUR KEPEMILIKAN BUMN Tbk 

 

No Tahun BUMN Tbk 
Struktur Kepemilikan 

Kepemilikan Negara (%) Kepemilikan Publik (%) 

1 2004 ADHI 51.00% 49.00% 

2 2005 ADHI 51.00% 49.00% 

3 2006 ADHI 51.00% 49.00% 

4 2007 ADHI 51.00% 49.00% 

5 1997 ANTM 65.00% 35.00% 

6 1998 ANTM 65.00% 35.00% 

7 1999 ANTM 65.00% 35.00% 

8 2000 ANTM 65.00% 35.00% 

9 2001 ANTM 65.00% 35.00% 

10 2002 ANTM 65.00% 35.00% 

11 2003 ANTM 65.00% 35.00% 

12 2004 ANTM 65.00% 35.00% 

13 2005 ANTM 65.00% 35.00% 

14 2006 ANTM 65.00% 35.00% 

15 2007 ANTM 65.00% 35.00% 

16 2001 INAF 80.73% 19.27% 

17 2002 INAF 80.66% 19.34% 

18 2003 INAF 80.66% 19.34% 

19 2004 INAF 80.66% 19.34% 

20 2005 INAF 80.66% 19.34% 

21 2006 INAF 80.66% 19.34% 

22 2007 INAF 80.66% 19.34% 

23 2001 KAEF 90.03% 9.97% 

24 2002 KAEF 90.03% 9.97% 

25 2003 KAEF 90.03% 9.97% 

26 2004 KAEF 90.03% 9.97% 

27 2005 KAEF 90.03% 9.97% 

28 2006 KAEF 90.03% 9.97% 

29 2007 KAEF 90.03% 9.97% 

30 2003 PGAS 61.00% 39.00% 

31 2004 PGAS 61.49% 38.51% 

32 2005 PGAS 60.03% 39.97% 

33 2006 PGAS 55.26% 44.74% 

34 2007 PGAS 55.22% 44.78% 

35 1991 SMGR 73.03% 26.97% 

36 1992 SMGR 73.03% 26.97% 

37 1993 SMGR 73.03% 26.97% 

38 1994 SMGR 73.03% 26.97% 

39 1995 SMGR 65.01% 34.99% 

40 1996 SMGR 65.01% 34.99% 
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No Tahun BUMN Tbk 
Struktur Kepemilikan 

Kepemilikan Negara (%) Kepemilikan Publik (%) 

41 1997 SMGR 65.01% 34.99% 

42 1998 SMGR 51.01% 48.99% 

43 1999 SMGR 51.01% 48.99% 

44 2000 SMGR 51.01% 48.99% 

45 2001 SMGR 51.01% 48.99% 

46 2002 SMGR 51.01% 48.99% 

47 2003 SMGR 51.01% 48.99% 

48 2004 SMGR 51.01% 48.99% 

49 2005 SMGR 51.01% 48.99% 

50 2006 SMGR 51.01% 48.99% 

51 2007 SMGR 51.01% 48.99% 

52 2002 PTBA 83.74% 16.26% 

53 2003 PTBA 83.74% 16.26% 

54 2004 PTBA 70.19% 29.81% 

55 2005 PTBA 65.02% 34.98% 

56 2006 PTBA 65.02% 34.98% 

57 2007 PTBA 65.02% 34.98% 

58 1995 TLKM 80.00% 20.00% 

59 1996 TLKM 75.84% 24.16% 

60 1997 TLKM 75.81% 24.19% 

61 1998 TLKM 75.81% 24.19% 

62 1999 TLKM 66.19% 33.81% 

63 2000 TLKM 66.19% 33.81% 

64 2001 TLKM 54.29% 45.71% 

65 2002 TLKM 51.19% 48.81% 

66 2003 TLKM 51.19% 48.81% 

67 2004 TLKM 51.19% 48.81% 

68 2005 TLKM 51.19% 48.81% 

69 2006 TLKM 51.19% 48.81% 

70 2007 TLKM 51.19% 48.81% 

71 1995 TINS 65.00% 35.00% 

72 1996 TINS 65.00% 35.00% 

73 1997 TINS 65.00% 35.00% 

74 1998 TINS 65.00% 35.00% 

75 1999 TINS 65.00% 35.00% 

76 2000 TINS 65.00% 35.00% 

77 2001 TINS 65.00% 35.00% 

78 2002 TINS 65.00% 35.00% 

79 2003 TINS 65.00% 35.00% 

80 2004 TINS 65.00% 35.00% 

81 2005 TINS 65.00% 35.00% 

82 2006 TINS 65.00% 35.00% 

83 2007 TINS 65.00% 35.00% 
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Lampiran 3 
 
 

PROFIL DESKRIPTIF VARIABEL  
KINERJA FINANSIAL DAN OPERASIONAL BUMN Tbk 

 

2.1. Indikator ROS (Return On Sales) 

No Tahun BUMN Tbk 
Profitabilitas 

ROS (%) 

1 2004 ADHI 2.55% 

2 2005 ADHI 2.57% 

3 2006 ADHI 2.21% 

4 2007 ADHI 2.24% 

5 1997 ANTM 15.46% 

6 1998 ANTM 31.27% 

7 1999 ANTM 26.41% 

8 2000 ANTM 24.46% 

9 2001 ANTM 20.64% 

10 2002 ANTM 11.80% 

11 2003 ANTM 10.59% 

12 2004 ANTM 28.24% 

13 2005 ANTM 25.61% 

14 2006 ANTM 27.58% 

15 2007 ANTM 42.74% 

16 2001 INAF 19.91% 

17 2002 INAF -8.70% 

18 2003 INAF -26.01% 

19 2004 INAF 1.05% 

20 2005 INAF 1.40% 

21 2006 INAF 1.48% 

22 2007 INAF 0.87% 

23 2001 KAEF 9.30% 

24 2002 KAEF 2.30% 

25 2003 KAEF 2.36% 

26 2004 KAEF 4.04% 

27 2005 KAEF 2.91% 

28 2006 KAEF 2.01% 

29 2007 KAEF 2.21% 

30 2003 PGAS 14.44% 

31 2004 PGAS 10.64% 

32 2005 PGAS 15.86% 

33 2006 PGAS 28.54% 

34 2007 PGAS 17.87% 

35 1991 SMGR 54.12% 

36 1992 SMGR 47.89% 

37 1993 SMGR 22.18% 

38 1994 SMGR 17.70% 

39 1995 SMGR 19.80% 

40 1996 SMGR 16.09% 
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No Tahun BUMN Tbk 
Profitabilitas 

ROS (%) 

41 1997 SMGR 14.18% 

42 1998 SMGR 11.54% 

43 1999 SMGR 7.78% 

44 2000 SMGR 9.53% 

45 2001 SMGR 6.81% 

46 2002 SMGR 5.19% 

47 2003 SMGR 7.33% 

48 2004 SMGR 8.58% 

49 2005 SMGR 13.58% 

50 2006 SMGR 14.84% 

51 2007 SMGR 18.49% 

52 2002 PTBA 8.22% 

53 2003 PTBA 10.75% 

54 2004 PTBA 16.06% 

55 2005 PTBA 15.58% 

56 2006 PTBA 13.74% 

57 2007 PTBA 18.43% 

58 1995 TLKM 17.76% 

59 1996 TLKM 29.62% 

60 1997 TLKM 19.50% 

61 1998 TLKM 17.71% 

62 1999 TLKM 27.89% 

63 2000 TLKM 27.08% 

64 2001 TLKM 26.35% 

65 2002 TLKM 39.00% 

66 2003 TLKM 22.45% 

67 2004 TLKM 18.05% 

68 2005 TLKM 19.12% 

69 2006 TLKM 21.46% 

70 2007 TLKM 21.63% 

71 1995 TINS 26.78% 

72 1996 TINS 25.76% 

73 1997 TINS 25.71% 

74 1998 TINS 25.50% 

75 1999 TINS 18.77% 

76 2000 TINS 20.25% 

77 2001 TINS 1.97% 

78 2002 TINS 0.71% 

79 2003 TINS 3.93% 

80 2004 TINS 6.33% 

81 2005 TINS 3.17% 

82 2006 TINS 5.11% 

83 2007 TINS 20.89% 
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2.2. Indikator SALEFF (Sales Efficiency) 

No Tahun BUMN Tbk 
Efisiensi Operasional 

SALEFF (Rp) 

1 2004 ADHI 1,925,103,528 

2 2005 ADHI 1,939,193,548 

3 2006 ADHI 2,778,472,175 

4 2007 ADHI 2,851,987,851 

5 1997 ANTM 90,308,982 

6 1998 ANTM 210,312,962 

7 1999 ANTM 204,735,204 

8 2000 ANTM 410,996,839 

9 2001 ANTM 482,945,758 

10 2002 ANTM 490,794,327 

11 2003 ANTM 625,200,661 

12 2004 ANTM 864,913,012 

13 2005 ANTM 1,014,902,387 

14 2006 ANTM 2,047,799,723 

15 2007 ANTM 4,421,282,216 

16 2001 INAF 626,069,164 

17 2002 INAF 612,084,992 

18 2003 INAF 318,139,478 

19 2004 INAF 660,461,531 

20 2005 INAF 613,488,474 

21 2006 INAF 747,216,546 

22 2007 INAF 897,225,144 

23 2001 KAEF 269,717,789 

24 2002 KAEF 280,786,869 

25 2003 KAEF 325,808,745 

26 2004 KAEF 343,681,232 

27 2005 KAEF 308,759,685 

28 2006 KAEF 380,290,880 

29 2007 KAEF 413,645,026 

30 2003 PGAS 3,290,203,282 

31 2004 PGAS 3,316,867,661 

32 2005 PGAS 3,615,262,613 

33 2006 PGAS 4,462,991,939 

34 2007 PGAS 5,501,138,468 

35 1991 SMGR 86,679,302 

36 1992 SMGR 90,765,932 

37 1993 SMGR 109,740,249 

38 1994 SMGR 150,111,206 

39 1995 SMGR 350,375,414 

40 1996 SMGR 540,429,597 
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No Tahun BUMN Tbk 
Efisiensi Operasional 

SALEFF (Rp) 

41 1997 SMGR 650,293,860 

42 1998 SMGR 917,843,756 

43 1999 SMGR 505,668,947 

44 2000 SMGR 503,135,193 

45 2001 SMGR 653,831,393 

46 2002 SMGR 694,097,462 

47 2003 SMGR 731,997,514 

48 2004 SMGR 836,673,707 

49 2005 SMGR 1,084,082,929 

50 2006 SMGR 1,280,871,415 

51 2007 SMGR 1,398,921,848 

52 2002 PTBA 529,537,200 

53 2003 PTBA 566,866,286 

54 2004 PTBA 706,041,588 

55 2005 PTBA 864,673,010 

56 2006 PTBA 1,034,391,101 

57 2007 PTBA 1,228,434,614 

58 1995 TLKM 118,219,415 

59 1996 TLKM 117,541,602 

60 1997 TLKM 136,836,857 

61 1998 TLKM 152,837,922 

62 1999 TLKM 205,097,254 

63 2000 TLKM 248,659,488 

64 2001 TLKM 431,050,959 

65 2002 TLKM 617,098,362 

66 2003 TLKM 879,815,801 

67 2004 TLKM 1,155,668,630 

68 2005 TLKM 1,483,629,085 

69 2006 TLKM 1,854,581,242 

70 2007 TLKM 1,830,895,149 

71 1995 TINS 89,203,730 

72 1996 TINS 108,884,829 

73 1997 TINS 124,458,161 

74 1998 TINS 369,114,840 

75 1999 TINS 311,608,568 

76 2000 TINS 302,810,581 

77 2001 TINS 356,821,517 

78 2002 TINS 311,103,503 

79 2003 TINS 397,981,796 

80 2004 TINS 610,465,813 

81 2005 TINS 778,219,523 

82 2006 TINS 1,013,534,063 

83 2007 TINS 2,123,388,765 
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2.3. Indikator NIEF (Net Income Efficiency) 

No Tahun BUMN Tbk 
Efisiensi Operasional 

NIEF (Rp) 

1 2004 ADHI 49,084,597 

2 2005 ADHI 49,916,237 

3 2006 ADHI 61,348,463 

4 2007 ADHI 63,991,630 

5 1997 ANTM 13,964,825 

6 1998 ANTM 65,774,578 

7 1999 ANTM 54,076,726 

8 2000 ANTM 100,539,218 

9 2001 ANTM 99,681,420 

10 2002 ANTM 57,935,997 

11 2003 ANTM 66,223,545 

12 2004 ANTM 244,208,368 

13 2005 ANTM 259,937,006 

14 2006 ANTM 564,851,694 

15 2007 ANTM 1,889,712,976 

16 2001 INAF 124,661,255 

17 2002 INAF -53,225,800 

18 2003 INAF -82,739,674 

19 2004 INAF 6,933,898 

20 2005 INAF 8,605,150 

21 2006 INAF 11,092,194 

22 2007 INAF 7,806,066 

23 2001 KAEF 25,073,589 

24 2002 KAEF 6,461,268 

25 2003 KAEF 7,700,222 

26 2004 KAEF 13,874,843 

27 2005 KAEF 8,979,529 

28 2006 KAEF 7,639,797 

29 2007 KAEF 9,125,623 

30 2003 PGAS 475,253,623 

31 2004 PGAS 352,930,179 

32 2005 PGAS 573,528,600 

33 2006 PGAS 1,273,691,224 

34 2007 PGAS 982,853,088 

35 1991 SMGR 46,909,228 

36 1992 SMGR 43,464,334 

37 1993 SMGR 24,345,844 

38 1994 SMGR 26,577,116 

39 1995 SMGR 69,375,910 

40 1996 SMGR 86,941,893 
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No Tahun BUMN Tbk 
Efisiensi Operasional 

NIEF (Rp) 

41 1997 SMGR 92,209,368 

42 1998 SMGR 105,879,314 

43 1999 SMGR 39,350,043 

44 2000 SMGR 47,952,294 

45 2001 SMGR 44,550,552 

46 2002 SMGR 36,032,589 

47 2003 SMGR 53,637,254 

48 2004 SMGR 71,785,695 

49 2005 SMGR 147,174,509 

50 2006 SMGR 190,126,273 

51 2007 SMGR 258,692,747 

52 2002 PTBA 43,552,374 

53 2003 PTBA 60,950,136 

54 2004 PTBA 113,368,080 

55 2005 PTBA 134,677,047 

56 2006 PTBA 142,175,059 

57 2007 PTBA 226,454,275 

58 1995 TLKM 21,000,903 

59 1996 TLKM 34,811,755 

60 1997 TLKM 26,679,480 

61 1998 TLKM 27,063,196 

62 1999 TLKM 57,191,928 

63 2000 TLKM 67,338,841 

64 2001 TLKM 113,572,497 

65 2002 TLKM 240,650,384 

66 2003 TLKM 197,508,988 

67 2004 TLKM 208,653,923 

68 2005 TLKM 283,671,032 

69 2006 TLKM 397,916,588 

70 2007 TLKM 396,027,045 

71 1995 TINS 23,892,185 

72 1996 TINS 28,050,331 

73 1997 TINS 31,998,021 

74 1998 TINS 94,126,996 

75 1999 TINS 58,473,800 

76 2000 TINS 61,333,148 

77 2001 TINS 7,027,518 

78 2002 TINS 2,219,205 

79 2003 TINS 15,621,190 

80 2004 TINS 38,616,670 

81 2005 TINS 24,633,135 

82 2006 TINS 51,752,113 

83 2007 TINS 443,597,315 
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2.4. Indikator CESA (Capital Expenditures to Sales) 

No Tahun BUMN Tbk 
Investasi Modal 

CESA (%) 

1 2004 ADHI 0.31% 

2 2005 ADHI 0.82% 

3 2006 ADHI -0.13% 

4 2007 ADHI 0.42% 

5 1997 ANTM 32.60% 

6 1998 ANTM 32.78% 

7 1999 ANTM 6.97% 

8 2000 ANTM -0.83% 

9 2001 ANTM -1.83% 

10 2002 ANTM -1.53% 

11 2003 ANTM 23.32% 

12 2004 ANTM 40.98% 

13 2005 ANTM 34.45% 

14 2006 ANTM -8.51% 

15 2007 ANTM -2.70% 

16 2001 INAF 1.85% 

17 2002 INAF 3.11% 

18 2003 INAF -1.50% 

19 2004 INAF -2.05% 

20 2005 INAF -0.29% 

21 2006 INAF -0.87% 

22 2007 INAF -0.59% 

23 2001 KAEF 1.96% 

24 2002 KAEF 2.12% 

25 2003 KAEF 3.37% 

26 2004 KAEF 0.04% 

27 2005 KAEF -0.08% 

28 2006 KAEF -0.34% 

29 2007 KAEF -0.36% 

30 2003 PGAS 42.26% 

31 2004 PGAS 13.47% 

32 2005 PGAS 19.17% 

33 2006 PGAS 89.27% 

34 2007 PGAS 38.82% 

35 1991 SMGR -5.15% 

36 1992 SMGR 30.93% 

37 1993 SMGR 0.29% 

38 1994 SMGR 213.68% 

39 1995 SMGR 85.44% 

40 1996 SMGR 45.44% 
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No Tahun BUMN Tbk 
Investasi Modal 

CESA (%) 

41 1997 SMGR 51.73% 

42 1998 SMGR 96.57% 

43 1999 SMGR -5.92% 

44 2000 SMGR -4.36% 

45 2001 SMGR -4.91% 

46 2002 SMGR -4.46% 

47 2003 SMGR -6.24% 

48 2004 SMGR -6.14% 

49 2005 SMGR -3.17% 

50 2006 SMGR -2.98% 

51 2007 SMGR -0.64% 

52 2002 PTBA -0.19% 

53 2003 PTBA -0.94% 

54 2004 PTBA -1.68% 

55 2005 PTBA -1.34% 

56 2006 PTBA -1.16% 

57 2007 PTBA -1.04% 

58 1995 TLKM 34.97% 

59 1996 TLKM 83.53% 

60 1997 TLKM 44.78% 

61 1998 TLKM 35.38% 

62 1999 TLKM -8.41% 

63 2000 TLKM -2.61% 

64 2001 TLKM 33.08% 

65 2002 TLKM 25.03% 

66 2003 TLKM 26.29% 

67 2004 TLKM 14.13% 

68 2005 TLKM 14.52% 

69 2006 TLKM 16.81% 

70 2007 TLKM 10.43% 

71 1995 TINS 3.80% 

72 1996 TINS 17.40% 

73 1997 TINS 15.44% 

74 1998 TINS 3.68% 

75 1999 TINS 7.55% 

76 2000 TINS 4.51% 

77 2001 TINS 0.55% 

78 2002 TINS -9.60% 

79 2003 TINS -4.34% 

80 2004 TINS 0.49% 

81 2005 TINS 1.62% 

82 2006 TINS -0.22% 

83 2007 TINS -0.06% 
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2.5. Indikator CETA (Capital Expenditures to Assets) 

No Tahun BUMN Tbk 
Investasi Modal 

CETA (%) 

1 2004 ADHI 0.47% 

2 2005 ADHI 1.03% 

3 2006 ADHI -0.20% 

4 2007 ADHI 0.48% 

5 1997 ANTM 9.16% 

6 1998 ANTM 16.95% 

7 1999 ANTM 3.23% 

8 2000 ANTM -0.51% 

9 2001 ANTM -1.24% 

10 2002 ANTM -1.06% 

11 2003 ANTM 11.53% 

12 2004 ANTM 19.39% 

13 2005 ANTM 17.69% 

14 2006 ANTM -6.57% 

15 2007 ANTM -2.69% 

16 2001 INAF 1.40% 

17 2002 INAF 2.64% 

18 2003 INAF -1.17% 

19 2004 INAF -2.69% 

20 2005 INAF -0.38% 

21 2006 INAF -1.30% 

22 2007 INAF -0.74% 

23 2001 KAEF 2.34% 

24 2002 KAEF 3.14% 

25 2003 KAEF 4.47% 

26 2004 KAEF 0.07% 

27 2005 KAEF -0.13% 

28 2006 KAEF -0.59% 

29 2007 KAEF -0.61% 

30 2003 PGAS 16.68% 

31 2004 PGAS 5.44% 

32 2005 PGAS 8.28% 

33 2006 PGAS 39.17% 

34 2007 PGAS 16.79% 

35 1991 SMGR -1.22% 

36 1992 SMGR 5.75% 

37 1993 SMGR 0.06% 

38 1994 SMGR 65.63% 

39 1995 SMGR 20.93% 

40 1996 SMGR 14.64% 
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No Tahun BUMN Tbk 
Investasi Modal 

CETA (%) 

41 1997 SMGR 16.05% 

42 1998 SMGR 31.53% 

43 1999 SMGR -2.56% 

44 2000 SMGR -2.08% 

45 2001 SMGR -2.61% 

46 2002 SMGR -3.33% 

47 2003 SMGR -5.11% 

48 2004 SMGR -5.61% 

49 2005 SMGR -3.28% 

50 2006 SMGR -3.47% 

51 2007 SMGR -0.72% 

52 2002 PTBA -0.20% 

53 2003 PTBA -1.06% 

54 2004 PTBA -1.84% 

55 2005 PTBA -1.42% 

56 2006 PTBA -1.32% 

57 2007 PTBA -1.09% 

58 1995 TLKM 11.22% 

59 1996 TLKM 23.84% 

60 1997 TLKM 13.25% 

61 1998 TLKM 9.79% 

62 1999 TLKM -2.49% 

63 2000 TLKM -0.85% 

64 2001 TLKM 16.43% 

65 2002 TLKM 12.66% 

66 2003 TLKM 14.18% 

67 2004 TLKM 8.53% 

68 2005 TLKM 9.77% 

69 2006 TLKM 11.48% 

70 2007 TLKM 7.55% 

71 1995 TINS 2.54% 

72 1996 TINS 12.56% 

73 1997 TINS 9.29% 

74 1998 TINS 4.42% 

75 1999 TINS 7.37% 

76 2000 TINS 3.58% 

77 2001 TINS 0.54% 

78 2002 TINS -7.82% 

79 2003 TINS -4.27% 

80 2004 TINS 0.57% 

81 2005 TINS 2.00% 

82 2006 TINS -0.26% 

83 2007 TINS -0.11% 
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2.6. Indikator TE (Total Employment) 

No Tahun BUMN Tbk 
Jumlah Pegawai 

Total Number of Empolyees (orang) 

1 2004 ADHI 1,436 

2 2005 ADHI 1,561 

3 2006 ADHI 1,558 

4 2007 ADHI 1,744 

5 1997 ANTM 4,978 

6 1998 ANTM 4,859 

7 1999 ANTM 4,719 

8 2000 ANTM 3,811 

9 2001 ANTM 3,593 

10 2002 ANTM 3,487 

11 2003 ANTM 3,421 

12 2004 ANTM 3,305 

13 2005 ANTM 3,239 

14 2006 ANTM 2,749 

15 2007 ANTM 2,716 

16 2001 INAF 983 

17 2002 INAF 1,124 

18 2003 INAF 1,566 

19 2004 INAF 1,044 

20 2005 INAF 1,115 

21 2006 INAF 1,374 

22 2007 INAF 1,419 

23 2001 KAEF 5,275 

24 2002 KAEF 5,480 

25 2003 KAEF 5,575 

26 2004 KAEF 5,604 

27 2005 KAEF 5,883 

28 2006 KAEF 5,758 

29 2007 KAEF 5,719 

30 2003 PGAS 1,093 

31 2004 PGAS 1,344 

32 2005 PGAS 1,503 

33 2006 PGAS 1,486 

34 2007 PGAS 1,600 

35 1991 SMGR 1,832 

36 1992 SMGR 1,800 

37 1993 SMGR 1,827 

38 1994 SMGR 2,000 

39 1995 SMGR 2,059 

40 1996 SMGR 2,343 



 

148 

 

148 

 

No Tahun BUMN Tbk 
Jumlah Pegawai 

Total Number of Empolyees (Orang) 

41 1997 SMGR 2,522 

42 1998 SMGR 2,522 

43 1999 SMGR 6,114 

44 2000 SMGR 7,148 

45 2001 SMGR 7,126 

46 2002 SMGR 7,459 

47 2003 SMGR 7,439 

48 2004 SMGR 7,252 

49 2005 SMGR 6,948 

50 2006 SMGR 6,814 

51 2007 SMGR 6,863 

52 2002 PTBA 4,086 

53 2003 PTBA 4,031 

54 2004 PTBA 3,703 

55 2005 PTBA 3,468 

56 2006 PTBA 3,416 

57 2007 PTBA 3,357 

58 1995 TLKM 43,183 

59 1996 TLKM 43,183 

60 1997 TLKM 43,183 

61 1998 TLKM 43,183 

62 1999 TLKM 37,983 

63 2000 TLKM 37,705 

64 2001 TLKM 37,422 

65 2002 TLKM 34,678 

66 2003 TLKM 30,820 

67 2004 TLKM 29,375 

68 2005 TLKM 28,179 

69 2006 TLKM 27,658 

70 2007 TLKM 32,465 

71 1995 TINS 5,630 

72 1996 TINS 5,583 

73 1997 TINS 5,557 

74 1998 TINS 5,512 

75 1999 TINS 5,439 

76 2000 TINS 5,406 

77 2001 TINS 5,233 

78 2002 TINS 5,082 

79 2003 TINS 4,889 

80 2004 TINS 4,607 

81 2005 TINS 4,364 

82 2006 TINS 4,022 

83 2007 TINS 4,023 
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2.7. Indikator TDTA (Total Debt to Total Assets) 

No Tahun BUMN Tbk 
Leverage 

TDTA (%) 

1 2004 ADHI 81.61% 

2 2005 ADHI 84.24% 

3 2006 ADHI 84.33% 

4 2007 ADHI 87.41% 

5 1997 ANTM 28.61% 

6 1998 ANTM 26.17% 

7 1999 ANTM 23.89% 

8 2000 ANTM 30.08% 

9 2001 ANTM 24.64% 

10 2002 ANTM 21.80% 

11 2003 ANTM 58.78% 

12 2004 ANTM 58.99% 

13 2005 ANTM 52.68% 

14 2006 ANTM 41.27% 

15 2007 ANTM 27.19% 

16 2001 INAF 36.25% 

17 2002 INAF 50.87% 

18 2003 INAF 57.87% 

19 2004 INAF 51.20% 

20 2005 INAF 48.88% 

21 2006 INAF 59.17% 

22 2007 INAF 71.12% 

23 2001 KAEF 38.22% 

24 2002 KAEF 34.78% 

25 2003 KAEF 44.80% 

26 2004 KAEF 30.58% 

27 2005 KAEF 28.31% 

28 2006 KAEF 30.97% 

29 2007 KAEF 34.52% 

30 2003 PGAS 57.01% 

31 2004 PGAS 64.97% 

32 2005 PGAS 60.08% 

33 2006 PGAS 58.57% 

34 2007 PGAS 64.79% 

35 1991 SMGR 2.42% 

36 1992 SMGR 23.55% 

37 1993 SMGR 27.73% 

38 1994 SMGR 27.23% 

39 1995 SMGR 30.55% 

40 1996 SMGR 41.25% 
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No Tahun BUMN Tbk 
Leverage 

TDTA (%) 

41 1997 SMGR 50.17% 

42 1998 SMGR 56.12% 

43 1999 SMGR 51.74% 

44 2000 SMGR 59.67% 

45 2001 SMGR 63.42% 

46 2002 SMGR 52.11% 

47 2003 SMGR 46.31% 

48 2004 SMGR 43.94% 

49 2005 SMGR 37.56% 

50 2006 SMGR 25.55% 

51 2007 SMGR 21.09% 

52 2002 PTBA 31.31% 

53 2003 PTBA 25.16% 

54 2004 PTBA 28.79% 

55 2005 PTBA 27.35% 

56 2006 PTBA 25.75% 

57 2007 PTBA 28.43% 

58 1995 TLKM 38.13% 

59 1996 TLKM 36.85% 

60 1997 TLKM 40.10% 

61 1998 TLKM 46.36% 

62 1999 TLKM 45.32% 

63 2000 TLKM 52.48% 

64 2001 TLKM 67.48% 

65 2002 TLKM 54.30% 

66 2003 TLKM 58.19% 

67 2004 TLKM 55.22% 

68 2005 TLKM 52.39% 

69 2006 TLKM 51.75% 

70 2007 TLKM 47.53% 

71 1995 TINS 25.75% 

72 1996 TINS 18.92% 

73 1997 TINS 29.34% 

74 1998 TINS 25.31% 

75 1999 TINS 19.83% 

76 2000 TINS 22.32% 

77 2001 TINS 22.33% 

78 2002 TINS 23.31% 

79 2003 TINS 29.44% 

80 2004 TINS 37.54% 

81 2005 TINS 44.17% 

82 2006 TINS 51.57% 

83 2007 TINS 33.25% 
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2.8. Indikator LEV2 (Long Term Debt to Equity) 

No Tahun BUMN Tbk 
Leverage 

LEV2 (%) 

1 2004 ADHI 156.66% 

2 2005 ADHI 123.29% 

3 2006 ADHI 60.85% 

4 2007 ADHI 97.75% 

5 1997 ANTM 18.18% 

6 1998 ANTM 19.41% 

7 1999 ANTM 12.75% 

8 2000 ANTM 14.74% 

9 2001 ANTM 10.22% 

10 2002 ANTM 7.36% 

11 2003 ANTM 117.44% 

12 2004 ANTM 101.85% 

13 2005 ANTM 85.61% 

14 2006 ANTM 42.74% 

15 2007 ANTM 16.82% 

16 2001 INAF 0.87% 

17 2002 INAF 9.94% 

18 2003 INAF 9.53% 

19 2004 INAF 10.71% 

20 2005 INAF 8.77% 

21 2006 INAF 9.67% 

22 2007 INAF 10.83% 

23 2001 KAEF 6.79% 

24 2002 KAEF 6.84% 

25 2003 KAEF 5.20% 

26 2004 KAEF 4.08% 

27 2005 KAEF 3.86% 

28 2006 KAEF 4.35% 

29 2007 KAEF 4.97% 

30 2003 PGAS 132.36% 

31 2004 PGAS 184.25% 

32 2005 PGAS 146.29% 

33 2006 PGAS 134.38% 

34 2007 PGAS 158.76% 

35 1991 SMGR 0.03% 

36 1992 SMGR 26.69% 

37 1993 SMGR 26.24% 

38 1994 SMGR 19.30% 

39 1995 SMGR 23.00% 

40 1996 SMGR 36.47% 
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No Tahun BUMN Tbk 
Leverage 

LEV2 (%) 

41 1997 SMGR 70.78% 

42 1998 SMGR 103.60% 

43 1999 SMGR 86.66% 

44 2000 SMGR 110.50% 

45 2001 SMGR 75.04% 

46 2002 SMGR 58.25% 

47 2003 SMGR 34.26% 

48 2004 SMGR 32.70% 

49 2005 SMGR 13.37% 

50 2006 SMGR 8.28% 

51 2007 SMGR 5.28% 

52 2002 PTBA 11.24% 

53 2003 PTBA 10.70% 

54 2004 PTBA 15.01% 

55 2005 PTBA 15.28% 

56 2006 PTBA 16.06% 

57 2007 PTBA 15.07% 

58 1995 TLKM 50.01% 

59 1996 TLKM 49.90% 

60 1997 TLKM 58.48% 

61 1998 TLKM 80.29% 

62 1999 TLKM 69.87% 

63 2000 TLKM 85.96% 

64 2001 TLKM 126.95% 

65 2002 TLKM 76.26% 

66 2003 TLKM 104.32% 

67 2004 TLKM 95.71% 

68 2005 TLKM 81.83% 

69 2006 TLKM 65.35% 

70 2007 TLKM 54.32% 

71 1995 TINS 5.24% 

72 1996 TINS 1.83% 

73 1997 TINS 1.37% 

74 1998 TINS 1.11% 

75 1999 TINS 1.26% 

76 2000 TINS 2.73% 

77 2001 TINS 3.76% 

78 2002 TINS 2.74% 

79 2003 TINS 14.62% 

80 2004 TINS 23.89% 

81 2005 TINS 20.71% 

82 2006 TINS 17.68% 

83 2007 TINS 9.62% 
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2.9. Indikator DIVSAL (Divident to Sales) 

No Tahun BUMN Tbk 
Pembayaran Deviden 

DIVSAL (%) 

1 2004 ADHI 0.80% 

2 2005 ADHI 1.16% 

3 2006 ADHI 0.54% 

4 2007 ADHI 0.38% 

5 1997 ANTM 3.78% 

6 1998 ANTM 2.72% 

7 1999 ANTM 13.23% 

8 2000 ANTM 5.75% 

9 2001 ANTM 11.04% 

10 2002 ANTM 10.46% 

11 2003 ANTM 3.07% 

12 2004 ANTM 2.58% 

13 2005 ANTM 8.59% 

14 2006 ANTM 5.09% 

15 2007 ANTM 5.17% 

16 2001 INAF 6.27% 

17 2002 INAF 8.91% 

18 2003 INAF 0.00% 

19 2004 INAF 0.00% 

20 2005 INAF 0.00% 

21 2006 INAF 0.00% 

22 2007 INAF 0.00% 

23 2001 KAEF 2.63% 

24 2002 KAEF 3.87% 

25 2003 KAEF 0.58% 

26 2004 KAEF 0.89% 

27 2005 KAEF 1.28% 

28 2006 KAEF 0.72% 

29 2007 KAEF 0.56% 

30 2003 PGAS 11.53% 

31 2004 PGAS 5.83% 

32 2005 PGAS 4.36% 

33 2006 PGAS 7.15% 

34 2007 PGAS 10.75% 

35 1991 SMGR 10.63% 

36 1992 SMGR 25.46% 

37 1993 SMGR 18.09% 

38 1994 SMGR 7.88% 

39 1995 SMGR 3.33% 

40 1996 SMGR 4.77% 
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No Tahun BUMN Tbk 
Pembayaran Deviden 

DIVSAL (%) 

41 1997 SMGR 5.35% 

42 1998 SMGR 4.02% 

43 1999 SMGR 2.59% 

44 2000 SMGR 2.68% 

45 2001 SMGR 2.94% 

46 2002 SMGR 3.07% 

47 2003 SMGR 1.25% 

48 2004 SMGR 2.81% 

49 2005 SMGR 2.11% 

50 2006 SMGR 3.01% 

51 2007 SMGR 6.75% 

52 2002 PTBA 6.29% 

53 2003 PTBA 3.89% 

54 2004 PTBA 4.63% 

55 2005 PTBA 7.00% 

56 2006 PTBA 6.61% 

57 2007 PTBA 5.89% 

58 1995 TLKM 2.50% 

59 1996 TLKM 4.50% 

60 1997 TLKM 6.52% 

61 1998 TLKM 6.86% 

62 1999 TLKM 6.11% 

63 2000 TLKM 11.58% 

64 2001 TLKM 5.51% 

65 2002 TLKM 9.93% 

66 2003 TLKM 12.31% 

67 2004 TLKM 8.97% 

68 2005 TLKM 7.33% 

69 2006 TLKM 8.58% 

70 2007 TLKM 10.18% 

71 1995 TINS 4.98% 

72 1996 TINS 5.43% 

73 1997 TINS 7.20% 

74 1998 TINS 3.49% 

75 1999 TINS 12.15% 

76 2000 TINS 7.61% 

77 2001 TINS 6.41% 

78 2002 TINS 0.79% 

79 2003 TINS 0.17% 

80 2004 TINS 1.21% 

81 2005 TINS 2.40% 

82 2006 TINS 1.25% 

83 2007 TINS 1.22% 
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Lampiran 4 
 
 

PROFIL DESKRIPTIF VARIABEL  
KEUNGGULAN DAYA SAING BERKELANJUTAN BERDASARKAN 

REPUTASI UKURAN AKUNTANSI BUMN Tbk 
 
 

3.1. Indikator NIG (Net Income Growth) 

No Tahun BUMN Tbk 
Pertumbuhan Laba Bersih  

Net Income Growth (%) 

1 2004 ADHI 58.97% 

2 2005 ADHI 10.55% 

3 2006 ADHI 22.67% 

4 2007 ADHI 16.76% 

5 1997 ANTM 113.08% 

6 1998 ANTM 359.74% 

7 1999 ANTM -20.15% 

8 2000 ANTM 50.15% 

9 2001 ANTM -6.52% 

10 2002 ANTM -43.59% 

11 2003 ANTM 12.14% 

12 2004 ANTM 256.26% 

13 2005 ANTM 4.32% 

14 2006 ANTM 84.43% 

15 2007 ANTM 230.53% 

16 2001 INAF 11.11% 

17 2002 INAF -148.82% 

18 2003 INAF 116.58% 

19 2004 INAF -105.59% 

20 2005 INAF 32.54% 

21 2006 INAF 58.84% 

22 2007 INAF -27.32% 

23 2001 KAEF -22.12% 

24 2002 KAEF -73.23% 

25 2003 KAEF 21.24% 

26 2004 KAEF 81.12% 

27 2005 KAEF -32.06% 

28 2006 KAEF -16.73% 

29 2007 KAEF 18.64% 

30 2003 PGAS -53.44% 

31 2004 PGAS -8.68% 

32 2005 PGAS 81.73% 

33 2006 PGAS 119.57% 

34 2007 PGAS -16.91% 

35 1991 SMGR -49.07% 

36 1992 SMGR -5.95% 

37 1993 SMGR -38.68% 

38 1994 SMGR 12.39% 

39 1995 SMGR 197.04% 

40 1996 SMGR 34.89% 
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No Tahun BUMN Tbk 
Pertumbuhan Laba Bersih 

Net Income Growth (%) 

41 1997 SMGR 6.06% 

42 1998 SMGR 14.82% 

43 1999 SMGR -9.90% 

44 2000 SMGR 42.47% 

45 2001 SMGR -7.38% 

46 2002 SMGR -15.34% 

47 2003 SMGR 48.46% 

48 2004 SMGR 30.47% 

49 2005 SMGR 96.42% 

50 2006 SMGR 26.69% 

51 2007 SMGR 37.04% 

52 2002 PTBA -34.63% 

53 2003 PTBA 38.06% 

54 2004 PTBA 70.87% 

55 2005 PTBA 11.26% 

56 2006 PTBA 3.98% 

57 2007 PTBA 56.53% 

58 1995 TLKM 14.14% 

59 1996 TLKM 65.76% 

60 1997 TLKM -23.36% 

61 1998 TLKM 1.44% 

62 1999 TLKM 85.88% 

63 2000 TLKM 16.88% 

64 2001 TLKM 67.39% 

65 2002 TLKM 96.35% 

66 2003 TLKM -27.06% 

67 2004 TLKM 0.69% 

68 2005 TLKM 30.42% 

69 2006 TLKM 37.68% 

70 2007 TLKM 16.82% 

71 1995 TINS 11.88% 

72 1996 TINS 16.42% 

73 1997 TINS 13.54% 

74 1998 TINS 191.78% 

75 1999 TINS -38.70% 

76 2000 TINS 4.25% 

77 2001 TINS -88.91% 

78 2002 TINS -69.33% 

79 2003 TINS 577.18% 

80 2004 TINS 132.95% 

81 2005 TINS -39.58% 

82 2006 TINS 93.63% 

83 2007 TINS 757.37% 

 



 

157 

 

3.2. Indikator ROA (Return on Asset) 

No Tahun BUMN Tbk 
Imbal Hasil Aset 

ROA (%) 

1 2004 ADHI 3.81% 

2 2005 ADHI 3.23% 

3 2006 ADHI 3.33% 

4 2007 ADHI 2.58% 

5 1997 ANTM 4.34% 

6 1998 ANTM 16.17% 

7 1999 ANTM 12.25% 

8 2000 ANTM 15.23% 

9 2001 ANTM 14.02% 

10 2002 ANTM 8.12% 

11 2003 ANTM 5.24% 

12 2004 ANTM 13.36% 

13 2005 ANTM 13.15% 

14 2006 ANTM 21.30% 

15 2007 ANTM 42.64% 

16 2001 INAF 15.10% 

17 2002 INAF -7.39% 

18 2003 INAF -20.37% 

19 2004 INAF 1.38% 

20 2005 INAF 1.85% 

21 2006 INAF 2.22% 

22 2007 INAF 1.10% 

23 2001 KAEF 11.13% 

24 2002 KAEF 3.41% 

25 2003 KAEF 3.14% 

26 2004 KAEF 6.63% 

27 2005 KAEF 4.49% 

28 2006 KAEF 3.49% 

29 2007 KAEF 3.76% 

30 2003 PGAS 5.70% 

31 2004 PGAS 4.30% 

32 2005 PGAS 6.86% 

33 2006 PGAS 12.52% 

34 2007 PGAS 7.73% 

35 1991 SMGR 12.77% 

36 1992 SMGR 8.91% 

37 1993 SMGR 5.02% 

38 1994 SMGR 5.44% 

39 1995 SMGR 4.85% 

40 1996 SMGR 5.18% 
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No Tahun BUMN Tbk 
Imbal Hasil Aset 

ROA (%) 

41 1997 SMGR 4.40% 

42 1998 SMGR 3.77% 

43 1999 SMGR 3.36% 

44 2000 SMGR 4.55% 

45 2001 SMGR 3.62% 

46 2002 SMGR 3.87% 

47 2003 SMGR 6.00% 

48 2004 SMGR 7.84% 

49 2005 SMGR 14.01% 

50 2006 SMGR 17.28% 

51 2007 SMGR 20.85% 

52 2002 PTBA 8.96% 

53 2003 PTBA 12.10% 

54 2004 PTBA 17.60% 

55 2005 PTBA 16.45% 

56 2006 PTBA 15.63% 

57 2007 PTBA 19.35% 

58 1995 TLKM 5.70% 

59 1996 TLKM 8.45% 

60 1997 TLKM 5.77% 

61 1998 TLKM 4.90% 

62 1999 TLKM 8.25% 

63 2000 TLKM 8.79% 

64 2001 TLKM 13.09% 

65 2002 TLKM 19.72% 

66 2003 TLKM 12.11% 

67 2004 TLKM 10.89% 

68 2005 TLKM 12.86% 

69 2006 TLKM 14.65% 

70 2007 TLKM 15.67% 

71 1995 TINS 17.90% 

72 1996 TINS 18.60% 

73 1997 TINS 15.46% 

74 1998 TINS 30.57% 

75 1999 TINS 18.31% 

76 2000 TINS 16.08% 

77 2001 TINS 1.91% 

78 2002 TINS 0.58% 

79 2003 TINS 3.87% 

80 2004 TINS 7.36% 

81 2005 TINS 3.91% 

82 2006 TINS 6.01% 

83 2007 TINS 35.46% 
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3.3. Indikator ROE (Return on Equity) 

No Tahun BUMN Tbk 
Imbal hasil Ekuitas 

ROE (%) 

1 2004 ADHI 21.33% 

2 2005 ADHI 21.01% 

3 2006 ADHI 21.69% 

4 2007 ADHI 21.01% 

5 1997 ANTM 6.19% 

6 1998 ANTM 22.19% 

7 1999 ANTM 17.35% 

8 2000 ANTM 21.89% 

9 2001 ANTM 18.66% 

10 2002 ANTM 10.42% 

11 2003 ANTM 12.70% 

12 2004 ANTM 32.57% 

13 2005 ANTM 27.79% 

14 2006 ANTM 36.27% 

15 2007 ANTM 58.57% 

16 2001 INAF 23.99% 

17 2002 INAF -15.32% 

18 2003 INAF -49.67% 

19 2004 INAF 2.83% 

20 2005 INAF 3.62% 

21 2006 INAF 5.43% 

22 2007 INAF 3.80% 

23 2001 KAEF 18.02% 

24 2002 KAEF 5.23% 

25 2003 KAEF 5.69% 

26 2004 KAEF 9.55% 

27 2005 KAEF 6.26% 

28 2006 KAEF 5.05% 

29 2007 KAEF 5.75% 

30 2003 PGAS 15.67% 

31 2004 PGAS 14.93% 

32 2005 PGAS 20.53% 

33 2006 PGAS 33.94% 

34 2007 PGAS 24.93% 

35 1991 SMGR 13.09% 

36 1992 SMGR 11.65% 

37 1993 SMGR 7.05% 

38 1994 SMGR 7.59% 

39 1995 SMGR 7.03% 

40 1996 SMGR 8.89% 
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No Tahun BUMN Tbk 
Imbal Hasil Ekuitas 

ROE (%) 

41 1997 SMGR 8.90% 

42 1998 SMGR 9.58% 

43 1999 SMGR 8.78% 

44 2000 SMGR 11.50% 

45 2001 SMGR 10.04% 

46 2002 SMGR 8.22% 

47 2003 SMGR 11.36% 

48 2004 SMGR 14.22% 

49 2005 SMGR 22.79% 

50 2006 SMGR 23.56% 

51 2007 SMGR 26.79% 

52 2002 PTBA 13.12% 

53 2003 PTBA 16.26% 

54 2004 PTBA 24.85% 

55 2005 PTBA 22.75% 

56 2006 PTBA 21.16% 

57 2007 PTBA 27.16% 

58 1995 TLKM 12.27% 

59 1996 TLKM 16.95% 

60 1997 TLKM 11.95% 

61 1998 TLKM 11.12% 

62 1999 TLKM 17.77% 

63 2000 TLKM 18.55% 

64 2001 TLKM 45.58% 

65 2002 TLKM 52.49% 

66 2003 TLKM 35.16% 

67 2004 TLKM 30.25% 

68 2005 TLKM 34.32% 

69 2006 TLKM 39.21% 

70 2007 TLKM 38.10% 

71 1995 TINS 24.11% 

72 1996 TINS 22.98% 

73 1997 TINS 21.95% 

74 1998 TINS 41.01% 

75 1999 TINS 22.88% 

76 2000 TINS 20.70% 

77 2001 TINS 2.46% 

78 2002 TINS 0.76% 

79 2003 TINS 5.48% 

80 2004 TINS 11.79% 

81 2005 TINS 7.01% 

82 2006 TINS 12.41% 

83 2007 TINS 53.13% 

 

 



 

161 

 

3.4. Indikator ADPR (Actual Devident Pay Out Ratio) 

No Tahun BUMN Tbk 
Pembayaran Deviden Sesungguhnya 

Actual Devidend Payout Rasio (%) 

1 2004 ADHI 31.45% 

2 2005 ADHI 45.23% 

3 2006 ADHI 24.46% 

4 2007 ADHI 17.13% 

5 1997 ANTM 24.44% 

6 1998 ANTM 8.70% 

7 1999 ANTM 50.10% 

8 2000 ANTM 23.51% 

9 2001 ANTM 53.49% 

10 2002 ANTM 88.64% 

11 2003 ANTM 28.98% 

12 2004 ANTM 9.12% 

13 2005 ANTM 33.55% 

14 2006 ANTM 18.44% 

15 2007 ANTM 12.10% 

16 2001 INAF 31.50% 

17 2002 INAF -102.42% 

18 2003 INAF 0.00% 

19 2004 INAF 0.00% 

20 2005 INAF 0.00% 

21 2006 INAF 0.00% 

22 2007 INAF 0.00% 

23 2001 KAEF 28.25% 

24 2002 KAEF 168.09% 

25 2003 KAEF 24.74% 

26 2004 KAEF 22.08% 

27 2005 KAEF 43.90% 

28 2006 KAEF 36.03% 

29 2007 KAEF 25.29% 

30 2003 PGAS 79.81% 

31 2004 PGAS 54.76% 

32 2005 PGAS 27.51% 

33 2006 PGAS 25.05% 

34 2007 PGAS 60.18% 

35 1991 SMGR 19.64% 

36 1992 SMGR 53.17% 

37 1993 SMGR 81.54% 

38 1994 SMGR 44.49% 

39 1995 SMGR 16.83% 

40 1996 SMGR 29.65% 
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No Tahun BUMN Tbk 
Pembayaran Deviden Sesungguhnya 

Actaul Devidend Payout Rasio (%) 

41 1997 SMGR 37.72% 

42 1998 SMGR 34.83% 

43 1999 SMGR 33.30% 

44 2000 SMGR 28.08% 

45 2001 SMGR 43.19% 

46 2002 SMGR 59.06% 

47 2003 SMGR 17.10% 

48 2004 SMGR 32.75% 

49 2005 SMGR 15.52% 

50 2006 SMGR 20.29% 

51 2007 SMGR 36.49% 

52 2002 PTBA 76.49% 

53 2003 PTBA 36.22% 

54 2004 PTBA 28.86% 

55 2005 PTBA 44.94% 

56 2006 PTBA 48.08% 

57 2007 PTBA 31.94% 

58 1995 TLKM 14.05% 

59 1996 TLKM 15.20% 

60 1997 TLKM 33.42% 

61 1998 TLKM 38.71% 

62 1999 TLKM 21.91% 

63 2000 TLKM 42.78% 

64 2001 TLKM 20.91% 

65 2002 TLKM 25.46% 

66 2003 TLKM 54.84% 

67 2004 TLKM 49.66% 

68 2005 TLKM 38.34% 

69 2006 TLKM 39.98% 

70 2007 TLKM 47.08% 

71 1995 TINS 18.59% 

72 1996 TINS 21.09% 

73 1997 TINS 28.02% 

74 1998 TINS 13.70% 

75 1999 TINS 64.74% 

76 2000 TINS 37.55% 

77 2001 TINS 325.53% 

78 2002 TINS 110.84% 

79 2003 TINS 4.24% 

80 2004 TINS 19.18% 

81 2005 TINS 75.94% 

82 2006 TINS 24.39% 

83 2007 TINS 5.83% 
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Lampiran 5 
 
 

PROFIL DESKRIPTIF VARIABEL  
KINERJA PASAR BUMN Tbk 

 

4.1. Indikator  IG (IHSI Grwoth) 

No Tahun BUMN Tbk 
Pertumbuhan Harga Saham 

IHSI Growth (%) 

1 2004 ADHI 0.00% 

2 2005 ADHI 6.67% 

3 2006 ADHI 11.11% 

4 2007 ADHI -81.87% 

5 1997 ANTM 0.00% 

6 1998 ANTM 22.64% 

7 1999 ANTM -13.85% 

8 2000 ANTM -35.71% 

9 2001 ANTM -11.11% 

10 2002 ANTM 16.25% 

11 2003 ANTM 220.83% 

12 2004 ANTM -10.39% 

13 2005 ANTM 107.25% 

14 2006 ANTM 123.78% 

15 2007 ANTM 179.68% 

16 2001 INAF 0.00% 

17 2002 INAF 29.73% 

18 2003 INAF -29.17% 

19 2004 INAF 0.00% 

20 2005 INAF -32.35% 

21 2006 INAF -13.04% 

22 2007 INAF 105.00% 

23 2001 KAEF 0.00% 

24 2002 KAEF -13.95% 

25 2003 KAEF 13.51% 

26 2004 KAEF -2.38% 

27 2005 KAEF -29.27% 

28 2006 KAEF 127.59% 

29 2007 KAEF -78.79% 

30 2003 PGAS 0.00% 

31 2004 PGAS 22.58% 

32 2005 PGAS 263.16% 

33 2006 PGAS 68.12% 

34 2007 PGAS -84.05% 

35 1991 SMGR 0.00% 

36 1992 SMGR 15.88% 

37 1993 SMGR 62.44% 

38 1994 SMGR -7.50% 

39 1995 SMGR 110.66% 

40 1996 SMGR 18.75% 
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No Tahun BUMN Tbk 
Pertumbuhan Harga Saham 

IHSI Growth (%) 

41 1997 SMGR -57.57% 

42 1998 SMGR 157.36% 

43 1999 SMGR 33.43% 

44 2000 SMGR -47.63% 

45 2001 SMGR -5.17% 

46 2002 SMGR 48.18% 

47 2003 SMGR -3.68% 

48 2004 SMGR 135.67% 

49 2005 SMGR -3.78% 

50 2006 SMGR 103.93% 

51 2007 SMGR 54.27% 

52 2002 PTBA 0.00% 

53 2003 PTBA 45.83% 

54 2004 PTBA 74.29% 

55 2005 PTBA 18.03% 

56 2006 PTBA 95.83% 

57 2007 PTBA -53.19% 

58 1995 TLKM 0.00% 

59 1996 TLKM 35.83% 

60 1997 TLKM -28.22% 

61 1998 TLKM -7.69% 

62 1999 TLKM 59.00% 

63 2000 TLKM -48.43% 

64 2001 TLKM 53.32% 

65 2002 TLKM 22.49% 

66 2003 TLKM 75.32% 

67 2004 TLKM 42.96% 

68 2005 TLKM 22.28% 

69 2006 TLKM 71.19% 

70 2007 TLKM -84.08% 

71 1995 TINS 0.00% 

72 1996 TINS 52.22% 

73 1997 TINS 37.21% 

74 1998 TINS -8.90% 

75 1999 TINS -9.30% 

76 2000 TINS -71.79% 

77 2001 TINS -68.73% 

78 2002 TINS -19.77% 

79 2003 TINS 639.10% 

80 2004 TINS -18.63% 

81 2005 TINS -12.29% 

82 2006 TINS 143.13% 

83 2007 TINS 548.59% 
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4.2. Indikator FP (Frekuensi Perdagangan) 

No Tahun BUMN Tbk 
Likuiditas Saham 

Frekuensi Perdagangan (kali) 

1 2004 ADHI 54,446 

2 2005 ADHI 64,116 

3 2006 ADHI 76,087 

4 2007 ADHI 83,558 

5 1997 ANTM 5,585 

6 1998 ANTM 158,367 

7 1999 ANTM 64,875 

8 2000 ANTM 24,226 

9 2001 ANTM 27,286 

10 2002 ANTM 29,208 

11 2003 ANTM 28,368 

12 2004 ANTM 57,072 

13 2005 ANTM 56,888 

14 2006 ANTM 104,943 

15 2007 ANTM 559,655 

16 2001 INAF 29,024 

17 2002 INAF 45,847 

18 2003 INAF 21,422 

19 2004 INAF 13,612 

20 2005 INAF 13,050 

21 2006 INAF 7,383 

22 2007 INAF 38,603 

23 2001 KAEF 24,117 

24 2002 KAEF 42,809 

25 2003 KAEF 18,845 

26 2004 KAEF 11,402 

27 2005 KAEF 10,533 

28 2006 KAEF 6,562 

29 2007 KAEF 38,731 

30 2003 PGAS 6,685 

31 2004 PGAS 67,582 

32 2005 PGAS 76,414 

33 2006 PGAS 200,469 

34 2007 PGAS 301,927 

35 1991 SMGR 889 

36 1992 SMGR 889 

37 1993 SMGR 889 

38 1994 SMGR 889 

39 1995 SMGR 8,119 

40 1996 SMGR 19,572 
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No Tahun BUMN Tbk 
Likuiditas Saham 

Frekuensi Perdagangan (kali) 

41 1997 SMGR 35,858 

42 1998 SMGR 60,967 

43 1999 SMGR 15,077 

44 2000 SMGR 23,604 

45 2001 SMGR 41,572 

46 2002 SMGR 37,801 

47 2003 SMGR 14,291 

48 2004 SMGR 15,104 

49 2005 SMGR 7,732 

50 2006 SMGR 14,776 

51 2007 SMGR 32,397 

52 2002 PTBA 447 

53 2003 PTBA 19,101 

54 2004 PTBA 24,479 

55 2005 PTBA 67,344 

56 2006 PTBA 139,452 

57 2007 PTBA 231,055 

58 1995 TLKM 18,266 

59 1996 TLKM 43,357 

60 1997 TLKM 75,894 

61 1998 TLKM 169,651 

62 1999 TLKM 189,337 

63 2000 TLKM 163,324 

64 2001 TLKM 228,184 

65 2002 TLKM 206,575 

66 2003 TLKM 130,172 

67 2004 TLKM 124,660 

68 2005 TLKM 129,085 

69 2006 TLKM 146,394 

70 2007 TLKM 265,764 

71 1995 TINS 7,856 

72 1996 TINS 6,208 

73 1997 TINS 17,892 

74 1998 TINS 28,169 

75 1999 TINS 28,956 

76 2000 TINS 32,952 

77 2001 TINS 44,156 

78 2002 TINS 16,934 

79 2003 TINS 28,200 

80 2004 TINS 39,512 

81 2005 TINS 35,035 

82 2006 TINS 50,472 

83 2007 TINS 277,894 
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4.3. Indikator PVP (Persentase Volume Perdagangan) 

No Tahun BUMN Tbk 
Likuiditas Saham 

Persentase Volume Perdagangan (%) 

1 2004 ADHI 0.50% 

2 2005 ADHI 0.37% 

3 2006 ADHI 0.37% 

4 2007 ADHI 0.36% 

5 1997 ANTM 0.12% 

6 1998 ANTM 1.58% 

7 1999 ANTM 0.17% 

8 2000 ANTM 0.03% 

9 2001 ANTM 0.06% 

10 2002 ANTM 0.09% 

11 2003 ANTM 0.13% 

12 2004 ANTM 0.31% 

13 2005 ANTM 0.23% 

14 2006 ANTM 0.16% 

15 2007 ANTM 1.23% 

16 2001 INAF 0.16% 

17 2002 INAF 0.31% 

18 2003 INAF 0.16% 

19 2004 INAF 0.21% 

20 2005 INAF 0.19% 

21 2006 INAF 0.05% 

22 2007 INAF 0.22% 

23 2001 KAEF 0.23% 

24 2002 KAEF 0.28% 

25 2003 KAEF 0.13% 

26 2004 KAEF 0.11% 

27 2005 KAEF 0.09% 

28 2006 KAEF 0.05% 

29 2007 KAEF 0.22% 

30 2003 PGAS 0.08% 

31 2004 PGAS 0.71% 

32 2005 PGAS 0.41% 

33 2006 PGAS 0.31% 

34 2007 PGAS 0.37% 

35 1991 SMGR 1.27% 

36 1992 SMGR 0.39% 

37 1993 SMGR 0.43% 

38 1994 SMGR 0.10% 

39 1995 SMGR 0.32% 

40 1996 SMGR 0.26% 
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No Tahun BUMN Tbk 
Likuiditas Saham 

Persentase Volume Perdagangan (%) 

41 1997 SMGR 0.31% 

42 1998 SMGR 0.31% 

43 1999 SMGR 0.02% 

44 2000 SMGR 0.02% 

45 2001 SMGR 0.02% 

46 2002 SMGR 0.02% 

47 2003 SMGR 0.01% 

48 2004 SMGR 0.01% 

49 2005 SMGR 0.01% 

50 2006 SMGR 0.03% 

51 2007 SMGR 0.04% 

52 2002 PTBA 0.00% 

53 2003 PTBA 0.15% 

54 2004 PTBA 0.26% 

55 2005 PTBA 0.31% 

56 2006 PTBA 0.40% 

57 2007 PTBA 0.44% 

58 1995 TLKM 1.82% 

59 1996 TLKM 2.88% 

60 1997 TLKM 2.28% 

61 1998 TLKM 2.66% 

62 1999 TLKM 0.60% 

63 2000 TLKM 0.28% 

64 2001 TLKM 0.87% 

65 2002 TLKM 0.65% 

66 2003 TLKM 0.55% 

67 2004 TLKM 0.66% 

68 2005 TLKM 0.93% 

69 2006 TLKM 0.69% 

70 2007 TLKM 0.64% 

71 1995 TINS 0.21% 

72 1996 TINS 0.17% 

73 1997 TINS 0.18% 

74 1998 TINS 0.13% 

75 1999 TINS 0.02% 

76 2000 TINS 0.02% 

77 2001 TINS 0.07% 

78 2002 TINS 0.04% 

79 2003 TINS 0.08% 

80 2004 TINS 0.12% 

81 2005 TINS 0.09% 

82 2006 TINS 0.09% 

83 2007 TINS 0.25% 
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4.4. Indikator PNP (Persentase Nilai Perdagangan) 

No Tahun BUMN Tbk 
Likuiditas Saham 

Persentase Nilai Perdagangan (%) 

1 2004 ADHI 105.79% 

2 2005 ADHI 170.26% 

3 2006 ADHI 181.46% 

4 2007 ADHI 187.74% 

5 1997 ANTM 12.89% 

6 1998 ANTM 241.74% 

7 1999 ANTM 133.29% 

8 2000 ANTM 38.53% 

9 2001 ANTM 56.75% 

10 2002 ANTM 62.46% 

11 2003 ANTM 31.52% 

12 2004 ANTM 89.81% 

13 2005 ANTM 57.86% 

14 2006 ANTM 48.43% 

15 2007 ANTM 155.66% 

16 2001 INAF 52.01% 

17 2002 INAF 103.77% 

18 2003 INAF 49.11% 

19 2004 INAF 31.86% 

20 2005 INAF 58.59% 

21 2006 INAF 17.85% 

22 2007 INAF 71.80% 

23 2001 KAEF 41.02% 

24 2002 KAEF 67.17% 

25 2003 KAEF 19.66% 

26 2004 KAEF 12.37% 

27 2005 KAEF 14.15% 

28 2006 KAEF 7.38% 

29 2007 KAEF 44.06% 

30 2003 PGAS 15.22% 

31 2004 PGAS 81.90% 

32 2005 PGAS 29.57% 

33 2006 PGAS 59.07% 

34 2007 PGAS 62.93% 

35 1991 SMGR 133.35% 

36 1992 SMGR 39.13% 

37 1993 SMGR 54.52% 

38 1994 SMGR 47.44% 

39 1995 SMGR 27.40% 

40 1996 SMGR 32.03% 
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No Tahun BUMN Tbk 
Likuiditas Saham 

Persentase Nilai Perdagangan (%) 

41 1997 SMGR 95.45% 

42 1998 SMGR 83.24% 

43 1999 SMGR 38.46% 

44 2000 SMGR 100.76% 

45 2001 SMGR 36.45% 

46 2002 SMGR 28.60% 

47 2003 SMGR 14.58% 

48 2004 SMGR 8.61% 

49 2005 SMGR 7.36% 

50 2006 SMGR 24.75% 

51 2007 SMGR 15.64% 

52 2002 PTBA 1.07% 

53 2003 PTBA 42.07% 

54 2004 PTBA 47.09% 

55 2005 PTBA 89.47% 

56 2006 PTBA 137.96% 

57 2007 PTBA 108.11% 

58 1995 TLKM 6.79% 

59 1996 TLKM 21.18% 

60 1997 TLKM 38.39% 

61 1998 TLKM 56.57% 

62 1999 TLKM 43.22% 

63 2000 TLKM 51.71% 

64 2001 TLKM 65.34% 

65 2002 TLKM 56.24% 

66 2003 TLKM 30.49% 

67 2004 TLKM 28.09% 

68 2005 TLKM 27.59% 

69 2006 TLKM 24.46% 

70 2007 TLKM 36.48% 

71 1995 TINS 19.10% 

72 1996 TINS 23.35% 

73 1997 TINS 34.26% 

74 1998 TINS 53.26% 

75 1999 TINS 49.31% 

76 2000 TINS 106.00% 

77 2001 TINS 312.64% 

78 2002 TINS 132.50% 

79 2003 TINS 66.62% 

80 2004 TINS 160.75% 

81 2005 TINS 150.52% 

82 2006 TINS 94.02% 

83 2007 TINS 223.65% 
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4.5. Indikator PNP (Persentase Nilai Perdagangan) 

No Tahun BUMN Tbk 
Kapitalisasi Pasar 

Pertumbuhan Kapitalisasi Pasar (%) 

1 2004 ADHI 0.00% 

2 2005 ADHI 6.67% 

3 2006 ADHI 11.11% 

4 2007 ADHI 70.00% 

5 1997 ANTM 0.00% 

6 1998 ANTM 22.64% 

7 1999 ANTM -13.85% 

8 2000 ANTM -35.71% 

9 2001 ANTM -11.11% 

10 2002 ANTM 16.25% 

11 2003 ANTM 220.83% 

12 2004 ANTM -10.39% 

13 2005 ANTM 107.25% 

14 2006 ANTM 123.78% 

15 2007 ANTM 179.69% 

16 2001 INAF 0.00% 

17 2002 INAF 29.83% 

18 2003 INAF -29.17% 

19 2004 INAF 0.00% 

20 2005 INAF -32.35% 

21 2006 INAF -13.04% 

22 2007 INAF 105.00% 

23 2001 KAEF 0.00% 

24 2002 KAEF -13.95% 

25 2003 KAEF 13.51% 

26 2004 KAEF -2.38% 

27 2005 KAEF -29.27% 

28 2006 KAEF 13.79% 

29 2007 KAEF 84.85% 

30 2003 PGAS 0.00% 

31 2004 PGAS 24.20% 

32 2005 PGAS 272.12% 

33 2006 PGAS 70.03% 

34 2007 PGAS 32.41% 

35 1991 SMGR 0.00% 

36 1992 SMGR 102.79% 

37 1993 SMGR 62.44% 

38 1994 SMGR -7.50% 

39 1995 SMGR 632.85% 

40 1996 SMGR 18.75% 
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No Tahun BUMN Tbk 
Kapitalisasi Pasar 

Pertumbuhan Kapitalisasi Pasar (%) 

41 1997 SMGR -57.57% 

42 1998 SMGR 157.36% 

43 1999 SMGR 33.43% 

44 2000 SMGR -47.63% 

45 2001 SMGR -5.17% 

46 2002 SMGR 48.18% 

47 2003 SMGR -3.68% 

48 2004 SMGR 135.67% 

49 2005 SMGR -3.78% 

50 2006 SMGR 103.93% 

51 2007 SMGR 54.27% 

52 2002 PTBA 0.00% 

53 2003 PTBA 45.83% 

54 2004 PTBA 74.43% 

55 2005 PTBA 27.48% 

56 2006 PTBA 95.83% 

57 2007 PTBA 240.43% 

58 1995 TLKM 0.00% 

59 1996 TLKM 35.83% 

60 1997 TLKM -28.22% 

61 1998 TLKM -7.69% 

62 1999 TLKM 59.00% 

63 2000 TLKM -48.43% 

64 2001 TLKM 56.10% 

65 2002 TLKM 20.31% 

66 2003 TLKM 75.32% 

67 2004 TLKM 42.96% 

68 2005 TLKM 22.28% 

69 2006 TLKM 71.19% 

70 2007 TLKM 0.50% 

71 1995 TINS 0.00% 

72 1996 TINS 52.21% 

73 1997 TINS 37.21% 

74 1998 TINS -8.90% 

75 1999 TINS -9.30% 

76 2000 TINS -71.79% 

77 2001 TINS -68.73% 

78 2002 TINS -19.77% 

79 2003 TINS 639.13% 

80 2004 TINS -18.63% 

81 2005 TINS -12.29% 

82 2006 TINS 143.13% 

83 2007 TINS 548.59% 
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LAMPIRAN 6 

 

HASIL ANALISIS PLS  

DENGAN SMARTPLS VERSI.1.10 

 

 

6.1. Model PLS Tampa Bootstrap 
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6.2. Model PLS Dengan Bootstrap 
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6.3. Hasil Calculate Model  
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6.4. Hasil Bootsrtapping  

6.4.1. Settings 

 

 

 

 

6.4.2. Result for inner weights  
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6.4.3. Result for outer weights 
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BAB 2.    
Kinerja BUMN Tbk Indonesia (Tinjauan Kinerja Finansial dan Operasional, dan  

Keunggulan Daya Saing Berkelanjutan Berdasarkan  

Reputasi Ukuran Akuntansi) 

Oleh: Tona Aurora Lubis 

 

 

2.1.  PENDAHULUAN 

2.1.1.  Latar Belakang Penelitian 

Menurut D‟Souza, Megginson, dan Nash, (2006), privatisasi didefinisikan sebagai “as 

the sale of previously state-owned enterprises to private owners”. Definisi tersebut 

memberikan pemaknaan bahwa privatisasi menyebabkan perubahan kepemilikan pada suatu 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perubahan tersebut berupa awalnya kepemilikan 

sepenuhnya dikuasai negara menjadi sebagian atau bahkan sepenuhnya menjadi milik publik.  

Privatisasi merupakan satu dari beberapa fenomena ekonomi yang terjadi di negara-

negara dunia. Privatisasi sebagai fenomena di negara-negara dunia ditunjukkan oleh 

pernyataan beberapa peneliti, diantaranya Villalonga (2000), Naceur, Ghazouani dan Omran 

(2006), serta Garcia dan Anson (2007).  

Fenomena privatisasi di berbagai negara di dunia merupakan akibat dari maraknya 

privatisasi di berbagai negara di dunia. Ada 3 (tiga) faktor utama yang menyebabkan 

maraknya privatisasi di berbagai negara di dunia tersebut. Pertama, terdapat pergeseran 

pandangan  tentang peran yang harus dijalankan oleh negara dalam pengaturan ekonomi. 

Pergeseran pandangan tersebut adalah pergeseran dari pandangan Keynes menjadi pandangan 

Adam Smith dan Friedman. Pandangan Keynes dikenal dengan Keynesian Welfare State,  

menyajikan pandangan yang mendorong peran dominan pemerintah dalam perekonomian 

(Regil, 2001). Pandangan Adam Smith mengenai  liberalisme dan Friedman mengenai neo-

liberalisme, menyatakan bahwa fungsi dan peran pemerintah harus terbatas sebagai ”an 

umpire, not participant” (Friedman dan Friedman, 1980 dalam Irianto, 2006).  

Faktor kedua adalah kisah sukses privatisasi di Inggris. Kebijakan privatisasi pada 

awalnya dijalankan pada tahun 1979/1980 oleh Perdana Menteri Margeret Thatcher. Saat itu 

penjualan aset „hanya‟ menghasilkan £377 (US$ 565.5) juta dan jumlah tersebut melonjak 
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secara signifikan menjadi lebih dari £5 (US$7.9) milyar pada tahun 1986/87 (£1=US$1.5) 

(Pirie, 1988; Kay and Thompson, 1986; Stevens, 1992 dalam Irianto, 2006). Hal ini 

dipertegas oleh Garcia dan Anson (2007) yang menyatakan bahwa sejak dimulai pada tahun 

1979 di Inggris, privatisasi telah meluas bukan hanya pada negara-negara Eropa seperti 

Perancis, Italia, dan Jerman tetapi juga terjadi di negara-negara berkembang di Amerika 

Selatan, Asia dan Afrika. 

Faktor ketiga adalah peran dari Bank Dunia (World Bank) dan IMF (International 

Monetary Fund). World Bank dan IMF merumuskan paket kebijakan ekonomi yang dikenal 

dengan istilah Washington Consensus, terdiri dari fiscal austerity (penghematan pajak), 

privatization (privatisasi) dan market liberalization (liberalisasi pasar). Paket kebijakan 

Washington Consesnsus  merupakan upaya untuk mengatasi krisis ekonomi di negara-negara 

Amerika Latin dan beberapa negara berkembang (Stiglitz, 2002). Menurut Ghosh (2000), 

dalam Irianto (2006), 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. Fakta ini menunjukkan bahwa privatisasi menjadi program yang 

dijalankan oleh seluruh negara-negara di dunia yang terkena krisis pada tahun 1997/1998.  

Sebagai fenomena di negara-negara di dunia, privatisasi juga menjadi fenomena di 

Indonesia. Fenomena privatisasi di Indonesia diawali ketika terjadinya krisis ekonomi pada 

tahun 1997/1998. Implikasi krisis pada saat itu adalah Pemerintah Indonesia terpaksa 

menandatangani letter of Intent (Lol) dengan IMF. Salah satu butir kesepakatannya adalah 

privatisasi BUMN guna menutup defisit anggaran negara. Program privatisasi menjadi salah 

satu program dari Kementrian Negara BUMN RI. Hal ini tertuang dalam Master Plan BUMN 

2005-2009 (www.bumn-ri.go.id). Pembangunan BUMN merupakan bagian dari 

pembangunan ekonomi nasional, sehingga pembangunan BUMN Indonesia diletakkan pada 

konteks Pembangunan Nasional Indonesia. Hal ini dikarenakan BUMN memberikan 

kontribusi yang cukup besar terhadap APBN. Sumbangan total BUMN mencapai Rp 55,60 

triliun, berupa  pajak sebesar Rp 42,76 triliun pada tahun 2005. Sumbangan BUMN 

mengalami peningkatan menjadi Rp68,83 triliun, berupa pajak sebesar Rp45,32 triliun, 

deviden Rp 21,40 triliun, dan privatisasi Rp 2,11 triliun pada tahun 2006 (Sugiharto, 2007).  

 

 

http://www.bumn-ri.go.id/
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Tabel 2.1. Kinerja BUMN Tbk 2004-2006 

Uraian 
Tahun 

2004 2005 2006 

Kapitalisasi Pasar 

(RP T) 

239,16 36,3% 289,56 36,1% 452,69 36,82% 

Nilai Perdagangan  

(Rp T) 

62,44 29,2% 82,84 20,4% 151,67 34,5% 

Volume Perdagangan  

(Miliyar Saham) 

29,34 8,01% 32,11 8,0% 40,46 9,4% 

Frekuensi Perdagangan 

(kali)  

604.390 18,1% 778.347 19,4% 1.262.222 26,7% 

Sumber : Sugiharto, 2007 

 

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa kinerja BUMN Tbk setiap tahunnya mengalami 

peningkatan. Kapitalisasi Pasar pada tahun 2004 sebesar 239,16 triliun meningkat sebesar 

36,82% pada tahun 2006 menjadi 452,69 triliun. Volume perdagangan pada tahun 2004 

sebesar 29,34 milyar saham meningkat sebesar 9,4% menjadi 40,46 milyar saham pada tahun 

2006. Keadaaan ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja BUMN akan secara signifikan 

mendorong pertumbuhan pasar modal Indonesia. 

Privatisasi BUMN telah menjadi fenomena utama di negara maju dan  negara 

berkembang. Hal tersebut menyebabkan perubahan signifikan pada struktur kepemilikan 

perusahaan-perusahaan di seluruh dunia (Boubakri, Cosset, dan Guedhami, 2005). 

Berdasarkan hal tersebut, D‟Souza, Nash, dan Megginson (2005) berpendapat bahwa 

perubahan mendasar akibat dari privatisasi adalah perubahan kepemilikan.  

Struktur kepemilikan BUMN Tbk terdiri atas kepemilikan negara dan kepemilikan 

publik. Kemungkinan kepemilikan dari kepemilikan publik berupa kepemilikan oleh pegawai, 

kepemilikan asing, kepemilikan institusi, kepemilikan managerial, dan kepemillikan lainnya. 

Salah satu penelitian mengenai struktur kepemilikan BUMN Tbk adalah studi oleh D‟Souza 

et al. (2006). Mereka meneliti struktur kepemilikan BUMN Tbk berdasarkan kepemilikan 

negara dan kepemilikan publik ditinjau dari kepemilikan asing dan kepemilikan pegawai. 

D‟Souza et al. (2005) meneliti kepemilikan publik berdasarkan kepemilikan asing. Penelitian 

terhadap kepemilikan manajerial dilakukan oleh Li, Moshirian,  Nguyen, dan Tan (2007), 

kepemilikan CEO oleh Demsetz dan Villalonga (2001), kepemilikan manajemen oleh 

Roosenboom dan Van der Goot (2005), kepemilikan institusional oleh Tsai dan Gu (2007), 

dan kepemilikan pegawai oleh Barberis, Boycko, Shleifer, dan Tsukanova (1996).  
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Secara ekonomi dan politik, privatisasi dengan metode penjualan saham ke pasar modal 

(go public) merupakan privatisasi yang paling banyak digunakan di banyak negara (D‟Souza 

et al., 2006). Privatisasi dengan metode penjualan saham ke pasar modal 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, dan Thisse 

(1997), serta Estrin dan Perotin (1991), BUMN kurang efisien dikarenakan kebal terhadap 

campur tangan pasar modal. Lemahnya efisiensi tersebut menyebabkan kinerja manajerial 

kurang begitu termonitor. Apabila BUMN tersebut diprivatisasi melalui penjualan saham ke 

pasar modal, disiplin terhadap pasar modal akan terjadi.  

Menurut Farinos, García, dan Ibanez (2007), sebagian besar peneliti mempelajari topik 

privatisasi dengan fokus efek privatisasi terhadap kinerja finansial dan operasional BUMN 

melalui penjualan saham ke pasar modal. Peneliti-peneliti tersebut antara lain adalah D‟Souza 

et al. (2006), Mathur dan Banchuenvijit (2007), dan Naceur et al. (2006). Mereka meneliti 

privatisasi BUMN Tbk di banyak negara. Peneliti lain seperti Li et al. (2007) dan Farinos et 

al. (2007) meneliti privatisasi melalui penjualan saham ke pasar modal menggunakan sampel 

BUMN Tbk di satu negara.  

BUMN umumnya memiliki citra sebagai perusahaan yang kurang efisien, kental unsur 

birokrasi dan politik. Privatisasi BUMN melalui penjualan saham ke pasar modal diharapkan 

merubah citra tersebut menjadi perusahaan yang efisien dan profit oriented. Perubahan citra 

ini juga memberikan perubahan terhadap reputasi perusahaan.  

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

dalam kategori intangible asset (Michalisin, Smith, dan Klein, 1997). Barney (1991) 

menyatakan bahwa 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. Reputasi perusahaan yang baik 

merupakan sumberdaya langka dan berharga, serta merupakan sumber dari keunggulan daya 

saing untuk mendapatkan above average return (Barney, 1991). Suta (2006) menyatakan 

bahwa reputasi perusahaan dibangun atau dibentuk oleh beberapa faktor, salah satunya 

reputasi accounting measures (pengukuran akuntansi). Temuan-temuan tersebut memberikan 

kesimpulan bahwa keunggulan daya saing berkelanjutan dapat dicapai ketika perusahaan 

menerapkan strategi penciptaan nilai yang tidak mampu diikuti oleh pesaing. Salah satu cara 
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untuk mencapai keunggulan daya saing berkelanjutan tersebut adalah melalui reputasi ukuran 

akuntansi.  

Penelitian terdahulu tentang privatisasi sebagian besar hanya berfokus membandingkan 

kinerja finansial dan operasional BUMN Tbk sebelum dan sesudah privatisasi. Perbandingan 

kinerja finansial dan operasional tersebut menggunakan indikator profitabilitas, indikator 

efisiensi operasi, indikator investasi modal, indikator output, indikator tenaga kerja, dan 

indikator leverage serta indikator pembayaran deviden. Hasil penelitian mengenai kinerja 

finansial dan operasional dari BUMN Tbk pada sekelompok negara maupun satu negara 

belum mampu secara tegas menyatakan bahwa pasca privatisasi terjadi peningkatan kinerja 

finansial dan operasional. Ketidaktegasan tersebut dikarenakan masih terdapat inkonsistensi 

hasil pada indikator profitabilitas, indikator investasi modal, maupun indikator output. 

Penelitian terdahulu mengenai keunggulan daya saing antara lain dilakukan oleh Barney 

(1991), Rose dan Thomsen (2004). Penelitian mereka menunjukkan bahwa reputasi 

perusahaan yang baik memiliki karakteristik aset intangible. Karakteristik tersebut 

memberikan keunggulan daya saing untuk menghasilkan return di atas normal.  

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu mengenai struktur kepemilikan, dan kinerja 

finansial dan operasional, serta keunggulan daya saing, memunculkan beberapa research gap. 

Pengaruh perubahan stuktur kepemilikan BUMN dari kepemilikan oleh negara sepenuhnya 

menjadi kepemilikan negara dan kepemilikan publik terhadap kinerja finansial dan 

operasional masih ambigu. Pengaruh kepemilikan publik terhadap keunggulan daya saing 

sangat penting tetapi belum banyak diteliti.  

 Penelitian mengenai pengaruh kinerja perusahaan terhadap reputasi perusahaan telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti. Rose dan Thomson (2004) mengemukakan bahwa ketika 

perusahaan mengalami kinerja finansial yang sangat baik, reputasi perusahaan tersebut secara 

positif akan terpengaruh. Hasil penelitian mereka menegaskan bahwa kinerja finansial 

perusahaan mempengaruhi reputasi. Penelitian Suta (2006) tentang reputasi persahaan dapat 

disimpulkan bahwa reputasi perusahaan dibangun dari reputasi tata kelola perusahaan, 

reputasi CEO, reputasi tanggung jawab sosial, dan reputasi ukuran akuntansi. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu mengenai kinerja finansial dan operasional, 

keunggulan daya saing, memunculkan research gap. Penelitian terdahulu belum menjelaskan 

pengaruh kinerja finansial dan operasional terhadap keunggulan daya saing berkelanjutan 

berdasarkan ukuran akuntansi. 
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Mengingat pentingnya privatisasi bagi bangsa Indonesia dan dalam rangka 

pengembangan literatur, studi ini menjadi penting dan menarik sehingga layak untuk 

dilakukan penelitian. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja BUMN 

Tbk Indonesia yang berdasarkan tinjauan pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja 

finansial dan operasional, dan keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi 

ukuran akuntansi.  

2.1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan research gap, masalah utama penelitian ini adalah apakah struktur 

kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja finansial dan operasional, dan  keunggulan daya 

saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi pada BUMN Tbk Indonesia. 

Masalah utama penelitian ini kemudian dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) rumusan masalah, 

sebagai berikut:  

1. Apakah kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja 

finansial dan operasional?. 

2. Apakah kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan berpengaruh terhadap 

keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi?.  

3. Apakah kinerja finansial dan operasional berpengaruh terhadap keunggulan daya saing 

berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi?.  

2.1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan pengaruh stuktur 

kepemilikan terhadap kinerja finansial dan operasional, dan keunggulan daya saing 

berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi pada BUMN Tbk Indonesia. Tujuan 

utama penelitian ini kemudian dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) tujuan penelitian masalah, 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan 

terhadap kinerja finansial dan operasional. 

2. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan 

terhadap keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi. 

3. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh kinerja finansial dan operasional terhadap 

keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi. 
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2.1.4.  Manfaat Penelitian 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan 

praktis. Kontribusi teoritis dari penelitian ini adalah melengkapi dan memperkaya khasanah 

ilmu pengetahuan di bidang manajemen keuangan mengenai struktur kepemilikan, kinerja 

finansial dan operasional, dan keunggulan daya saing dalam konteks privatisasi di Indonesia. 

Kontribusi praktis dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara langsung berupa 

informasi mengenai: 

1.  Pengaruh kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan terhadap kinerja finansial dan 

operasional.  

2.  Pengaruh kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan terhadap keunggulan daya 

saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi. 

3.   Pengaruh kinerja finansial dan operasional terhadap keunggulan daya saing 

berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi. 

 

2.2.  TINJAUAN PUSTAKA  

2.2.1.  Definisi Privatisasi 

Menurut Bastian (2002), teori privatisasi sangat dipengaruhi ide dasar bahwa privatisasi 

adalah masalah politik ekonomi. Kontribusi aspek ini sebenarnya sudah ada di tahap awal 

praktik privatisasi. Praktik privatisasi di Inggris dirasakan sebagai implementasi kebijakan 

politik pragmatis, sedangkan praktik privatisasi di Amerika Serikat (AS) cenderung 

dipengaruhi perkembangan teori ekonomi. Dua pandangan yang berbeda tersebut sebenarnya 

merupakan turunan politik ekonomi. Pengkajian dua pandangan tersebut dilakukan dengan 

pendekatan pragmatis politik yang berorientasi kepentingan ekonomi. Ini berarti bahwa 

berbagai kebijakan privatisasi akan dikembangkan dalam konteks masing-masing negara  

Menurut Meitisari (2007), pelaksanaan program privatisasi di Indonesia ditentukan oleh 

beberapa lembaga negara. Masing-masing lembaga tersebut mempunyai sudut pandang yang 

berbeda. Kementrian Negara BUMN mempunyai sudut pandangan dari sisi ekonomi mikro, 

bahwa privatisasi bertujuan untuk meningkatkan produktifitas, profitabilitas, efisiensi, dan 

pengurangan utang perusahaan BUMN. Departemen Keuangan memandangnya dari sisi 

ekonomi makro, bahwa tujuan privatisasi berorientasi pada kepentingan fiskal, yaitu untuk 
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menambah sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah, dan 

perbaikan iklim investasi, serta pengembangan pasar modal. Lembaga Legislatif 

menggunakan pandangan ekonomi politik. Perspektif yang berbeda-beda tersebut menentukan 

objektifitas terhadap keputusan privatisasi, bahwa bertujuan melindungi aset negara dengan 

pertimbangan melindungi bidang usaha yang berkaitan dengan nasionalisme, keamanan 

negara, dan sumber daya alam. 

2.2.2.  Privatisasi dalam Perspektif Manajemen Keuangan 

Menurut perspektif manajemen keuangan, privatisasi diinterprestasikan sebagai 

perubahan struktur kepemilikan yang mengakibatkan perubahan pada tata kelola perusahaan. 

Perubahan tersebut pada akhirnya mempengaruhi kinerja perusahaan. Sebelum dilakukan 

privatisasi, kepemilikan BUMN sepenuhnya dimiliki oleh negara. Namun, setelah dilakukan 

privatisasi, terjadi perubahan struktur kepemilikan dari yang pada awalnya sepenuhnya milik 

negara menjadi sebagian atau bahkan sepenuhnya menjadi milik publik. Struktur kepemilikan 

menggambarkan besarnya kepemilikan pada suatu perusahaan. Besaran kepemilikan 

dicerminkan dengan persentase kepemilikan saham oleh pemegang saham (shareholder). 

Kepentingan utama para pemegang saham adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-

besarnya melalui pembagian deviden.  

Manajemen keuangan merupakan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan, yakni: uang 

dan manusia (Asnawi dan Wijaya, 2005). Manusia (men) dalam bertindak tidak terlepas dari 

kegiatan pengambilan keputusan. Demikian halnya manusia di dalam manajemen keuangan 

(manager keuangan) tidak terlepas dari kegiatan pengambilan keputusan. Menurut Saragih, 

Manurung dan Manurung (2005), terdapat tiga jenis keputusan dalam manajemen keuangan, 

yaitu: (a) keputusan-keputusan investasi (investment decisions), (b) keputusan-keputusan 

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

Benang merah privatisasi dalam perspektif manajemen keuangan adalah bahwa 

keberadaan perubahan struktur kepemilikan pada suatu BUMN mampu memaksimumkan 

kemakmuran pemegang saham melalui maksimalisasi nilai perusahaan dengan menggunakan 

keputusan-keputusan dalam manajemen keuangan. 

2.2.3.  Struktur Kepemilikan (Ownership Structure) 

Privatisasi mengakibatkan terjadinya perubahan struktur kepemilikan perusahaan. 

Menurut Ping (2004), struktur kepemilikan memiliki dua implikasi. Pertama, struktur 
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kepemilikan itu sendiri, yaitu komposisi persentase saham yang dimiliki oleh masing-masing 

pihak dalam sebuah struktur kepemilikan perusahaan, seperti persentase kepemilikan negara, 

persentase kepemilikan badan hukum atau institusi, persentase saham perorangan dan 

persentase lainnya. Kedua, konsentrasi kepemilikan, yaitu kepemilikan persentase saham 

yang dipegang oleh 5 atau 10 pihak pemegang saham tertinggi.  

Privatisasi suatu BUMN yang dilakukan dengan metode penjualan saham ke pasar 

modal menjadikan BUMN yang bersangkutan sebagai BUMN publik atau terbuka (BUMN 

Tbk). Sebagai BUMN Tbk, struktur kepemilikan terdiri dari kepemilikan negara dan 

kepemilikan publik. Studi 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). Li et al. (2007) meneliti struktur kepemilikan dengan menggunakan pendekatan 

kepemilikan manajerial (managerial ownership) dan kepemilikan Chief Executive 

Officier/CEO (CEO ownership). Penelitian lain oleh D‟Souza et al. (2006) menyajikan 

struktur kepemilikan yang diteliti berdasarkan kepemilikan negara, dan kepemilikan asing, 

serta kepemilikan tenaga kerja. 

2.2.4.  Kinerja Finansial dan Operasional  

Beberapa peneliti yang menulis tentang kinerja perusahaan yang diprivatisasi 

menggunakan beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan kinerja perusahaan yang 

diprivatisasi. Garcia dan Anson (2007), Omran (2004), dan Harper (2002) menyatakan kinerja 

perusahaan yang diprivatisasi dengan istilah kinerja. Alexandre dan Charreaux (2004) 

menyatakan kinerja perusahaan yang diprivatisasi dengan istilah efisiensi statik. Penelitian 

Chen, Firth, Rui (2006) mengistilahkan kinerja perusahaan yang diprivatisasi dengan kinerja 

ekonomi. Naceur et al. (2006) mengistilahkan kinerja perusahaan yang diprivatisasi dengan 

istilah kinerja berdasarkan kinerja ukuran akuntansi. Menurut Boubakri et al. (2005) dan 

Farinos et al. (2007), kinerja perusahaan yang diprivatisasi diistilahkan dengan kinerja 

operasional. Kinerja finansial dan operasional merupakan pengistilahan kinerja perusahaan 

terprivatisasi yang paling banyak digunakan oleh para peneliti seperti Boubakri dan Cosset 

(1998), D‟Souza dan Megginson (1999), Hung dan Song (2005), serta D‟Souza et al. (2005, 

2006).   
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Menurut Farinos et al. (2007), sebagian besar akademisi yang mempelajari topik 

privatisasi berfokus pada penelitian mengenai efek privatisasi terhadap kinerja finansial dan 

operasional BUMN yang diprivatisasi melalui IPO. Berdasarkan penelitian-penelitian 

terdahulu mengenai kinerja finansial dan operasional BUMN Tbk, dapat dilakukan 

investarisasi indikator-indikator dari kinerja finansial dan operasional. Kinerja finansial dan 

operasional diukur dengan indikator profitabilitas (profitability), efisiensi operasi (operating 

efficiency), investasi modal (capital investment) atau pengeluaran modal (capital 

expenditure), output, tenaga kerja (employment), dan hutang (leverage), serta pembayaran 

deviden (dividend payout).  

Indikator profitabilitas oleh Neceur et al. (2006) serta Mathur dan Banchuenvijit (2007) 

dihitung menggunakan ROS (return on sales) dengan formulasi net income/sales, ROA 

(return on assets) dengan formulasi net income/total assets, serta ROE (return on equity) 

dengan formulasi net income/equity. Namun, dalam penelitian Garcia et al. (2007), indikator 

profitabilitas dihitung menggunakan ROS dengan formulasi operating profits/sales, ROA 

dengan formulasi operating profits/total assets, serta ROE dengan formulasi net profit/total 

equity. Farinos et al. (2007) mengukur indikator profitabilitas menggunakan ROS dengan 

formulasi income/sales, dan ROA dengan formulasi income/average total assets, serta ROE 

dihitung dengan income/average total equity. 

Indikator efisiensi operasi (operating efficiency), dalam penelitian  Naceur et al. (2006) 

dan Mathur dan Banchuenvijit (2007), dihitung menggunakan SALEFF (Sales efficiency) 

dengan formulasi sales/number of employees dan NIEFF (Net income efficiency) dengan 

formulasi net income/equity. Garcia et al. (2007) menjelaskan bahwa efisiensi operasi 

dihitung menggunakan SALES/EMP dengan formulasi real sales/the number of employees, 

NP/EMP dengan formulasi net profit/the number of employees, dan OP/EMP dengan 

formulasi operating profits/the number of employees, serta AV/EMP dengan formulasi added 

value/the number of employees. Lain halnya dalam penelitian Farinos et al. (2007), efisiensi 

operasi dihitung menggunkan SALEFF (Sales efficiency) dengan formulasi real sales/total 

employment, dan INEFF (income efficiency) dengan formulasi real income/total employment.  

Indikator investasi modal, dalam penelitian Mathur dan Banchuenvijit  (2007), dihitung 

menggunakan CESA (capital expenditure to sales) dengan formulasi capital 

expenditures/sales, dan CETA (capital expenditures to assets) dengan formulasi capital 

expenditures/total assets. Penelitian Garcia et al. (2007) menunjukkan bahwa indikator 
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investasi modal dihitung dengan INV (invesment in fixed assets) dengan formulasi increase of 

fixed assets. Farinos et al. (2007) menghitung investasi modal menggunakan CE (real capital 

investment) dengan formulasi real capital expenditure, dan CESA (capital investment to 

sales) dengan formulasi indikator capital expenditure/sales, serta CETA (capital investment 

to total assets) dengan formulasi capital expenditure/total assets.  

Indikator output, oleh Naceur et al. (2006) dan Mathur dan Banchuenvijit (2007), 

dihitung menggunakan SAL (real sales) dengan formulasi nominal sales/consumer price 

index. Menurut Garcia et al. (2007), indikator output dihitung menggunakan SALES (real 

sales) dengan formulasi nominal sales/index of retail prices. Farinos et al. (2007) menghitung 

indikator output dengan menggunakan SAL (real sales), dengan formulasi nominal sales/ 

GDP deflator. 

Indikator tenaga kerja, dalam penelitian Naceur et al. (2006), Mathur dan Banchuenvijit 

(2007), serta Farinos et al. (2007), dihitung menggunakan EMPL (total employment). Garcia 

et al. (2007) menghitung indikator tenaga kerja dengan EMP (employees). Ketiga peneliti 

tersebut menggunakan formulasi yang sama yaitu total number of employees untuk 

menghitung indikator tenaga kerja. 

Penelitian Naceur et al. (2006) dan Farinos et al. (2007) hanya menghitung TDTA (debt 

to assets) dengan formulasi total debt/total assets, untuk indikator leverage. Mathur dan 

Banchuenvijit (2007) menghitung indikator leverage menggunakan LEV (debt to assets) 

dengan formulasi total debt/total assets, dan LEV2 (long-term debt to equity) dengan 

formulasi long-term debt/equity. Garcia et al. (2007) menghitung indikator leverage 

menggunakan LEV (total leverage) dengan formulasi liabilities/assets, dan LLEV (long term 

leverage) dengan formulasi liabilities LR/assets.  

Indikator pembayaran deviden, dalam penelitian Mathur dan Banchuenvijit (2007), 

dihitung menggunakan 2 (dua) perhitungan. Perhitungan tersebut adalah DIVSAL (dividends 

to sales) dengan formulasi cash dividend/ sale dan PAYOUT (dividend payout) dengan 

formulasi cash dividend/ net income. 

2.2.5. Keunggulan Daya Saing Berkelanjutan Berdasarkan Reputasi Ukuran 

Akuntansi. 

Menurut Caloghirou (2004), dalam Baaij, Greeven, dan Dalen (2004), literatur 

mengenai keunggulan daya saing berkelanjutan (Sustainable Competitive Advantage, SCA) 
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didominasi oleh dua perspektif, yaitu ekonomi organisasi industri (oleh Porter, 1985) dan 

pandangan berbasis sumberdaya perusahaan (oleh Barney, 1991). Menurut ekonomi 

organisasi industri, keunggulan daya saing berkelanjutan didasarkan pada penentuan posisi 

strategis perusahaan dalam suatu industri.  

Berdasarkan 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 kesemuanya itu kemudian 

membentuk landasan dari keunggulan daya saing berkelanjutan. Pandangan berbasis 

sumberdaya memaknai perusahaan sebagai sekumpulan sumberdaya dan kapabilitas yang 

ketika digabungkan menjadi sumber dan pemasukan ekonomi dan keunggulan daya saing 

yang berkelanjutan (Barney, 1991). 

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 dan Wernerfelt, 1991). 

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 the 

firm (RBV)), landasan keunggulan daya saing berkelanjutan perusahaan muncul dari 

kemampuannya seperti nilai, kelangkaan, sulitnya ditiru, dan organisasi (Barney, 1991). 

Istilah yang lebih umum adalah inovasi, arsitektur, dan aset strategis serta reputasi (Kay, 

1995). Menurut Rose dan Thomsen (2004), manajemen di perusahaan besar menggunakan 

sebagian besar sumberdaya dan usahanya untuk mempertahankan dan meningkatkan reputasi 

perusahaannya, yang sangat penting bagi keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. 

Menurut Barney (1991), reputasi perusahaan merupakan salah satu elemen kunci dari 

intangible resources yang akan menjadi sumber penciptaan kondisi keunggulan daya saing 

berkelanjutan bagi suatu perusahaan. Reputasi juga merupakan suatu konsep yang kompleks. 
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Barney menyatakan ”Reputation will win or lost, be created as a result of many activities of 

the corporation that go beyond the consideration of interest”. Menurut Rose dan Thomsen 

(2004), reputasi perusahaan yang baik memiliki karakteristik aset intangible dan ini bisa 

memberi perusahaan keunggulan daya saing yang karenanya menghasilkan return di atas 

normal. 

Penelitian Suta (2006) menegaskan bahwa reputasi perusahaan dibangun atau dibentuk 

dari faktor-faktor pembentuk reputasi perusahaan. Faktor-faktor yang membentuk reputasi 

perusahaan tersebut 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, Eugene dan Houston (2004), dibagi 

menjadi 5 kategori rasio untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, yaitu rasio likuiditas, 

manajemen aset, manajemen hutang, keuntungan (profitability), dan nilai pasar (market 

value). Namun, menurut Suta (2006), para investor umumnya menggunakan 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.  

Melalui proses pemikiran rasional terhadap konsep-konsep mengenai keunggulan daya 

saing, reputasi, dan ukuran akuntansi, sebuah frasa baru muncul dengan definisi yang 

menggabungkan tiga konsep tersebut, yaitu keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi. Kesimpulannya adalah definisi keunggulan daya saing 

berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi merupakan suatu keadaan ketika sebuah 

perusahaan memiliki kinerja keuangan/akuntansi yang sangat menguntungkan bagi 

perusahaan dan sulit untuk dicapai atau ditiru oleh pesaing sehingga superioritas kinerja 

tersebut menjadi persepsi yang tertanam di benak publik. 
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2.2.6. Hipotesis  

2.2.6.1.  Pengaruh Kepemilikan Publik dalam Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja 

Finansial dan Operasional. 

 BUMN Tbk memiliki struktur kepemilikan perusahaan yang terdiri dari kepemilikan 

negara dan kepemilikan publik. Kepemilikan publik terdiri dari berbagai kemungkinan 

kepemilikan, seperti kepemilikan tenaga kerja, kepemilikan asing, kepemilikan institusi, 

kepemilikan managerial, dan kepemillikan lainnya. Perubahan struktur kepemilikan tersebut 

memicu perubahan tata kelola dan kinerja BUMN Tbk yang bersangkutan.  

Beberapa penelitian mengenai BUMN Tbk membahas pengaruh kepemilikan terhadap 

kinerja finansial dan operasional tidak secara tersurat, namun hanya menyatakan bahwa 

privatisasi BUMN Tbk mempunyai pengaruh terhadap kinerja finansial dan operasional. 

Beberapa penelitian tersebut diantaranya adalah penelitian oleh Mathur dan Banchuenvijit 

(2007), dan Naceur et al. (2006), serta Farinos et al. (2007). Mathur dan Banchuenvijit (2007) 

menyimpulkan bahwa privatisasi BUMN Tbk mempunyai pengaruh terhadap kinerja finansial 

dan operasional. Hal ini ditunjukkan oleh  peningkatan profitabilitas, peningkatan efisiensi, 

penurunan investasi modal, peningkatan output, penurunan tenaga kerja, penurunan leverage, 

peningkatan pembayaran deviden pasca privatisasi. Naceur et al. (2006) menyimpulkan 

bahwa privatisasi BUMN Tbk mempengaruhi kinerja finansial dan operasional.  

Pasca privatisasi, indikator kinerja finansial dan operasional BUMN yang mengalami 

peningkatan signifikan adalah indikator profitabilitas dan indikator efisiensi operasi, dan 

penurunan signifikan terjadi pada indikator tenaga kerja dan indikator leverage. Namun, 

peningkatan atau penurunan indikator output tidak ditemukan. Penelitian Farinos et al. (2007) 

menunjukkan bahwa privatisasi BUMN Tbk mempunyai pengaruh terhadap kinerja finansial 

dan operasional. Hal ini dibuktikan dengan temuan bahwa indikator pembentuk kinerja 

finansial dan operasional mengalami perubahan pasca privatisasi yakni berupa peningkatan 

efisiensi operasi, peningkatan investasi modal, peningkatan output, dan penurunan tenaga 

kerja serta penurunan leverage, namun tidak terjadi peningkatan profitabilitas. 

Beberapa penelitian lain mengenai privatisasi, pernyataan mengenai pengaruh 

kepemilikan terhadap kinerja finansial dan operasional tidak dinyatakan secara tersurat juga, 

namun hanya menyatakan bahwa privatisasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja finansial 

dan operasional. Pernyataan-pernyataan tersebut bisa ditemukan dalam penelitian Megginson, 

Nash, dan Randenborgh. (1994), dan Boubakri dan Cosset (1998) yang meneliti privatisasi di 
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negara-negara berkembang, D'Souza dan Megginson (1999) yang meneliti sampel 85 

perusahaan dari negara industri yang terprivatisasi di tahun 1990an, La Porta dan López de 

Silanes (1999), Boubakri, Cosset, dan Guedhami (2004), Wei dan Varela (2003), Gupta 

(2005). Peneliti-peneliti tersebut menyimpulkan bahwa privatisasi mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja finansial dan operasional berupa peningkatan profitabilitas.  

Sun dan Tong (2003) menyimpulkan bahwa perusahaan terprivatisasi mengalami 

penurunan kinerja finansial dan operasional berupa penurunan profitabilitas yang dihitung 

menggunakan ROS. Menurut De Alessi (1980), Vining dan Boardam (1992), Boardman dan 

Vining (1989), Megginson et al. (1994), Boubakri dan Cosset (1998), D‟Souza dan 

Megginson (1999), Tian (2000), Dewenter dan Malatesta (2001), Sun dan Tong (2003), Wei 

dan Varela (2003), Boubakri et al. (2004), serta D'Souza et al. (2005), privatisasi mampu 

meningkatkan kinerja finansial dan operasional berupa peningkatan efisiensi operasional. 

Pengaruh privatisasi terhadap kinerja finansial dan operasional dalam indikator output 

disampaikan dalam penelitian Megginson et al. (1994), Boubakri dan Cosset (1998), D'Souza 

dan Megginson (1999). Wei dan Varela (2003) menemukan bahwa privatisasi mampu 

meningkatkan kinerja finansial dan operasional berupa peningkatan output. Harper (2002) 

menyatakan bahwa privatisasi memberikan pengaruh pada kinerja finansial dan operasional 

berupa penurunan tenaga kerja, karena BUMN umumnya kelebihan pegawai untuk tujuan 

politik.  

Namun, penelitian Meller (1993), Megginson et al. (1994), Boubakri dan Cosset (1998), 

Sun dan Tong (2003), Boubakri et al. (2004) dan D'Souza et al. (2005) menyatakan bahwa 

privatisasi memberikan pengaruh pada kinerja finansial dan operasional berupa peningkatkan 

jumlah tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh setelah privatisasi terjadi peningkatakan 

penjualan dan market share sehingga membutuhkan tenaga kerja lebih banyak. Megginson et 

al. (1994), Boubakri dan Cosset (1998), D'Souza et al. (2005), Gupta (2005) menyatakan 

bahwa privatisasi memberikan pengaruh terhadap kinerja finansial dan operasional berupa 

peningkatan investasi modal. Penelitian D'Souza dan Megginson (1999) juga menunjukkan 

penurunan penurunan investasi modal. Penelitian Megginson et al. (1994), Boubakri dan 

Cosset (1998), Dewenter dan Malatesta (2001), dan D'Souza dan Megginson (1999) dan 

D'Souza et al. (2005) menunjukkan bahwa privatisasi mampu meningkatkan kinerja finansial 

dan operasional berupa penurunan hutang. Megginson et al. (1994), Boubakri dan Cosset 
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(1998) dan D'Souza dan Megginson (1999) menyatakan bahwa privatisasi mampu 

meningkatkan kinerja finansial dan operasional berupa peningkatan pembayaran deviden.  

Privatisasi dengan metode penjualan saham ke pasar modal menyebabkan terjadinya 

perubahan struktur kepemilikan berupa adanya kepemilikan publik dalam BUMN Tbk. 

Perubahan struktur kepemilikan mempengaruhi perubahan tata kelola perusahaan. Perubahan 

tata kelola perusahaan mempengaruhi kinerja finansial dan operasionalnya. Peningkatan 

kinerja finansial dan operasional ditunjukkan oleh peningkatan profitabilitas, peningkatan 

efisiensi operasi, peningkatan output, peningkatan investasi modal, penurunan tenaga kerja, 

dan penurunan leverage, serta peningkatan pembayaran deviden. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, hipotesis pertama yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H1: Meningkatnya kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan akan mampu  

meningkatkan kinerja finansial dan operasional  

2.2.6.2.  Pengaruh Kepemilikan Publik dalam Struktur Kepemilikan Terhadap 

Keunggulan Daya Saing Berkelanjutan Berdasarkan Reputasi Ukuran 

Akuntansi.  

Privatisasi BUMN yang dilakukan dengan metode penjualan saham ke pasar modal 

menjadikan BUMN tersebut menjadi BUMN publik atau terbuka (BUMN Tbk). Struktur 

kepemilikan BUMN Tbk terdiri dari kepemilikan negara dan kepemilikan publik. Menurut 

D‟Souza et al. (2005), perubahan yang mendasar sebagai akibat dari privatasasi adalah 

perubahan kepemilikan. 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. 

Boubakri et al. (2005) berpendapat bahwa keberhasilan privatisasi bergantung pada efektifitas 

mekanisme tata kelola perusahaan pasca privatisasi. Menurut Jensen dan Meckling (1976), 

struktur kepemilikan memiliki kaitan dengan tata kelola perusahaan, maka struktur 

kepemilikan ini memiliki pengaruh baik positif maupun negatif terhadap tata kelola 

perusahaan. 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.  



194 

 

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

dalam kategori intangible asset (Michalisin et al. 1997). Fombrun dan Shanley (1990) 

menemukan bahwa kinerja historis dan sinyal non-ekonomi lainnya mempengaruhi reputasi. 

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.  

Suta (2006), dalam penelitiannya, menyimpulkan bahwa tata kelola perusahaan yang 

baik merupakan faktor penting yang menentukan reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan 

dibangun atau dibentuk dari faktor-faktor pembentuk reputasi perusahaan. 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). 

Kesimpulan yang bisa diambil adalah privatisasi dengan metode penjualan saham ke 

pasar modal menyebabkan terjadinya perubahan struktur kepemilikan berupa adanya 

kepemilikan publik dalam BUMN Tbk. 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. Berdasarkan paparan tersebut maka 

hipotesis kedua yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H2: Meningkatnya kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan akan mampu 

meningkatkan keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi 

2.2.6.3.  Pengaruh Kinerja Finansial dan Operasional Terhadap Keunggulan Daya 

Saing Berkelanjutan Berdasarkan Reputasi Ukuran Akuntansi. 

Menurut Barney (1991) keunggulan daya saing berkelanjutan didasarkan pada upaya 

menjadikan kompetensi inti perusahaan lebih ekonomis. Kompetensi inti perusahaan tersebut 

adalah: valuable (yang sangat bernilai), rare (jarang), difficult to imitate (sulit ditiru), trade 

(diperdagangkan), dan subsitute (digantikan), yang kesemuanya itu kemudian membentuk 

landasan dari keunggulan daya saing berkelanjutan. Selanjutnya,  Barney (1991) 

mengklasifikasikan sumberdaya menjadi 2 kategori, yaitu tangible dan intangible. Barney 

(1991) menyimpulkan bahwa sumberdaya intangible selalu dianggap memainkan peran 



195 

 

penting dalam penciptaan nilai perusahaan dan keunggulan daya saing. Michalisin, Kline, 

Smith (2000) menyatakan bahwa perusahaan mencapai keunggulan daya saing berkelanjutan 

dan memperoleh laba yang superior dengan memiliki dan mengendalikan aset strategis, 

seperti budaya organisasi,  pengetahuan, dan reputasi. 

Fombrun dan Shanley (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, lambat laun akan tertanam reputasi 

perusahaan dibenak publik. Penelitian mereka bertujuan menggambarkan keragaman sumber 

informasi yang dipakai oleh para stakeholder untuk mengevaluasi dan membangun reputasi 

perusahaan. Variabel yang menunjukkan sinyal paling signifikan dari beberapa variabel yang 

diseleksi adalah variabel-variabel akuntansi, profitabilitas, dan risiko selama periode 

sebelumnya yang diikuti oleh penilaian pasar. Variabel non-keuangan diantaranya adalah 

ukuran (size), kegiatan sosial (charitable works), pembayaran deviden yang berhubungan 

dengan tahun finansial sebelumnya (divident payout corresponding to the previous financial 

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

membentuk reputasi, walaupun kurang signifikan. Suta (2006) menyimpulkan bahwa reputasi 

perusahaan dibangun atau dibentuk dari beberapa faktor, salah satunya reputasi accounting 

measures (pengukuran akuntansi).   

Penelitian yang berfokus terhadap hubungan antara kinerja finansial dan operasional 

dengan reputasi perusahaan dapat dilihat pada penelitian Rose dan Thomson (2004). mereka 

menyampaikan bahwa ketika perusahaan mengalami kinerja finansial yang sangat baik, 

reputasi perusahaan tersebut akan terpengaruh secara positif. Pada akhir hasil penelitiannya, 

mereka menyimpulkan bahwa kinerja finansial perusahaan mempengaruhi reputasi.  

Kesimpulan dari berbagai penelitian terdahulu adalah bahwa kinerja finansial dan 

operasional BUMN Tbk mempunyai pengaruh terhadap reputasinya. Reputasi merupakan 

salah satu pembentuk keunggulan daya saing berkelanjutan. Reputasi salah satunya dibentuk 

oleh reputasi ukuran akuntansi. Berdasarkan paparan tersebut, hipotesis kelima yang dapat 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 
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H3: Meningkatnya kinerja finansial dan operasional akan mampu meningkatkan keunggulan 

daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi  

 

2.3.  METODE PENELITIAN  

2.3.1.  Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris 

(explanatory research). Berdasarkan cakupan eksplanasinya, penelitian ini merupakan 

penelitian kausalitas. Ferdinand (2006) menyatakan bahwa jenis penelitian eksplanatoris 

merupakan penelitian yang dilakukan dengan maksud penjelasan (explanatory), sedangkan 

penelitian kausalitas adalah penelitian yang ingin mencari penjelasan dalam bentuk hubungan 

sebab akibat. 

2.3.2.  Populasi dan Sampel 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) merubah BUMN tersebut menjadi 

BUMN publik atau terbuka (BUMN Tbk). Periode populasi penelitian didasarkan sejak 

BUMN Tbk tersebut melakukan penjualan saham pasar modal hingga tahun 2010. Populasi 

dalam penelitian ini berjumlah 15 (lima belas) BUMN Tbk. Secara lengkap populasi 

penelitian ini ditunjukkan oleh Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2. Populasi Penelitian 

NO BUMN Tbk ID Sektor 
Tahun 

IPO 

1. PT Semen Gersik Tbk  SMGR Semen 1991 

2. PT Timah Tbk TINS Tambang Mineral dan Logam 1995 

3. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk TLKM Telekomunikasi 1995 

4. PT BNI Tbk BBNI Perbankan 1996 

5. PT Aneka TambangTbk ANTM Tambang Mineral dan Logam 1997 

6. PT Kimia Farma Tbk KAEF Farmasi 2001 

7. PT Indofarma Tbk INAF Farmasi 2001 

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

9. PT Bank Mandiri Tbk BMRI Perbankan 2003 

10. PT BRI Tbk BBRI Perbankan 2003 

11. PT Perusahaan Gas Negara Tbk PGAS Energi 2003 

12. PT Adhi Karya Tbk ADHI Konstruksi Bangunan 2004 

13. PT Wijaya Karya Tbk WIKA Konstruksi Bangunan 2007  

14. PT Jasa Marga Tbk JSMR 
Produk-produk Pelabuhan Laut, Pelabuhan Udara 

dan Jalan Tol 
2007 

15. PT Krakatau Steel Tbk KS Produk-produk dan Logam 2010 

Sumber: disarikan oleh Peneliti, Kementrian BUMN RI 
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Sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling tipe 

judgement sampling. Menurut Jogiyanto (2010), judgement sampling adalah purposive 

sampling dengan kriteria berupa suatu pertimbangan tertentu. Metode ini digunakan dalam 

penelitian ini karena kriteria pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 

sebagia 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 sesuai dengan penelitian Farinos et al. (2007) dan Naceur et al. (2006) yang tidak 

memasukkan sektor industri perbankan 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 melakukan IPO sebelum tahun 2010. Pada akhir tahun 2010, PT 

Krakatau Steel Tbk melakukan IPO. PT Krakatau Steel tidak diikutseratkan dalam sampel 

penelitian karena tidak tersedianya data penelitian.  

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel penelitian tersebut, maka sampel penelitian yang 

diperoleh berjumlah 11 (sebelas) BUMN Tbk, secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Sampel Penelitian 

NO BUMN Tbk ID Sektor 
Tahun 

IPO 

1. PT Semen Gersik Tbk  SMGR Semen 1991 

2. PT Timah Tbk TINS Tambang Mineral dan Logam 1995 

3. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk TLKM Telekomunikasi 1995 

4. PT Aneka TambangTbk ANTM Tambang Mineral dan Logam 1997 

5. PT Kimia Farma Tbk KAEF Farmasi 2001 

6. PT Indofarma Tbk INAF Farmasi 2001 

7. PT Bukit Asam Tbk PTBA Tambang Batu Bara 2002 

8. PT Perusahaan Gas Negara Tbk PGAS Energi 2003 

9. PT Adhi Karya Tbk ADHI Konstruksi Bangunan 2004 

10. PT Wijaya Karya Tbk WIKA Konstruksi Bangunan 2007  

11. PT Jasa Marga Tbk JSMR 
Produk-produk Pelabuhan Laut, Pelabuhan Udara 

dan Jalan Tol 
2007 

Sumber: disarikan oleh Peneliti, Kementrian BUMN RI 

Pengamatan dilakukan terhadap data masing-masing BUMN Tbk mulai tahun dilakukan 

IPO setiap BUMN Tbk tersebut hingga tahun 2010. Data penelitian ini berupa data panel, 

yaitu gabungan antara data time series dan cross sectional. Data time series bervariasi antar 

perusahaan, mengingat tahun IPO berbeda-beda (lihat Tabel 2.3). Berdasarkan perbedaan 

tahun IPO tersebut, maka jumlah keseluruhan pengamatan yang dilakukan terhadap 11 
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BUMN Tbk tersebut adalah 118 pengamatan. Penelitian mengenai privatisasi dengan 

menggunakan data panel juga dilakukan oleh Gupta, Ham, dan Svejnar (2008). Mereka 

menggunakan data perusahaan-perusahaan negara yang dijual dalam program privatisasi skala 

besar Republik Cheko. 

2.3.3.  Operasional Variabel Penelitian 

Secara singkat definisi operasional variabel penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4. 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

IncomeNet

IncomeNetIncomeNet
GrowthIncomeNet  

ROA (Return on Assets) 
tAssetsTotal

tIncomeNet
ROA  

ROE (Return on Equity) 

tEquity

tIncomeNet
ROE   

ADPR (Actual Devidend 
Payot Ratio) tIncomeNet

dividendactual
ratiooutpaydevidendActual   

Sumber : Disarikan oeh Peneliti dari berbagai sumber.  
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2.3.4. 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. Data sekunder untuk 

penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Data dari BEI berupa Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD), dan Laporan Keuangan Konsolidasian dari masing-masing 

perusahaan BUMN Tbk tersebut, serta JSX Statistical Highlights.  

2.3.5.  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: 

2.3.5.1. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskriptif 

empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian (Ferdinand, 2006). Penelitian ini 

menggunakan analisis statistik deskriptif berupa statistik rata-rata. 

2.3.5.2.  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. Sisi landasan teori.  

Penelitian ini mengemukakan tiga hipotesis. Hanya hipotesis pertama yang memiliki 

landasan teori yang kuat dari tiga hipotesis tersebut. Sementara itu hipotesis kedua dan 

ketiga memiliki landasan teori yang lemah. Berdasarkan landasan teori yang dimiliki 

hipotesis-hipotesis tersebut, maka penelitian ini menggunakan PLS. Hal ini selaras dengan 

pendapat Solimun dan Rinaldo (2009) dan Ghozali (2008) bahwa dalam komponen 
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landasan teori pada PLS mempunyai landasan teori yang kuat maupun lemah, bahkan 

eksploratif. 

2. Sisi jenis data. 

 Penelitian ini juga memiliki indikator yang berskala rasio dan ordinal. Indikator penelitian 

ini berjumlah 14 indikator, yang terdiri dari 13 indikator berskala rasio dan 1 indikator 

berskala ordinal yaitu indikator total emploment (TE). Berdasarkan jenis data yang 

mencakup skala rasio dan ordinal, maka penelitian ini menggunakan PLS. Hal ini juga 

selaras dengan pendapat Solimun dan Rinaldo (2009) dan Ghozali (2008) bahwa 

pendekatan PLS adalah distribution free (tidak mengasumsikan data berdistribusi tertentu, 

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

3. Sisi hubungan epistemic antara variabel laten dan indikatornya. 

Masing-masing dari ketiga variabel laten, yakni struktur kepemilikan, kinerja finansial 

dan operasional, keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran 

akuntansi, memiliki hubungan epistemic dengan indikatornya yang berbentuk formatif. 

Hubungan berbentuk formatif tersebut bermakna semua indikator membentuk variabel 

laten. Berdasarkan hubungan epistemic antara variabel laten dengan indikatornya yang 

bersifat formatif, penelitian ini menggunakan PLS. Hal ini juga selaras dengan pendapat 

Solimun dan Rinaldo (2009) dan Ghozali (2008) bahwa dalam PLS, hubungan epsitemic 

antara varabel dan indikatornya bisa berbentuk reflektif maupun formatif. Solimun dan 

Rinaldo (2009), dan Ghozali (2008) 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. Mereka juga meyatakan bahwa sifat 

indikator pada variabel latennya tidak diasumsikan harus berkorelasi.   

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dipaparkan tersebut, penelitian ini menggunakan 

analisis statistik inferensial berupa PLS. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memprediksi 

model. Hal ini mengacu pada pendapat Solimun dan Rinaldo (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. Solimun dan 

Rinaldo (2009) menambahkan bahwa PLS merupakan pendekatan yang lebih tepat untuk 

tujuan prediksi, hal ini terutama pada kondisi dimana indikator bersifat formatif.  



201 

 

2.4.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

2.4.1.  Hasil Penelitian 

2.4.1.1.  Hasil Analisis Statistik Deskriptif. 

Hasil analisis statistik deskriftif berbentuk statistik rata-rata dari masing-masing 

indikator  untuk setiap variabelnya. Secara ringkas hasil analisis statistik despriftif penelitian 

ini ditampilkan pada tabel 2.5. berikut: 

Tabel 2.5. BUMN Tbk Berdasarkan Statistik Rerata 

Variabel Indikator 
Hasil Statistik Rerata 

Tertinggi Terendah 

Struktur Kepemilikan 

(SK) 
KTP PT. Adhi Karya Tbk PT Kimia Farma Tbk 

Kinerja Finansial dan 

Operasional 

(KFO) 

ROS PT. Telekomunikasi Indonesia 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. Jasa Marga Tbk PT. Bukit Asam Tbk 

CETA PT. Perusahaan Gas Negara Tbk PT. Indofarma Tbk 

TE PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk PT. Wijaya Karya Tbk 

TDTA PT. Adhi Karya Tbk PT. Bukit Asam Tbk 

LEV2 PT. Perusahaan Gas Negara Tbk PT. Kimia Farma Tbk 

DIVSAL PT. Perusahaan Gas Negara Tbk PT. Wijaya Karya Tbk 

Keunggulan Daya Saing 

Berkelanjutan 

Berdasarkan Reputasi 

Ukuran Akuntansi 

(KDBBRUA) 

NIG PT. Perusahaan Gas Negara Tbk PT. Kimia Farma Tbk 

ROA PT. Bukit Asam  Tbk PT. Indofarma Tbk 

ROE PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk PT. Indofarma Tbk 

ADPR PT. Timah Tbk PT. Indofarma Tbk 

Sumber: disarikan oleh Peneliti  

2.4.1.2.  Hasil Analisis Statistik Inferensial 

Hasil analisis statistik inferensial dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah 

pengujian empiris penelitian berbasis PLS.  

a). Hasil Pengujian Measurement Model (outer model)  

Pengujian outer model dengan indikator formatif bersumber dari tabel result for outer 

weights. Angka-angka di dalam tabel tersebut didapatkan melalui hasil running bootstrapping 

(Lampiran 1.4.3). 
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Tabel result for outer weights ini digunakan untuk mengetahui indikator- indikator dari 

setiap variabel. Cara menggunakan tabel tersebut adalah melihat nilai outer weight yang 

bersumber dari kolom original sample estimate weights dan nilai t-stat yang bersumber dari 

kolom t-stat pada tabel result for outer weights. Indikator dengan outer weight terbesar 

menunjukkan bahwa indikator tersebut merupakan pengukur variabel yang terkuat (dominan). 

Nilai t-stat di atas 1,96 digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansinya. 

1.  Variabel Struktur Kepemilikan (SK) 

Berdasarkan tabel result for outer weight pada Lampiran 1.4.3, indikator Kepemilikan 

Total Publik (KTP) memiliki nilai outer weight sebesar 8,436. Angka tersebut menunjukkan 

bahwa indikator kepemilikan publik sebagai pengukur sangat dominan dan signifikan dari 

variabel struktur kepemilikan.  

2.  Variabel Kinerja Finansial dan Operasional (KFO) 

Berdasarkan tabel result for outer weight pada Lampiran 1.4.3, nilai outer weight 

indikator-indikator dari variabel Kinerja Finansial dan Operasional (KFO) ditampilkan dalam 

Tabel 2.6. 

Tabel 2.6. Hasil Pengujian Indikator Pembentuk Variabel KFO 

Indikator Outer Weight t-stat 

CESA -2,850 1.747 

CETA 6,413 1,853 

DIVSAL 0,126 0,046 

LEV2 0,594 1,642 

NIEF -0,000 0,600 

ROS 4,783 * 2,819 

SALEFF 0,000* 2,126 

TDTA 1,932 1,539 

TE 0,000 1,734 

Keterangan: tanda * menyatakan signifikan (t-stat > 1,96) 

Sumber: Lampiran 1.4.3 

 

Berdasarkan Tabel 2.6, nilai t-stat menunjukkan bahwa dari kesembilan indikator 

tersebut terdapat dua indikator yang signifikan, karena kedua indikator tersebut memiliki nilai 
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t-stat di atas 1,96. Kedua indikator tersebut yaitu, ROS memiliki nilai t-stat 2,819 dengan 

nilai outer weight sebesar 4,783 dan SALEFF memiliki nilai t-stat sebesar 2,126 dengan nilai 

outer weight 0,000. Indikator ROS dan SALEFF merupakan indikator pembentuk variabel 

kinerja finansial dan operasional. Berdasarkan t-stat signifikan terbesar antara ROS dan 

SALEFF, maka indikator ROS merupakan indikator paling dominan sebagai pembentuk 

variabel kinerja finansial dan operasional. 

3.  Variabel Keunggulan Daya Saing Berkelanjutan Berdasarkan Reputasi Ukuran 

Akuntansi (KDSBBRUA) 

Berdasarkan tabel result for outer weight di dalam Lampiran 1.4.3, nilai outer weight 

indikator-indikator dari variabel Keunggulan Daya Saing Berkelanjutan Berdasarkan Reputasi 

Ukuran Akuntansi (KDSBBRUA) ditampilkan dalam Tabel 2.7. 

Tabel 2.7. Hasil Pengujian Indikator Pembentuk Variabel KDSBBRUA 

Indikator Outer Weight t-stat 

ADPR 0,147 0,379 

NIG -0,055 0,763 

ROA  -13,762 * 2.289 

ROE   12,898 * 2,785 

Keterangan: tanda * menyatakan signifikan (t-stat > 1,96) 

Sumber: Lampiran 1.4.3 

 

Kolom nilai t-stat pada Tabel 2.7 memperlihatkan bahwa dari keempat indikator 

tersebut terdapat dua indikator yang signifikan, karena memiliki nilai t-stat di atas 1,96. Dua 

indikator signifikan tersebut adalah ROE dan ROA. Nilai t-stat untuk ROE adalah 2,785 

dengan nilai outer weight-nya adalah 12,898 sedangkan ROA memiliki t-stat sebesar 2,289 

dengan nilai outer weight sebesar -13,762.  

Indikator ROE dan ROA merupakan indikator pembentuk variabel keunggulan daya 

saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi. Berdasarkan t-stat signifikan 

terbesar, maka indikator ROE merupakan yang paling dominan dan signifikan dibandingkan 

ROA sebagai pembentuk/pengukur variabel keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi.  
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b).  Hasil Pengujian Structural Model (inner model) 

Pengujian terhadap structural model (inner model) dilakukan dengan melihat nilai R-

square sebagai hasil uji goodness-fit model. Nilai R-square dapat dilihat di dalam tabel R-

square dari hasil running calculate model. Pengujian goodness of fit model struktural 

terhadap inner model menggunakan nilai predictive-relevance (Q
2
). Besaran Q

2
 memiliki nilai 

rentang 0 < Q
2
 < 1. Semakin mendekati 1 berarti model semakin baik (Solimun dan Rinaldo, 

2009). 

Berdasarkan tabel R-square pada Lampiran 1.3, nilai R-square setiap variabel penelitian 

ditampilkan di dalam Tabel 2.8  

Tabel 2.8. R-square 

Variabel R-square 

SK  

KFO 0.323 

KDSBBRUA 0.689 

Sumber: Lampiran 1.3 

 

Berdasarkan Tabel 2.8 maka nilai predictive-relevance dapat diperoleh dengan 

menggunakan formulasi dan perhitungan sebagai berikut: 

Q
2
 = 1 – ( 1 – R1

2
) ( 1 – R2

2 
)  

Q
2
 = 1 – (1 – 0,323) (1 – 0,689) 

Q
2
 = 0,7895 

Hasil perhitungan nilai predictive-relevance sebesar 0,7895 atau 78,95% 

memperlihatkan bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model tersebut adalah 

sebesar 78,95%, sedangkan sisanya sebesar 21,05% dijelaskan oleh variabel lain yang belum 

terkandung dalam model dan error. Hasil tersebut memberikan makna bahwa model 

penelitian ini merupakan model yang layak karena memiliki nilai prediktif yang relevan, 

sehingga bisa digunakan untuk pengujian hipotesis.  

c).  Hasil Pengujian Hipotesis  

Tabel results for inner weights dari hasil running bootstrapping digunakan untuk 

mengetahui pengaruh langsung antar variabel dari masing-masing hipotesis. Caranya adalah 

melihat nilai koefisien jalur dari masing-masing hipotesis dan nilai t-stat. Koefisien ini 

bersumber dari kolom original sample estimate dan nilai t-stat bersumber dari kolom t-stat 
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pada tabel results for inner weights. Nilai t-stat yang berada diatas nilai 1,96 menunjukkan 

pengaruh langsung signifikan dari masing-masing hipotesis.  

Hasil pengujian hipotesis dengan PLS dapat juga ditampilkan dalam bentuk gambar 

diagram jalur seperti pada Gambar 2.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan:  : jalur signifikan 

 : jalur nonsignifikan 

 

Sumber :  Lampiran 1.4.2 

 

             

Gambar 2.1. Diagram Jalur Hasil Pengujian Hipotesis 
 

Berdasarkan tabel result for inner weights pada Lampiran 1.4.2, pengaruh antar variabel 

dalam masing-masing hipotesis dirangkum dalam Tabel 2.9. 

Tabel 2.9. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung 

Hipotesis 
Pengaruh Antar Variabel Koefisien 

Jalur 
t-stat Keterangan 

Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat 

H1 
Struktur 

Kepemilikan (SK)  
Kinerja Finansial dan 

Operasional (KFO) 
0,569 7,787 Signifikan 

H2 
Struktur 

Kepemilikan (SK)  

Keunggulan Daya Saing 

Berkelanjutan 

Berdasarkan Reputasi 

Ukuran Akuntansi 
(KDSBBRUA) 

0,155 1,364 NonSignifikan 

H3 

Kinerja Finansial 

dan Operasional 
(KFO) 

 

Keunggulan Daya Saing 

Berkelanjutan 

Berdasarkan Reputasi 
Ukuran Akuntansi 

(KDSBBRUA) 

0,732 3,053 Signifikan 

Keterangan: Signifikan (t-stat > 1,96) 

Sumber: Lampiran 1.4.2  

 

0,569
 

0,732
 

0,155
 

 Kinerja Finansial dan 
Operasional (KFO) 

 

Keunggulan daya saing 
berkelanjutan berdasarkan 
reputasi ukuran akuntansi 

(KDSBBRUA) 

 

 Struktur Kepemilikan 
(SK) 
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Berdasarkan Gambar 2.1. dan Tabel 2.9, hasil pengujian hipotesis penelitian dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

1.  Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah “meningkatnya kepemilikan publik dalam 

struktur kepemilikan dapat meningkatkan kinerja finansial dan operasional”. Hasil pengujian 

hipotesis pertama menghasilkan nilai koefisien jalur sebesar 0,569 dan signifikan dengan t-

stat sebesar 7,787. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh struktur kepemilikan 

terhadap kinerja finansial dan operasional adalah sebesar 0,569 dan signifikan. 

Kesimpulannya adalah terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis pertama 

yaitu “meningkatnya kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan dapat meningkatkan 

kinerja finansial dan operasional”. 

2.  Hasil Pengujian Hipotesis 2 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah “meningkatnya kepemilikan publik dalam 

struktur kepemilikan dapat meningkatkan keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi”. Hasil pengujian hipotesis kedua menghasilkan nilai koefisein jalur 

sebesar 0,155 dan signifikan dengan t-stat sebesar 1,364. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

pengaruh struktur kepemilikan terhadap keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi adalah sebesar 0,155 dan tidak signifikan. Kesimpulannya adalah 

tidak terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis kedua. Hal ini memberikan 

arti bahwa meningkatnya kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan tidak dapat 

meningkatkan keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi. 

3.  Hasil Pengujian Hipotesis 3 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah “meningkatnya kinerja finansial dan 

operasional dapat meningkatkan keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi 

ukuran akuntansi”. Hasil pengujian hipotesis ketiga menghasilkan nilai koefisien jalur sebesar 

0,732 dan signifikan dengan t-stat sebesar 3,053. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

pengaruh kinerja finansial dan operasional terhadap keunggulan daya saing berkelanjutan 

berdasarkan reputasi ukuran akuntansi adalah sebesar 0,732 dan signifikan. Kesimpulannya 

adalah terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis ketiga bahwa 

meningkatnya kinerja finansial dan operasional dapat meningkatkan keunggulan daya saing 

berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi.  
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2.4.2.  Pembahasan  

Berdasarkan Tabel 2.5, PT Indofarma Tbk dan PT Kimia Farma Tbk mempunyai 

indikator-indikator kinerja yang relatif terendah dibandingkan BUMN Tbk lainnya. Hal ini 

dikarenakan kedua BUMN Tbk tersebut merupakan BUMN Tbk yang memiliki persentase 

kepemilikan negara dua tertinggi dibandingkan BUMN Tbk lainnya, atau dengan kata lain 

memiliki kepemilikan total publik dua terendah dibandingkan BUMN Tbk lainnya. PT 

Indofarma Tbk masih memiliki kepemilikan negara sebesar 80,66% dan kepemilikan total 

publik sebesar 19,34%, dan PT. Kimia Farma Tbk masih memiliki kepemilikan negara 

sebesar 90,02% dan kepemilikan total publik hanya sebesar 9,98%. Temuan ini sesuai dengan 

Boubakri et al. (2004) bahwa sebagian besar pemerintah di negara berkembang mengalihkan 

mayoritas proporsi kepemilikan BUMN kepada publik sehingga kontrol terhadap perusahaan 

pun beralih. Namun hal ini tidak berlaku di Asia. Pemerintah di negara-negara Asia 

cenderung mempertahankan rata-rata saham 60%. Kontrol perusahaan masih dipegang oleh 

pemerintah. Perroti (1995) juga menampilkan model bahwa pemerintah cenderung 

memprivatisasi proporsi yang kecil saja dari suatu perusahaan pada awalnya. 

Temuan tersebut menjelaskan bahwa kepemilikan publik yang rendah menghasilkan 

kinerja yang rendah juga. Kondisi tersebut disebabkan oleh masih besarnya mayoritas 

kepemilikan saham oleh negara. Negara masih mendominasi tata kelola terhadap kedua 

BUMN Tbk. Dominasi tata kelola yang dipegang negara menyebabkan kedua BUMN Tbk 

tersebut masih mengemban tujuan-tujuan politik. PT Indofarma Tbk dan PT Kimia Farma 

Tbk sebagai perusahaan dalam klasifikasi farmasi menjadi “ujung tombak” bagi program 

pemerintah dibidang kesehatan. Contoh program pemerintah yang dimaksud adalah 

pengadaan obat murah seperti obat-obat generik. Kondisi semacam ini disinggung oleh 

Paudyal et al. (1998) yang berpendapat bahwa menjual hanya sedikit saham BUMN 

meningkatkan kecenderungan campur-tangan pemerintah dan kemungkinan renasionalisasi.  

Berdasarkan hasil analisis statistik inferensial, pembahasan terhadap temuan penelitian 

ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Kepemilikan Publik Dalam Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja 

Finansial dan Operasional.  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meningkatnya kepemilikan publik dalam 

struktur kepemilikan dapat meningkatkan kinerja finansial dan operasional. Hal ini 

menunjukkan bahwa kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan mampu meningkatkan 
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kinerja finansial dan operasional hanya pada indikator ROS dan SALEFF. Indikator ROS 

merupakan indikator yang mencerminkan profitabiliatas berupa perbandingan net income 

(pendapatan bersih) dengan sales (penjualan), sedangkan indiaktor SALEFF merupakan 

indiaktor yang mencerminkan efisiensi operasi berupa perbandingan sales (penjualan) dan 

number of employees (jumlah karyawan).  

Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh struktur kepemilikan publik 

terhadap efisiensi operasi namun sangat kecil. Hal ini ditunjukkan dengan indikator SALEFF 

memiliki nilai outer weight sebesar 0,000 dan signifikan. Penelitian ini juga memberikan 

gambaran bahwa adanya pengaruh struktur kepemilikan publik terhadap profitabilitas yang 

dominan. Hal ini dikarenakan ROS merupakan indiaktor yang memiliki nilai outer weight 

terbesar dan signifkan dibandingkan indikator pembentuk variabel keunggulan daya saiang 

berkenalanjutan berdasarkan reputasi ukurna akuntansi.  

Temuan penelitian ini sesuai dengan pernyataan Naceur et al. (2006): “...ROS 

merupakan salah satu pembentuk kinerja finansial operasional karena ROS kurang begitu 

sensitif terhadap inflasi dan terhadap konvensi akunting.” Hasil penelitian ini 

mengindikasikan bahwa meningkatnya kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan 

BUMN Tbk mampu meningkatkan kinerja finansial dan operasional namun hanya mampu 

meningkatkan profitabilitas. Namun, kepemilikan publik tidak mampu meningkatkan 

investasi modal, pembayaran deviden dan tidak mampu menurunkan tenaga kerja dan 

leverage. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa meningkatnya kepemilikan publik 

dalam struktur kepemilikan BUMN Tbk di Indonesia dapat meningkatkan kinerja finansial 

dan operasional berupa peningkatan profitabilitas ditunjukkan oleh imbal hasil penjualan dan 

efisiensi operasi ditunjukkan oleh SALEFF.  

Kesesuaian hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu lebih jelas dinyatakan dalam 

temuan penelitian Naceur et al. (2006). Mereka menyimpulkan bahwa kepemilikan publik 

dalam struktur kepemilikan BUMN tbk mampu meningkatkan kinerja finansial dan 

operasional. Salah satu peningkatan tersebut ditunjukkan oleh peningkatan ROS. 

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan temuan di dalam penelitian Gupta 

(2005). Dia menyimpulkan bahwa privatisasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja finansial 

dan operasional. Pengaruh yang dimaksud adalah peningkatan profitabilitas. Namun, 

peningkatan profitabilitas dalam penelitian Gupta (2005) tersebut tidak secara tegas 
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disebutkan sebagai dampak dari peningkatan kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan 

BUMN Tbk yang diteliti. 

Hasil penelitian ini secara tegas konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

yang meneliti tentang privatisasi dengan metode penjualan saham ke pasar modal yang 

menggunakan objek penelitian pada sekelompok negara. Penelitian-penelitian sebelumnya 

tersebut hanya membandingkan kinerja BUMN Tbk sebelum dan sesudah privatisasi, seperti 

Mathur dan Banchuenvijit (2007), Naceur et al. (2006), serta Farinos et al. (2007). Hasil 

penelitian-penelitian terdahulu oleh Megginson et al. (1994), Boubakri dan Cosset (1998), 

D'Souza dan Megginson (1999), La Porta dan López de Silanes (1999), Boubakri et al. 

(2004), Wei dan Varela (2003), serta Gupta (2005) menunjukkan bahwa privatisasi 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja finansial dan operasional. Hasil penelitian ini juga 

konsisten dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut.  

Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Li et al. (2007) dan Sun dan Tong 

(2003) di Cina. Dua penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pasca privatisasi terjadi 

penurunan kinerja finansial dan operasional berupa penurunan profitabilitas yang dihitung 

dengan pada ROS. 

2.  Pengaruh Kepemilikan Publik Dalam Struktur Kepemilikan terhadap Keunggulan 

Daya Saing  Berkelanjutan Berdasarkan Reputasi Ukuran Akuntansi. 

 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meningkatnya kepemilikan publik dalam 

struktur kepemilikan dapat meningkatkan keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi. Kepemilikan total publik (KTP) merupakan satu-satunya 

pembentuk struktur kepemilikan. Imbal hasil ekuitas (ROE) merupakan pembentuk 

keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi yang paling 

dominan. Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa meningkatnya kepemilikan publik 

dalam struktur kepemilikan BUMN Tbk di Indonesia dapat meningkatkan keunggulan daya 

saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi berupa peningkatan imbal hasil 

ekuitas.   

Salah satu studi terdahulu yang meneliti reputasi ukuran akuntansi adalah penelitian 

Suta (2006). Dia menyatakan bahwa pembentuk reputasi ukuran-ukuran akutansi yang paling 

berpengaruh secara berurutan adalah imbal hasil aset (ROA), imbal hasil ekuitas (ROE), rasio 

pembayaran deviden aktual, serta pertumbuhan laba bersih. Perbedaan antara penelitian ini 
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dengan pernyataan Suta (2006) tersebut adalah bahwa ROE di dalam temuan penelitian ini 

menjadi pembentuk reputasi ukuran akuntansi yang lebih berpengaruh dibandingkan ROA. 

Teori Du Pont system menjelaskan bahwa ROA dan ROE merupakan hasil akhir dari 

perkalian beberapa rasio keuangan. Sementara itu, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 

ROA dan ROE merupakan pembentuk kenggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi. Hasil penelitian ini mengindikasikan secara tersirat bahwa 

keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi juga dibentuk 

oleh rasio-rasio keuangan. 

Hingga penelitian ini dilakukan, studi mengenai hubungan antara kepemilikan publik 

dalam struktur kepemilikan BUMN Tbk dengan keunggulan daya saing  berkelanjutan 

berdasarkan reputasi ukuran akuntansi belum pernah menjadi fokus penelitian-penelitian 

terdahulu. Penelitian ini memberikan pemahaman baru bahwa peningkatan kepemilikan 

publik dalam struktur kepemilikan BUMN Tbk mampu meningkatkan keunggulan daya saing  

berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan 

imbal hasil ekuitas sebagai pembentuk keunggulan daya saing  berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi tersebut. 

3. Pengaruh kinerja finansial dan operasional terhadap keunggulan daya saing 

berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meningkatnya kinerja finansial dan 

operasional dapat meningkatkan keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi 

ukuran akuntansi. Imbal hasil penjualan (ROS) merupakan pembentuk kinerja finansial dan 

operasional yang paling dominan. Imbal hasil ekuitas (ROE) merupakan pembentuk 

keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi yang paling 

dominan. Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa meningkatnya kinerja finansial dan 

operasional BUMN Tbk di Indonesia melalui peningkatan imbal hasil penjualan dapat 

meningkatkan keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi 

berupa meningkatnya imbal hasil ekuitas. 

Hasil penelitian ini lebih memperkaya penelitian terdahulu. Studi Rose dan Thomson 

(2004) memiliki kesimpulan bahwa kinerja finansial perusahaan mempengaruhi reputasi 

perusahaan tersebut. Temuan penelitian ini mempertegas kesimpulan tersebut dengan 

menyajikan bukti bahwa peningkatan imbal hasil penjualan memicu peningkatan imbal hasil 
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ekuitas. Temuan penelitian ini lebih detil menunjukkan bahwa kinerja finansial dan 

operasional secara positif mempengaruhi keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi. 

Fombrun dan Shanley (1990) dalam Suta (2006) memandang reputasi sebagai persepsi 

para stakeholder terhadap keseluruhan kinerja perusahaan. Pandangan tersebut dapat 

diterjemahkan sebagai peningkatan kinerja perusahaan mampu meningkatkan reputasi 

perusahaan. Pandangan tersebut juga terbukti dalam hasil penelitian ini.  

 

2.5. KESIMPULAN DAN SARAN  

2.5.1.  Kesimpulan  

Kesimpulan yang dapat dirumuskan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Meningkatnya kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan BUMN Tbk di Indonesia 

mampu meningkatkan kinerja finansial dan operasional. Peningkatan kinerja tersebut 

tercermin pada peningkatan profitabilitas yang ditunjukkan oleh imbal hasil penjualan. 

Perusahaan yang tata kelolanya berorientasi bisnis sangat menekankan peningkatan 

kinerja finansial dan operasional mengingat tujuannya adalah peningkatan nilai pemegang 

saham. Ketika kepemilikan pemerintah terhadap BUMN Tbk dikurangi – berarti 

kepemilikan publik bertambah – maka tujuan politis dan sosial dalam kebijakan yang 

diambil akan tergantikan oleh tujuan bisnis. 

2. Meningkatnya kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan BUMN Tbk di Indonesia 

tidak mampu meningkatkan keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi 

ukuran akuntansi. Peningkatan kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan BUMN 

Tbk belum mampu meningkatkan imbal hasil ekuitas yang semakin meningkat selama 

periode penelitian.  

3. Peningkatan kinerja finansial dan operasional BUMN Tbk di Indonesia mampu 

meningkatkan imbal hasil ekuitas sebagai keunggulan daya saing berkelanjutan 

berdasarkan reputasi ukuran akuntansi. Peningkatan kinerja finansial dan operasional 

BUMN Tbk yang ditunjukkan oleh imbal hasil penjualan mampu memicu peningkatan 

imbal hasil ekuitas. Hal ini dikarenakan peningkatan pendapatan bersih dari penjualan 

mampu meningkatkan pendapatan bersih dari ekuitas. Peningkatan pendapatan bersih dari 
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ekuitas tersebut merupakan bentuk peningkatan keunggulan daya saing berkelanjutan 

berdasar reputasi ukuran akuntansi dalam bentuk imbal hasil ekuitas. 

 

2.5.2.  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran dapat menjadi pertimbangan bagi 

kebijakan privatisasi di Indonesia pada masa mendatang. Saran ini berlaku baik bagi 

pemerintah, bagi BUMN Tbk, maupun investor di pasar modal Indonesia. Saran-saran 

tersebut adalah: 

a. Saran bagi pemerintah, dalam hal ini Kementrian Negara BUMN 

Studi literatur dan hasil penelitian menunjukkan bahwa metode privatisasi harus bersifat 

transparan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memiliki BUMN 

Tbk. Metode semacam ini akan menumbuhkan rasa nasionalisme dan mendukung 

distribusi kesejahteraan. Metode privatisasi yang memenuhi kriteria tersebut adalah 

penjualan saham ke pasar modal. BUMN Tbk memerlukan tata kelola perusahaan yang 

mengedepankan tujuan maksimalisasi nilai perusahaan untuk menghasilkan kinerja 

finansial dan operasional, keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi 

ukuran akuntansi, serta kinerja pasar yang tinggi. Hal ini bisa dicapai ketika pemerintah 

membuat kebijakan untuk melepas proporsi saham yang masih sangat dominan di BUMN 

Tbk. Pengurangan dominasi kepemilikan pemerintah memungkinkan tata kelola BUMN 

Tbk tersebut tidak lagi dipengaruhi oleh tujuan politik dan sosial yang umumnya 

bertentangan dengan tujuan maksimalisasi nilai perusahaan. 

b. Saran bagi Emiten atau  BUMN Tbk 

BUMN Tbk perlu lebih memperhatikan indikator kinerja finansial dan operasional, serta 

indikator keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi 

untuk mendapatkan kinerja pasar yang positif. BUMN Tbk harus mendesain tata kelola 

perusahaannya menjadi perusahaan yang bertujuan maksimalisasi nilai perusahaan. 

Perusahaan dengan tujuan maksimalisasi nilai akan meningkatkan kinerja finansial dan 

operasional serta keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran 

akuntansi.  

 



213 

 

c. Saran bagi investor 

BUMN Tbk bisa dijadikan alternatif investasi yang direkomendasikan untuk dimasukkan 

dalam portofolio investasi para investor. 

d. Saran bagi penelitian berikutnya 

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan penelitian, penelitian ini memberikan peluang 

munculnya penelitian berikutnya. Peluang bagi penelitian berikutnya adalah: Pertama, 

penelitian berikutnya dapat meneliti BUMN Tbk berdasarkan sektor industri. Kedua, 

penelitian berikutnya dapat meneliti BUMN Tbk berdasarkan komposisi pembentuk 

struktur kepemilikan, seperti kepemilikan managerial, kepemilikan institusi, kepemilikan 

pegawai, dan lainnya terhadap kinerja BUMN Tbk tersebut. 
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BAB 3.    
Model Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Profitabilitas dan  

Kinerja Pasar Pada BUMN Tbk Indonesia 

Oleh: Tona Aurora Lubis, Zulkifli, Lucky Enggrani Fitri 

 

3.1.  PENDAHULUAN 

3.1.1.  Latar Belakang Penelitian 

Satu dari beberapa fenomena ekonomi yang paling signifikan baru-baru ini adalah 

privatisasi perusahaan-perusahaan milik-negara di seluruh penjuru dunia (Boubakri & Cosset, 

1998; Villalonga, 2000; Farinos, Garcia, & Ibanez, 2007). Privatisasi merupakan istilah yang 

memiliki beragam definisi dan atau interpretasi. Menurut D’Souza, Megginson, & Nash 

(2006), selama beberapa dekade terkahir, privatisasi (privatization) didefinisikan “as the sale 

of previously state-owned enterprises to private owners”. 

Setiap negara mempunyai beragam tujuan mengenai privatisasi di negaranya. Beragam 

tujuan privatisasi tersebut seperti yang disampaikan oleh Mengginson & Netter (2001) yaitu 

(i) meningkatkan keuntungan bagi negara; (ii) meningkatkan efisiensi perekonomian; (iii) 

mengurangi campur tangan pemerintah dalam perekonomian; (iv) meningkatkan kepemilikan 

saham dengan lebih luas; (v) memberikan kesempatan untuk persaingan; (vi) mengenalkan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada disiplin pasar; (vii) mengembangkan pasar modal 

nasional. Penelitian Li, Moshirian, Nguyen & Tan (2007) menyatakan bahwa tujuan utama 

dari privatisasi adalah peningkatan efisiensi. Sedangkan Neceur, Ghazouani & Omran (2006) 

menyatakan bahwa alasan utama dilakukan privatisasi adalah meningkatkan efisiensi state-

owner enterprise dan untuk mengurangi beban anggaran negara. 

Fenomena privatisasi di Indonesia ditunjukkan dengan telah dilakukannya program 

privatisasi sejak tahun anggaran 1998/1999 dan saat ini menjadi salah satu program dari 

Kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia. Menurut 

Meitisari (2007), pelaksanaan program privatisasi di Indonesia ditentukan oleh beberapa 

lembaga negara. Masing-masing lembaga tersebut mempunyai sudut pandang yang berbeda. 

Kementrian Negara BUMN mempunyai sudut pandangan dari sisi ekonomi mikro, bahwa 

privatisasi bertujuan untuk meningkatkan produktifitas, profitabilitas, efisiensi, dan 
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pengurangan utang perusahaan BUMN. Departemen Keuangan memandangnya dari sisi 

ekonomi makro, bahwa 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. Lembaga Legislatif 

menggunakan pandangan ekonomi politik. Perspektif yang berbeda-beda tersebut menentukan 

objektifitas terhadap keputusan privatisasi, bahwa bertujuan melindungi aset negara dengan 

pertimbangan melindungi bidang usaha yang berkaitan dengan nasionalisme, keamanan 

negara, dan sumber daya alam. 

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 kepemilkan. D’Souza, Nash, dan Megginson (2005) 

berpendapat bahwa perubahan mendasar akibat dari privatisasi adalah perubahan 

kepemilikan.  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). 

Penelitian Li et al. (2007), struktur kepemilikan diteliti menggunakan pendekatan 

kepemilikan manajerial (managerial ownership) dan kepemilikan Chief Executive 

Officier/CEO (CEO ownership). Sedangkan penelitian D’Souza et al. (2006), struktur 

kepemilikan diteliti berdasarkan kepemilikan negara, dan kepemilikan asing, serta 

kepemilikan tenaga kerja. 

Menurut D’Souza et al. (2006), perubahan kepemilikan menyebabkan perubahan tata 

kelola perusahaan (corporate governance). D’Souza et al. (2006) juga menyatakan bahwa 

perubahan tata kelola perusahaan merupakan determinan penting bagi kinerja perusahaan 

pasca privatisasi. Boubakri, Cosset & Guedhami (2005) berpendapat bahwa keberhasilan 

privatisasi bergantung pada efektifitas mekanisme tata kelola perusahaan pasca privatisasi. 

Menurut Jensen dan Meckling (1976), struktur kepemilikan memiliki kaitan dengan tata 

kelola perusahaan sehingga berpengaruh positif atau negatif terhadap tata kelola perusahaan. 

De Alessi (1995) berpendapat bahwa struktur kepemilikan mempengaruhi dorongan untuk 

mengejar strategi maksimalisasi nilai.   
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Penelitian Mathur dan Banchuenvijit (2007) mengenai privatisasi pada 65 BUMN Tbk 

di negara maju dan 38 BUMN Tbk di 36 negara berkembang, menyimpulkan bahwa setelah 

privatisasi BUMN Tbk di negara maju dan negara berkembang mengalami peningkatan 

profitabilitas.  Penelitian lainnya mengenai privatisasi di banyak negara dilakukan oleh 

Naceur et al. (2006), yang meneliti pada 55 BUMN Tbk di Mesir, 6 BUMN Tbk di Maroko, 

13 BUMN Tbk di Tunisia, dan 21 BUMN Tbk di Turki. Salah satu hasil kesimpulan 

penelitian Naceur et al. (2006), bahwa setelah privatisasi BUMN Tbk di negara-negara 

tersebut mengalami peningkatan profitabilitas.  

Selain studi yang meneliti privatisasi di banyak negara, terdapat penelitian sejenis yang 

menggunakan sampel BUMN-BUMN dari satu negara saja. Studi mengenai privatisasi di satu 

negara saja dapat dilihat dalam penelitian Li et al. (2007). Mereka melakukan penelitian di 

Cina dan menyimpulkan pasca privatisasi, BUMN Tbk mengalami penurunan porfitabilitas 

berupa ROS (Return on Sales) dan ROA (Return on Asset), untuk indikator profitabilitas. 

Farinos et al. (2007) juga melakukan penelitian terhadap 22 BUMN Tbk di Spanyol, dan 

menyimpulkan bahwa BUMN Tbk tidak mengalami peningkatan profitabilitas setelah 

privatisasi.  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai privatisasi di banyak negara yang dilakukan oleh 

Mathur dan Banchuenvijit (2007), dan Naceur et al. (2006) dan penelitian privatisasi di satu 

negara yang dilakukan oleh Li et al. (2007) dan Farinos et al (2007) terdapat temuan yang 

berbeda. Penelitian Mathur dan Banchuenvijit (2007) dan  Naceur et al. (2006) menemukan 

bahwa struktur kepemilikan BUMN Tbk tidak dapat meningkatkan profitabilitas BUMN Tbk. 

Namun sebaliknya, penelitian Li et al. (2007) dan Farinos et al (2007) menemukan bahwa 

struktur kepemilikan BUMN Tbk dapat meningkatkan profitabilitas.  

Pasar modal merupakan sumber keuangan bagi pertumbuhan perusahaan termasuk 

BUMN Tbk. Pasar modal berfungsi sebagai wahana untuk menyalurkan dana dari pihak yang 

mempunyai kelebihan dana (savers) kepada pihak yang membutuhkan dana (borrowers). 

Pasar modal merupakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi BUMN Tbk maupun 

perusahaan lainnya, dan menjadi sarana investasi bagi para investor lokal maupun asing. 

Sebagai emiten, BUMN Tbk harus mampu menunjukkan kepada masyarakat investor bahwa 

efek yang diterbitkannya memang layak untuk diperdagangkan di bursa.  

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh privatisasi bagi suatu BUMN terhadap kinerja 

pasarnya antara lain dilakukan oleh Boubakri dan Hamza (2007), Hovey (2005), Boutchkova 
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dan Megginson (2000), Gentzoglanis (2007). Mereka menyimpulkan bahwa privatisasi 

menghasilkan peningkatan kinerja pasar perusahaan. Boubakri dan Hamza (2007) juga 

menyimpulkan bahwa privatisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap ukuran pasar saham 

dan likuiditas perusahaan setelah satu dan dua tahun. 

Studi empiris mengenai kinerja pasar dalam konteks privatisasi dibahas oleh 

Megginson, Nash, Netter & Poulsen (2004). Studi tersebut menunjukan bahwa pemerintah 

negara-negara yang pasar modalnya kurang berkembang melancarkan program privatisasi 

melalui penjualan saham sebagai cara untuk mengembangkan pasar modal tersebut. Menurut 

Suta (2006), pengukuran kinerja pasar dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, 

pendekatan dari sisi keuangan menggunakan total imbal hasil saham, kapitalisasi pasar, dan 

likuiditas saham yang diukur dengan frekuensi perdagangan, persentase volume perdagangan, 

dan persentase nilai perdagangan. Kedua, pendekatan dari sisi kebijakan di pasar modal 

menggunakan distribusi saham. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu mengenai struktur kepemilikan  BUMN 

Tbk, dan profitabilitas BUMN Tbk,  serta kinerja pasar BUMN Tbk maka memunculkan 

beberapa research gap. Kesimpulan mengenai BUMN Tbk sebagai hasil privatisasi 

menyebabkan peningkatan profitabilitas masih tidak konsisten antara temuan penelitian pada 

banyak negara dengan temuan penelitian pada satu negara. Penelitian mengenai pengaruh 

stuktur kepemilikan BUMN Tbk terhadap profitabilitas BUMN Tbk belum secara tegas 

pernah dilakukan. Privatisasi dalam pengaruhnya terhadap kinerja pasar sudah diteliti namun 

belum secara tegas meneliti pengaruh struktur kepemilikan BUMN Tbk terhadap kinerja pasar 

BUMN Tbk. Pengaruh profitabilitas BUMN Tbk terhadap kinerja pasar BUMN Tbk sangat 

penting untuk diteliti, namun belum terdapat penelitian terdahulu yang secara tegas meneliti 

pengaruh profitabilitas BUMN Tbk terhadap kinerja pasar BUMN Tbk. 

3.1.2.  Perumusan Masalah 

Masalah utama penelitian ini adalah apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap 

profitabilitas, dan kinerja pasar pada BUMN Tbk Indonesia. Masalah utama penelitian ini 

selanjutnya dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) rumusan masalah, sebagai berikut: 

1. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap profitabilitas pada BUMN Tbk 

Indonesia ? 
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2. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap kinerja pasar pada BUMN Tbk 

Indonesia ? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kinerja pasar pada BUMN Tbk              

Indonesia ? 

 

 

3.2.  TINJAUAN PUSTAKA  

3.2.1.  Privatisasi dalam Perspektif Manajemen Keuangan 

Menurut perspektif manajemen keuangan, privatisasi diinterprestasikan sebagai 

perubahan struktur kepemilikan yang mengakibatkan perubahan pada tata kelola perusahaan. 

Perubahan tersebut pada akhirnya mempengaruhi kinerja perusahaan. Sebelum dilakukan 

privatisasi, kepemilikan BUMN sepenuhnya dimiliki oleh negara. Namun, setelah dilakukan 

privatisasi, terjadi perubahan struktur kepemilikan dari yang pada awalnya sepenuhnya milik 

negara menjadi sebagian atau bahkan sepenuhnya menjadi milik publik. Struktur kepemilikan 

menggambarkan besarnya kepemilikan pada suatu perusahaan. Besaran kepemilikan 

dicerminkan dengan persentase kepemilikan saham oleh pemegang saham (shareholder). 

Kepentingan utama para pemegang saham adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-

besarnya melalui pembagian deviden.  

Manajemen keuangan merupakan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan, yakni: uang 

dan manusia (Asnawi dan Wijaya, 2005). Manusia (men) dalam bertindak tidak terlepas dari 

kegiatan pengambilan keputusan. Demikian halnya manusia di dalam manajemen keuangan 

(manager keuangan) tidak terlepas dari kegiatan pengambilan keputusan. Menurut Saragih, 

Manurung dan Manurung (2005), terdapat tiga jenis keputusan dalam manajemen keuangan, 

yaitu: (a) keputusan-keputusan investasi (investment decisions), (b) keputusan-keputusan 

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

Benang merah privatisasi dalam perspektif manajemen keuangan adalah bahwa 

keberadaan perubahan struktur kepemilikan pada suatu BUMN mampu memaksimumkan 

kemakmuran pemegang saham melalui maksimalisasi nilai perusahaan dengan menggunakan 

keputusan-keputusan dalam manajemen keuangan. 
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3.2.2.  Struktur Kepemilikan (Ownership Structure)  

 Privatisasi mengakibatkan terjadinya perubahan struktur kepemilikan perusahaan. 

Menurut Ping (2004), struktur kepemilikan memiliki dua implikasi. Pertama, struktur 

kepemilikan itu sendiri, yaitu komposisi persentase saham yang dimiliki oleh masing-masing 

pihak dalam sebuah struktur kepemilikan perusahaan, seperti persentase kepemilikan negara, 

persentase kepemilikan badan hukum atau institusi, persentase saham perorangan dan 

persentase lainnya. Kedua, konsentrasi kepemilikan, yaitu kepemilikan persentase saham 

yang dipegang oleh 5 atau 10 pihak pemegang saham tertinggi.  

Jensen dan Meckling, (1976) menyatakan bahwa ketika pemilik tidak mengelola sendiri 

perusahaannya, konflik kepentingan muncul diantara pemilik dan manajer (agen). Boubakri et 

al, (2005) menambahkan bahwa tata kelola perusahaan dimaknai sebagai respon terhadap 

masalah agensi yang muncul dari pemisahan kepemilikan dan kendali perusahaan. Masalah 

pengawas-agen yang standar muncul ketika pemilik perusahaan (pengawas) tidak sama 

dengan manajer yang mengendalikan perusahaan (agen). Masalah ini seringkali diajukan 

untuk menjelaskan kinerja BUMN yang buruk. 

Berkaitan dengan privatisasi, Shleifer dan Vishny (1997) berpendapat bahwa 

mekanisme tata kelola di negara berkembang biasanya lemah dan bisa mempengaruhi kinerja 

perusahaan terprivatisasi. Menurut Shleifer dan Vishny (1997), dan  Boubakri et al. (2005), 

literatur umumnya membedakan dua jenis mekanisme tata kelola perusahaan yaitu internal 

dan ekstrenal. Mekanisme internal mencakup struktur kepemilikan perusahaan. Perubahan 

kepemilikan dalam konteks privatisasi mampu memunculkan peningkatan kinerja pasca 

privatisasi. Mekanisme eksternal mencakup tata kelola perusahaan meliputi monitoring pasar 

modal dan sistem hukum, institusi, serta pasar tenaga kerja. 

Boubakri et al. (2005) menyatakan bahwa banyak negara berkembang kekurangan 

kerangka institusional yang mapan untuk tata kelola perusahaan yang efisien. Kelemahan 

semacam ini merujuk pada kemungkinan bahwa mekanisme internal bisa menggantikan 

mekanisme eksternal dalam menciptakan tata kelola yang efisien. 

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. Husnan 
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(1999) menyatakan bahwa masalah tata kelola perusahaan dapat ditelusuri melalui 

pengembangan agency theory, yaitu teori yang mencoba menjelaskan bagaimana pihak-pihak 

yang terlibat dalam perusahaan seperti pengelola/manajer, pemilik perusahaan, dan kreditor 

akan berperilaku berdasarkan kepentingan yang berbeda-beda. 

Privatisasi suatu BUMN yang dilakukan dengan metode penjualan saham ke pasar 

modal menjadikan BUMN yang bersangkutan sebagai BUMN publik atau terbuka (BUMN 

Tbk). Sebagai BUMN Tbk, struktur kepemilikan terdiri dari kepemilikan negara dan 

kepemilikan publik. Studi 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). Li et al. (2007) meneliti struktur kepemilikan dengan menggunakan pendekatan 

kepemilikan manajerial (managerial ownership) dan kepemilikan Chief Executive 

Officier/CEO (CEO ownership). Penelitian lain oleh D’Souza et al. (2006) menyajikan 

struktur kepemilikan yang diteliti berdasarkan kepemilikan negara, dan kepemilikan asing, 

serta kepemilikan tenaga kerja. 

3.2.3.  Profitabilitas 

Beberapa peneliti yang menulis tentang kinerja perusahaan yang diprivatisasi 

menggunakan beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan kinerja perusahaan yang 

diprivatisasi. Garcia dan Anson (2007), Omran (2004), dan Harper (2002) menyatakan kinerja 

perusahaan yang diprivatisasi dengan istilah kinerja. Alexandre dan Charreaux (2004) 

menyatakan kinerja perusahaan yang diprivatisasi dengan istilah efisiensi statik. Penelitian 

Chen, Firth, Rui (2006) mengistilahkan kinerja perusahaan yang diprivatisasi dengan kinerja 

ekonomi. Naceur et al. (2006) mengistilahkan kinerja perusahaan yang diprivatisasi dengan 

istilah kinerja berdasarkan kinerja ukuran akuntansi. Menurut Boubakri et al. (2005) dan 

Farinos et al. (2007), kinerja perusahaan yang diprivatisasi diistilahkan dengan kinerja 

operasional.  

 Salah satu ukuran kinerja perusahaan adalah profitabilitas. Penelitian Neceur et al. 

(2006), dan penelitian Mathur dan Banchuenvijit (2007) menyatakan profitabilitas dengan 

menggunakan ROS (return on sales) dengan formulasi net income/sales, dan ROA (return on 

assets) dengan formulasi net income/total assets, serta ROE (return on equity) dengan 

formulasi net income/equity. Namun, dalam penelitian Garcia dan Anson (2007), profitabilitas 
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dihitung menggunakan ROS dengan formulasi operating profits/sales, ROA dengan formulasi 

operating profits/total assets, serta ROE dengan formulasi net profit/total equity. Farinos et 

al. (2007) mengukur indikator profitabilitas menggunakan ROS dengan formulasi 

income/sales, dan ROA dengan formulasi income/average total assets, serta ROE dihitung 

dengan income/average total equity. 

3.2.4.  Kinerja Pasar  

Jones (1996) mengatakan bahwa terdapat 2 dasar pendekatan untuk menentukan nilai 

suatu perusahaan, yaitu nilai pasar (market value) dan nilai buku (book value). Menurut 

Brigham et al. (2004), nilai pasar saham dapat digunakan untuk menghitung market value 

ratio dengan cara membandingkannya dengan pendapatan perusahaan, arus kas, dan nilai 

buku per lembar saham. Nilai pasar saham juga berguna bagi manajemen perusahaan sebagai 

indikator dari pandangan investor terhadap kinerja masa lau maupun prospek masa depan 

perusahaan. 

Beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa return dan risk umumnya diukur secara 

bersama-sama untuk meneliti kinerja pasar perusahaan publik. Hammond dan Slocum (1996) 

mengukur nilai pasar dari sisi standar deviasi imbal hasil pasar (market return) perusahaan, 

koefisien korelasi antara tingkat imbal hasil pasar (market rate of return), rerata kinerja pasar 

perusahaan (average of market company performance) dan beta. Suta (2006) mengemukakan 

bahwa 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 mengenai masing-

masing pendekatan tersebut dipaparkan sebaga berikut: 

a.  Total Imbal Hasil Saham 

Jones (1996) menyebutkan bahwa imbal hasil saham dapat dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu deviden dan selisih harga jual dengan harga beli (capital gain or losses). 

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 deviden 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 
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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 faktor untuk memprediksi harga saham kedepan, 

yaitu besaran required rate of return investor dengan menggunakan teori Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) (Kudla, 1980; Branch dan Gale, 1983; serta Seed, 1985). Prediksi 

besaran harga saham ke depan dapat ditentukan dengan melengkapi faktor-faktor lain 

yang dibutuhkan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah ekspektasi dividen dan 

pertumbuhan dividen. 

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. Faktor dividend 

yield tidak dimasukkan dalam penelitian tersebut dengan pertimbangan penyederhaan 

metode pengumpulan data tanpa mengurangi makna tujuan pengukuran secara signifikan.  

b.  Likuiditas Saham 

Salah satu risiko investasi bagi para investor adalah tidak tersedianya pasar ketika 

investor akan merealisasikan keuntungan atau membutuhkan dana dengan cara menjual 

aset investasi yang dimilikinya. Berdasarkan risiko tersebut, para investor selain 

mempertimbangkan total imbal hasil, harus pula mempertimbangkan faktor likuiditas 

sebelum memutuskan untuk berinvestasi di suatu jenis aset.  

Suta (2006) menyebutkan likuiditas saham diukur dengan tiga ukuran, yaitu: (1) 

frekuensi perdagangan, yang merupakan frekuensi saham suatu emiten yang 

diperdagangkan dalam satu perode tertentu; (2) persentase volume perdagangan, yang 

merupakan rasio antara volume perdagangan dengan total saham yang terdaftar di bursa; 

(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 
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jumlah saham yang terdaftar dikalikan dengan harga penutupan saham tersebut pada 

periode tertentu.    

c.  Distribusi Saham 

Suta (2000) memandang pasar modal juga berfungsi sebagai wahana 

penyebarluasan kepemilikan saham (democratization of capital). Sebagai cara mengurangi 

ketegangan yang dapat muncul sebagai akibat dari ketimpangan sosial ekonomi 

masyarakat, distribusi saham juga menjadi salah satu pengukur kinerja pasar yang dapat 

dipertimbangkan para investor sebelum mereka memutuskan untuk membeli saham 

tertentu. Hal ini dilakukan terutama di dalam pasar modal negara-negara sedang 

berkembang, dimana praktek-praktek manipulasi saham masih sering terjadi. 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. 

Penelitian Suta (2006) menyajikan pengukuran distribusi saham berdasarkan 

jumlah pemegang saham perusahaan selama suatu periode tertentu. Semakin banyak 

pemegang saham, kinerja perusahaan relatif semakin baik. Keadaan ini dikarenakan 

investor banyak memilih saham tersebut untuk dimasukkan dalam portofolionya.   

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. Brigham et al. (2004) 

menyatakan nilai pasar saham yang diperdagangkan di pasar sekunder sebagai variabel 

pengukur nilai kapitalisasi pasar. Variabel tersebut 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.  
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Suta (2006) menggunakan kapitalisasi pasar yang didefinisikan sebagai perkalian 

antara jumlah saham yang beredar dengan harga penutupan saham pada periode tertentu, 

di sini periode ditetapkan selama satu tahun.  

3.2.5.  Hipotesis 

3.2.5.1.  Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Profitabitas. 

 Menurut Jensen dan Meckling (1976) perusahaan adalah “legal fictions which serve as 

a nexus for a set of contracting relationships among individuals”. Perusahaan merupakan 

pusat perjanjian kontrak antara berbagai pihak yaitu pemegang saham, manajer, pemasok dan 

pihak-pihak lainnya termasuk karyawan dan pekerja. Pihak-pihak tersebut berusaha 

mengakomodasi kepentingan masing-masing sehingga menimbulkan konflik diantara mereka. 

Pemisahan pengelolaan dan kepemilikan terhadap suatu perusahaan mengakibatkan masalah 

keagenan (agency problem). Namun ketika suatu perusahaan publik semakin besar 

kepemilikan publiknya maka perusahaan tersebut akan semakin transparan. Hal ini akan 

mengakibatkan bahwa semakin tinggi kepemilikan publik, maka agency cost semakin turun, 

sehingga nilai perusahan semakin naik. 

BUMN Tbk memiliki struktur kepemilikan perusahaan yang terdiri dari kepemilikan 

negara dan kepemilikan publik. Kepemilikan publik terdiri dari berbagai kemungkinan 

kepemilikan, seperti kepemilikan tenaga kerja, kepemilikan asing, kepemilikan institusi, 

kepemilikan managerial, dan kepemillikan lainnya. Perubahan struktur kepemilikan tersebut 

memicu perubahan tata kelola dan kinerja BUMN Tbk yang bersangkutan.  

Penelitian D’Souza et al. (2006) mengenai kepemilikan negara menemukan beberapa 

kesimpulan. Kepemilikan negara yang besar meningkatkan profitabilitas, karena sisa saham 

yang besar memberikan dorongan yang sangat besar untuk meningkatkan kinerja dengan 

harapan saham pemerintah tersebut dapat dijual pada waktu berikutnya untuk memperoleh 

pendapatan yang relatif lebih besar. 

Penelitian oleh Mathur dan Banchuenvijit (2007), dan Naceur et al. (2006), 

menyimpulkan bahwa privatisasi BUMN Tbk mempunyai pengaruh terhadap peningkatan 

profitabilitas. Penelitian Megginson, Nash dan Randenborg (1994), dan Boubakri dan Cosset 

(1998) yang meneliti privatisasi di negara-negara berkembang, D'Souza dan Megginson 

(1999) yang meneliti sampel 85 perusahaan dari negara industri yang terprivatisasi di tahun 

1990an, La Porta dan López de Silanes (1999), Boubakri, Cosset, dan Guedhami (2004), Wei 
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dan Varela (2003), Gupta (2005) juga menyimpukan bahwa privatisasi mempunyai pengaruh 

terhadap peningkatan profitabilitas.  

Namun penelitian Farinos et al. (2007) mengemukan temuan yang berbeda, yaitu 

privatisasi BUMN Tbk tidak mempunyai pengaruh terhadap peningkatan profitabilitas. Sun 

dan Tong (2003) menyimpulkan bahwa perusahaan terprivatisasi mengalami penurunan 

kinerja finansial dan operasional berupa penurunan profitabilitas yang dihitung menggunakan 

ROS.  

Kesimpulan yang bisa diambil adalah privatisasi dengan metode penjualan saham ke 

pasar modal menyebabkan terjadinya perubahan struktur kepemilikan berupa adanya 

kepemilikan publik dalam BUMN Tbk. Perubahan struktur kepemilikan mempengaruhi 

perubahan tata kelola perusahaan. Perubahan tata kelola perusahaan mempengaruhi 

profitabilitas BUMN Tbk tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis pertama yang 

dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H1: Meningkatnya kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan mampu  meningkatkan 

profitabilitas.  

3.2.5.2.  Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Pasar.  

BUMN Publik (BUMN Tbk) merupakan hasil dari privatisasi dengan metode penjualan 

saham ke pasar modal. BUMN Tbk mempunyai struktur kepemilikan yang terdiri dari 

kepemilikan negara dan kepemilikan publik. Perubahan kepemilikan mengakibatkan 

perubahan tata kelola perusahaan (corporate governance) dan perubahan tata kelola 

perusahaan merupakan determinan penting bagi kinerja perusahaan pasca privatisasi 

(D’Souza et al. 2006).  

Sebagai bagian dari kepemilikan publik, kepemilikan manajerial menunjukkan 

hubungan positif terhadap kinerja perusahaan yang go publik. Hal ini juga disampaikan dalam 

penelitian Jain dan Kini (1994). Mereka memberikan bukti mengenai hubungan positif antara 

kepemilikan manajerial dengan kinerja pada perusahaan yang go public di AS. Wallace dan 

Cravens (1997) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional dalam perusahaan 

menunjukkan tanda-tanda yang positif pada pengukuran kinerja dengan data pasar. Sruktur 

kepemilikan sangat mempengaruhi kinerja dan nilai perusahaan-perusahaan Cina (Chen and 

Gong, 2000). Hovey (2005), yang menerapkan metodologi event study, mendapati bahwa 
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pasar mereaksi positif perubahan kepemilikan saham pengendali yang melibatkan 

pengurangan kepemilikan negara. 

Anderson, Palma dan Thisse. (1997), dan Estrin dan Perotin (1991) berpendapat bahwa 

perusahaan milik negara (BUMN) kurang efisien dikarenakan kebal terhadap campur tangan 

pasar modal sehingga kinerja manajerial kurang begitu termonitor. BUMN Tbk diperkenalkan 

ke disiplin pasar modal melalui privatisasi dengan cara penjualan saham ke pasar modal. 

Menurut Ramamurti (1997), Newbery dan Pollitt (1997), serta Vickers dan Yarrow (1991), 

persaingan merupakan determinan utama peningkatan kinerja pasca privatisasi. Wallace dan 

Cravens (1997) menyebutkan bahwa usaha-usaha untuk menerapkan tata kelola perusahaan 

yang baik akan selalu berpengaruh positif terhadap harga saham suatu perusahaan.  

Wallace dan Cravens (1997) menunjukkan bahwa kinerja yang diukur menggunakan 

data akuntansi atau nilai pasar ekuitas, dan adanya CEO sebagai chairman of the board dan 

subsidiary’s CEO on the board mempunyai hubungan positif dengan kinerja perusahaan. 

Mereka menyatakan bahwa kepemilikan institusional dalam perusahaan menunjukkan tanda-

tanda positif pada pengukuran kinerja, baik berdasarkan data akuntansi dan data pasar.  

Jones (1996) mengatakan bahwa ada dua pendekatan untuk menentukan nilai suatu 

perusahaan, yaitu nilai pasar (market value) dan nilai buku (book value). Bortolotti, de Jong, 

Nicodano, dan Schindele (2007), dengan sampel 19 negara maju (OECD) dari tahun 1985 

hingga tahun 2000, menyimpulkan bahwa privatisasi penjualan saham ke publik merupakan 

sumber utama dari likuiditas pasar saham domestik di negara maju tersebut. Boutchkova dan 

Megginson (2000) menganalisa evolusi privatisasi melalui penjualan saham ke publik di 

beberapa pasar, dan menunjukkan bahwa privatisasi tersebut berkontribusi pada pertumbuhan 

kapitalisasi pasar lokal.  

Penelitian Gentzoglanis (2007), tentang negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara 

(MENA) yang memprivatisasi sejumlah perusahaan selam tahun 1990an dan pada beberapa 

tahun terakhir, menyimpulkan bahwa sebagai akibat privatisasi maka kapitalisasi saham 

meningkat pesat. Boubakri dan Hamza (2007 menyimpulkan bahwa privatisasi memiliki 

pengaruh signifikan terhadap ukuran pasar saham dan likuiditas setelah satu dan dua tahun. 

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 
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memiliki kerangka kebijakan yang mendukung pasar. Faktor semacam ini bisa meningkatkan 

peluang terjadinya privatisasi yang sukses. 

Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa privatisasi dengan metode penjualan 

saham ke pasar modal menyebabkan terjadinya perubahan struktur kepemilikan yakni 

masuknya kepemilikan publik dalam BUMN Tbk. Perubahan struktur kepemilikan 

mempengaruhi perubahan tata kelola perusahaan. Perubahan tata kelola perusahaan 

mempengaruhi kinerja pasarnya. Berdasarkan paparan tersebut maka hipotesis ketiga yang 

dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H2: Meningkatnya kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan mampu meningkatkan  

kinerja pasar  

3.2.5.3.  Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kinerja Pasar. 

Literatur umumnya membedakan antara dua jenis mekanisme tata kelola yaitu 

mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme tata kelola internal meliputi 

diantaranya, struktur kepemilikan sedangkan mekanisme tata kelola eksternal mencakup 

sistem hukum, perlindungan terhadap investor, serta pasar tenaga kerja dan lainnya. Hal ini 

dapat dilihat pada studi Denis dan McConnell (2003). Mereka meneliti peran struktur 

kepemilikan (mekanisme internal) dan perlindungan investor (mekanisme eksternal) dalam 

menyediakan tata kelola perusahaan yang efisien. Hasil kesimpulan mereka adalah banyak 

negara dengan pasar yang masih sedang berkembang kekurangan kerangka institusional yang 

mapan untuk tata kelola perusahaan yang efisien. Kelemahan semacam ini merujuk pada 

kemungkinan bahwa mekanisme internal bisa menggantikan mekanisme eksternal yang bisa 

memberikan tata kelola yang efisien. Ozkaya dan Askari (1999) juga menyimpulkan bahwa 

keberhasilan privatisasi di banyak negara industri sebagian dikarenakan keberadaan kerangka 

institusional untuk tata kelola yang efisien. Menurut mereka, perlu diperhatikan juga bahwa 

kerangka yang ada untuk tata kelola perusahaan menunjukkan ragam perbedaan bahkan di 

dalam negara industri, yang mencerminkan perbedaan dalam budaya perusahaan dan peran 

pasar modal di dalam perekonomiannya masing-masing.  

Menurut Boubakri et al. (2004), tata kelola perusahaan dan lingkungan perekonomian 

mempunyai pengaruh pada tingkatan perubahan kinerja. Lingkungan perekonomian yang 

dimaksud adalah lingkungan institusi yang kondusif, risiko politik yang rendah, pasar saham 

yang lebih maju dan keterlibatan investor asing. Lingkungan perekonomian tersebut 
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merupakan determinan penting dari peningkatan kinerja setelah privatisasi. Ozkaya dan 

Askari (1999) juga menyimpulkan bahwa banyak negara berkembang tidak memiliki 

kerangka yang benar-benar kokoh untuk tata kelola perusahaan yang efisien. Studi empiris 

dari Megginson et al. (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 dan Cosset (1998) menemukan 

bahwa perusahaan di negara-negara berkembang menunjukan peningkatan kinerja yang 

sangat kuat setelah privatisasi. 

Kesimpulan yang bisa ditarik adalah mekanisme tata kelola internal dan mekanisme tata 

kelola eksternal merupakan determinan penting dari peningkatan kinerja perusahaan setelah 

privatisasi. Mekanisme tata kelola internal, yang meliputi struktur kepemilikan, memberikan 

perubahan pada profitabilitas perusahaan. Perubahan profitabilitas merupakan suatu sinyal 

kinerja BUMN Tbk bagi investor di pasar modal. Respon investor terhadap sinyal tersebut 

(profitabilitas) didasarkan pada mekanisme tata kelola eksternal yang ada di pasar modal. 

Hasil respon investor terhadap BUMN Tbk tersebut menujukkan tingkat kinerja pasar dari 

BUMN Tbk. Berdasarkan paparan tersebut, hipotesis keempat yang dapat diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

H3: Meningkatnya profitabilitas mampu meningkatkan kinerja pasar  

 

3.3.  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

3.3.1.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mengkaji pengaruh struktur kepemilikan terhadap profitabilitas, dan 

kinerja pasar secara parsial dan komprehensif pada BUMN Tbk di Indonesia. Secara umum, 

penelitian ini bertujuan untuk memprediksi model pengaruh struktur kepemilikan terhadap 

profitabilitas, dan kinerja pasar secara parsial dan komprehensif pada BUMN Tbk di 

Indonesia. 

Tujuan khusus penelitian ini dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) yaitu, sebagai berikut:   

1. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh struktur kepemilikan terhadap profitabilitas pada 

BUMN Tbk Indonesia. 
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2. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja pasar pada 

BUMN Tbk Indonesia. 

3. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh profitabilitas terhadap kinerja pasar pada 

BUMN Tbk Indonesia. 

3.3.2.  Manfaat Penelitian 

Kontribusi teoritis dari penelitian ini adalah melengkapi dan memperkaya khasanah 

ilmu pengetahuan di bidang manajemen keuangan mengenai struktur kepemilikan, 

profitabilitas, kinerja pasar dalam konteks privatisasi di Indonesia. Kontribusi praktis dari 

penelitian ini adalah memberikan pertimbangan serta masukan bagi Kementrian BUMN RI 

dan pelaku pasar modal mengenai struktur kepemilikan, profitabilitas, dan kinerja pasar 

BUMN Tbk.  

Secara khusus hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara langsung 

berupa informasi mengenai : 

1. Pengaruh kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan terhadap profitabilitas pada 

BUMN Tbk Indonesia. 

2. Pengaruh kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan terhadap kinerja pasar pada 

BUMN Tbk Indonesia 

3. Pengaruh profitabilitas terhadap kinerja pasar pada BUMN Tbk Indonesia. 

 

3.4.  METODE PENELITIAN 

3.4.1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris (explanatory 

research). Berdasarkan cakupan eksplanasinya, penelitian ini merupakan penelitian 

kausalitas. Ferdinand (2006) menyatakan bahwa jenis penelitian eksplanatoris merupakan 

penelitian yang dilakukan dengan maksud penjelasan (explanatory), sedangkan penelitian 

kausalitas adalah penelitian yang ingin mencari penjelasan dalam bentuk hubungan sebab 

akibat. 
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3.4.2.  Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah BUMN RI yang diprivatisasi menggunakan metode 

penjualan saham di pasar modal. Periode populasi penelitian didasarkan sejak BUMN Tbk 

tersebut melakukan penjualan saham pasar modal hingga tahun 2011.  

Sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling tipe 

judgement sampling. Menurut Jogiyanto (2010), judgement sampling adalah purposive 

sampling dengan kriteria berupa suatu pertimbangan tertentu. Metode ini digunakan dalam 

penelitian ini karena kriteria pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 

sebagia 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 sesuai dengan penelitian Farinos et al. (2007) dan Naceur et al. (2006) yang tidak 

memasukkan sektor industri perbankan 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 melakukan IPO sebelum tahun 2011. 

3.4.3. Operasional Variabel Penelitian 

Secara singkat definisi operasional variabel penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.1. Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Indikator Formula 

 

Struktur 

Kepemilikan 

BUMN Tbk 

(SK) 

 

KTP (Kepemilikan Total 

Publik) beredaryangsahamJumlah

publikolehmilikidiyangSaham
KTPPublikTotalnKepemilika )(  

Profitabilitas 

BUMNK Tbk 

ROS (Return on Sales) 
sales

incomenet
ROS   

ROA (Return on Assets) 
tAssetsTotal

tIncomeNet
ROA  

ROE (Return on Equity) 

tEquity

tIncomeNet
ROE   
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Kinerja Pasar 
BUMN Tbk 

IG (IHSI Growth) 
1

1






IHSIt

IHSItIHSIt
GrowthIHSI  

FP (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






t

tt

PasarsiKapitalisa

PasarsiKapitalisaPasarsiKapitalisa
PKP  

Sumber: dari berbagai sumber dan diolah oleh peneliti  

 

3.4.4.  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. Data sekunder untuk 

penelitian diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) berupa Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD), dan Laporan Keuangan Konsolidasian dari masing-masing perusahaan 

BUMN Tbk tersebut, serta JSX Statistical Highlights.  

3.4.5.  Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik berupa 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. 

 

3.5.  HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.5.1.  Hasil  

 Hasil analisis statistik inferensial dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah 

pengujian empiris penelitian berbasis PLS.  

3.5.1.1.  Hasil Pengujian Measurement Model (outer model)  

Semua variabel laten dalam penelitian ini mempunyai indikator yang bersifat formatif. 

Angka-angka di dalam tabel berikut didapatkan melalui hasil running bootstrapping. 

Tabel result for outer weights  ini digunakan untuk mengetahui indikator- indikator dari 

setiap variabel. Kolom original sample estimate weights menunjukkan nilai outer weight dan 
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nilai t-stat yang bersumber dari kolom t-stat pada tabel result for outer weights. Indikator 

dengan outer weight terbesar menunjukkan bahwa indikator tersebut merupakan pengukur 

variabel yang terkuat (dominan). Nilai t-stat di atas 1,96 digunakan untuk mengetahui tingkat 

signifikansinya. 

Tabel 3.2. Results for Outer Weights 

 
  Sumber : hasil bootsrapping running PLS 

 

Berdasarkan tabel 3.2, indikator KTP memiliki nilai outer weight sebesar 1,000. Angka 

tersebut menunjukkan bahwa indikator kepemilikan publik sebagai pengukur sangat dominan 

dan merupakan satu-satunya variabel struktur kepemilikan. Ketiga indikator yaitu ROA, ROA, 

dan ROS dari variabel profitabilitas menunjukkan bahwa hanya ROE memiliki t-statatistik 

yang signifikan. Hal ini berarti ROE merupakan satu-satunya indikator sebagai pembentuk 

variabel profitabilitas. Sedangkan FP, IG, PKP, PNP, dan PVP sebagai indikator dari variabel 

kinerja pasar, menunjukkan hanya FP yang signifikan. Ini berarti bahwa hanya indikator 

Frekuensi Perdagangan (FP) sebagai satu-satunya indiaktor pembentuk variabel kinerja pasar.  

3.5.1.2.  Hasil Pengujian Structural Model (inner model)  

Pengujian terhadap structural model (inner model) dilakukan dengan melihat nilai R-

square sebagai hasil uji goodness-fit model. Nilai R-square dapat dilihat di dalam tabel R-

square dari hasil running calculate model. Pengujian goodness of fit model struktural 

terhadap inner model menggunakan nilai predictive-relevance (Q
2
). Besaran Q

2
 memiliki nilai 

rentang 0 < Q
2
 < 1. Semakin mendekati 1 berarti model semakin baik (Solimun dan Rinaldo, 

2009). 
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R-square dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

      Tabel  3.3. R-Square 

 
 Sumber : Sumber : hasil bootsrapping running PLS 

 

Berdasarkan tabel 3.3 tersebut, maka nilai predictive-relevance dapat diperoleh dengan 

menggunakan formulasi dan perhitungan sebagai berikut: 

Q
2
 = 1 – (1 –R1

2
) (1 –R2

2
) 

Q
2
 = 1 – (1 –0,269) (1 – 0366) 

Q
2
 = 1 – (0,731) (0,634) 

Q
2
 = 1 – 0,464 

Q
2
 = 0,536 

Hasil perhitungan nilai predictive-relevance sebesar 0,536 atau 53,6% memperlihatkan 

bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model tersebut adalah sebesar 53,6%. Sisa 

46,4% dijelaskan oleh variabel lain yang belum terkandung dalam model dan error. Hasil 

tersebut memberikan makna bahwa model penelitian ini merupakan model yang layak karena 

memiliki nilai prediktif yang relevan, sehingga bisa digunakan untuk pengujian hipotesis.  

3.5.1.3.   Hasil Pengujian Hipotesis  

Tabel results for inner weights dari hasil running bootstrapping digunakan untuk 

mengetahui pengaruh langsung antar variabel dari masing-masing hipotesis. Nilai t-stat yang 

berada diatas nilai 1,96 menunjukkan pengaruh langsung signifikan dari masing-masing 

hipotesis.  

Tabel 3.4. Results for Inner Weights 

 
  Sumber : Sumber : hasil bootsrapping running PLS 
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Selain dengan menggunakan tabel 3.2 dan tabel 3.4, hasil penelitian ini dapat juga 

dilihat dengan menggunakan gambar dari hasil running bootrapping PLS. Berikut gambar 

dari hasil penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Hasil Bootsrapping Model Penelitian 

 

Berdasarkan Tabel 3.4 dan Gambar 3.1 hasil pengujian hipotesis penelitian dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

a).  Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah “meningkatnya kepemilikan publik dalam 

struktur kepemilikan mampu meningkatkan profitabilitasl”. Hasil pengujian hipotesis pertama 

menghasilkan nilai koefisien jalur sebesar 0,518 dan signifikan dengan t-stat sebesar 9,114. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja finansial 

dan operasional adalah sebesar 0,518 dan signifikan. Kesimpulannya adalah terdapat cukup 

bukti empiris untuk menerima hipotesis pertama yaitu “meningkatnya kepemilikan publik 

dalam struktur kepemilikan mampu meningkatkan profitabilitas”. 

b).   Hasil Pengujian Hipotesis 2 

Hipotesis kedua penelitian ini adalah “meningkatnya kepemilikan publik dalam struktur 

kepemilikan mampu meningkatkan  kinerja pasar”. Hasil pengujian hipotesis kedua 

menghasilkan nilai koefisien jalur sebesar 0,007 dan tidak signifikan dengan t-stat sebesar 
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0,068. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh struktur kepemilikan  terhadap kinerja 

pasar adalah sebesar 0,007 dan tidak signifikan. Kesimpulannya adalah tidak terdapat cukup 

bukti empiris untuk menerima hipotesis ketiga. Artinya adalah meningkatnya kepemilikan 

publik dalam struktur kepemilikan tidak dapat meningkatkan kinerja pasar. 

c).  Hasil Pengujian Hipotesis 3 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah “meningkatnya profitablitas mampu 

meningkatkan kinerja pasar”. Hasil pengujian hipotesis ketiga menghasilkan nilai koefisien 

jalur sebesar 0,602 dan signifikan dengan t-stat sebesar 5,788. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa pengaruh profitabilitas terhadap kinerja pasar adalah 0,602 dan signifikan. 

Kesimpulannya adalah terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis ketiga yaitu 

“meningkatnya profitabilitas mampu meningkatkan kinerja pasar”.  

 

3.5.2.  Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis statistik inferensial, pembahasan terhadap temuan penelitian 

ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

3.5.2.1.  Pengaruh Kepemilikan Publik Dalam Struktur Kepemilikan terhadap 

profitablitas.  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meningkatnya kepemilikan publik dalam 

struktur kepemilikan mampu meningkatkan profitabilitas. Kepemilikan total publik (KTP) 

merupakan satu-satunya pembentuk struktur kepemilikan. Imbal hasil ekuitas (ROE) menjadi 

pembentuk prifitabilitas yang paling dominan. Temuan penelitian ini bertentangan dengan 

pernyataan Naceur et al. (2006): “...ROS merupakan salah satu pembentuk kinerja finansial 

operasional karena ROS kurang begitu sensitif terhadap inflasi dan terhadap konvensi 

akunting.” Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa meningkatnya kepemilikan publik 

dalam struktur kepemilikan BUMN Tbk mampu meningkatkan profitabilitas namun hanya 

mampu meningkatkan imbal hasil ekuitas. Namun, kepemilikan publik tidak mampu 

meningkatkan return on sales (ROS) dan ROA (return on asset). Kesimpulan yang dapat 

diambil adalah bahwa meningkatnya kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan BUMN 

Tbk di Indonesia dapat meningkatkan profitabilitas berupa peningkatan return on equity 

(ROE)  
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Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meningkatnya kepemilikan publik BUMN 

Tbk mampu meningkatkan profitabilitas. Hasil penelitian ini mengindikasikan kesesuaian 

dengan theory of the firm oleh Jensen dan Meckling (1976). Menurut Jensen dan Meckling 

(1976) perusahaan adalah “legal fictions which serve as a nexus for a set of contracting 

relationships among individuals”. Perusahaan merupakan pusat perjanjian kontrak antara 

berbagai pihak yaitu pemegang saham, manajer, pemasok dan pihak-pihak lainnya termasuk 

karyawan dan pekerja. Pihak-pihak tersebut berusaha mengakomodasi kepentingan masing-

masing sehingga menimbulkan konflik diantara mereka. Pemisahan pengelolaan dan 

kepemilikan terhadap suatu perusahaan mengakibatkan masalah keagenan (agency problem). 

Namun ketika suatu perusahaan publik semakin besar kepemilikan publiknya maka 

perusahaan tersebut akan semakin transparan. Hal ini akan mengakibatkan bahwa semakin 

tinggi kepemilikan publik, maka agency cost semakin turun, sehingga nilai perusahan 

semakin naik.  

Hasil penelitian bertentangan dengan penelitian Lubis (2010) Naceur et al. (2006). 

Boubakri dan Cosset (1998), serta Megginson et al. (1994). Mereka menyimpulkan bahwa 

kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan BUMN tbk mampu meningkatkan 

profitabilitas berupa peningkatan ROS (Lubis, 2010) dan (Naceur et al, 2006), dan 

peningkatan ROA dan ROS  (Boubakri dan Cosset, 1998), serta (Megginson et al, 1994). 

3.5.2.2.  Pengaruh Kepemilikan Publik dalam Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja 

Pasar  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meningkatnya kepemilikan publik dalam 

struktur kepemilikan tidak mampu meningkatkan kinerja pasar. Kepemilikan total publik 

(KTP) merupakan satu-satunya pembentuk struktur kepemilikan. Frekuensi perdagangan (FP) 

merupakan satu-satunya pembentuk kinerja pasar. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa 

peningkatan kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan BUMN Tbk di Indonesia tidak 

dapat meningkatkan kinerja pasar yang diukur melalui frekuensi perdagangan sebagai indikasi 

likuditas saham. Kesimpulannya adalah bahwa meningkatnya kepemilikan publik tidak dapat 

meningkatkan likuiditas saham.  

Hasil penelitian ini memberikan sinyal bahwa pasar tidak melihat atau tidak 

memperhatikan informasi tentang struktur kepemilikan BUMN Tbk. Hal ini memberikan arti 

bahwa pasar tidak melihat pada kepemilikan BUMN Tbk, yang dicerminkan oleh komposisi 
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struktur kepemilikan BUMN Tbk. Namun pasar hanya melihat BUMN Tbk berdasarkan 

kemampuan tata kelolanya untuk meningkatkan kinerjanya, seperti profitabilitas. 

Wallace dan Cravens (1997) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dalam 

perusahaan menunjukkan tanda-tanda positif pada pengukuran kinerja, baik berdasarkan data 

akuntansi maupun data pasar. Kepemilikan Institusional dalam penelitian mereka merupakan 

salah satu bentuk kepemilikan publik. Sebagai satu bentuk kepemilikan publik, kepemilikan 

institusional yang memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pasar dalam temuan Wallace et 

al. (1997) tersebut bertentangan dengan hasil penelitian ini. 

Hovey (2005) mendapati bahwa pasar mereaksi positif perubahan kepemilikan saham 

pengendali yang melibatkan pengurangan kepemilikan negara. Temuan tersebut berbeda 

dengan hasil penelitian ini. Penelitian ini justru menunjukkan bahwa pengurangan 

kepemilikan negara tidak mempengaruhi tingkat kinerja pasar BUMN Tbk. 

Estrin dan Perotin (1991) berpendapat bahwa perusahaan milik negara (BUMN) kurang 

efisien dikarenakan kebal terhadap campur tangan pasar modal sehingga kinerja manajerial 

kurang begitu termonitor. Sebaliknya, privatisasi melalui metode penjualan saham ke pasar 

modal mengenalkan BUMN Tbk kepada disiplin pasar modal. Pernyataan Estrin dan Perotin 

(1991) tersebut ternyata tidak sesuai dengan temuan penelitian ini. Penjualan saham BUMN 

Tbk ke pasar modal memang mengenalkan BUMN Tbk tersebut kepada disiplin pasar modal, 

namun hasil penelitian ini tidak menunjukkan adanya peningkatan frekuensi perdagangan 

seiring meningkatnya kepemilikan publik di dalam struktur kepemilikan BUMN Tbk. 

Penelitian mengenai privatisasi di negara Timur Tengah dan Afrika Utara yang 

dilakukan oleh Gentzoglanis (2007) menyajikan bukti bahwa terjadi peningkatan kapitalisasi 

saham setelah privatisasi. Peningkatan kapitalisasi saham semacam itu tidak ditemukan dalam 

penelitian ini. Hasil penelitian ini hanya menemukan bahwa frekuensi perdagangan menjadi 

indikator dominan yang membentuk kinerja pasar. Meskipun demikian, indikator tersebut 

ternyata tidak dipengaruhi oleh semakin bertambahnya kepemilikan publik di dalam struktur 

kepemilikan BUMN Tbk yang diteliti. Temuan penelitian ini berbeda dengan temuan 

penelitian mengenai privatisasi di negara-negara tersebut. 

Sisi lain dari hasil penelitian ini adalah perubahan struktur kepemilikan sebagai hasil 

privatisasi tidak secara langsung mampu meningkatkan kinerja pasar BUMN Tbk. Namun, 

peningkatan kinerja pasar harus dimulai dari peningkatan tata kelola BUMN Tbk sehingga 

mampu menghasilkan peningkatan kinerja finansial dan operasional, dan selanjutnya 
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peningkatan kinerja finansial dan operasional akan direspon positif oleh investor sehingga 

terjadi peningkatan kinerja pasar. 

3.5.2.3.  Pengaruh profitabilitas terhadap Kinerja Pasar  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meningkatnya profitabilitas mampu 

meningkatkan kinerja pasar. Imbal hasil ekuitas (ROE) merupakan pembentuk profitabilitas 

yang paling dominan. Frekuensi perdagangan (FP) merupakan satu-satunya pembentuk 

kinerja pasar. Kesimpulannya adalah bahwa meningkatnya kinerja finansial dan operasional 

BUMN Tbk di Indonesia melalui peningkatan imbal hasil penjualan mampu meningkatkan 

kinerja pasar berupa peningkatan frekuensi perdagangan. Hasil penelitian ini memberikan 

pandangan baru bahwa peningkatan profitabilitas mampu meningkatkan kinerja pasar. 

Temuan ini belum diteliti dalam studi-studi terdahulu. 

Sebelum penelitian ini dilakukan, tidak terdapat studi yang secara jelas meneliti 

hubungan antara profitabilitas dengan kinerja pasar. Beberapa penelitian terdahulu hanya 

membahas kinerja perusahaan diprivatisasi dari sisi tata kelola perusahaan tersebut dan 

menghubungkannya dengan kerangka institusional perekonomian (pasar modal) di negara 

lokasi penelitian. Ozkaya dan Askari (1999) menyatakan bahwa keberhasilan privatisasi di 

banyak negara industri sebagian dikarenakan keberadaan kerangka institusional untuk tata 

kelola yang efisien. Pendapat tersebut sedikit menyiratkan hubungan antara pasar modal 

dengan kinerja perusahaan yang diprivatisasi, namun  tidak secara tegas merujuk kepada 

pengaruh profitabilitas suatu BUMN Tbk terhadap kinerja pasarnya. 

Hasil penelitian ini mempertegas penelitian Lubis (2010). Penelitian Lubis (2010) 

menemukan bahwa peningkatan kinerja finansial dan operasional mampu meningkatkan 

kinerja pasar. Salah satu indiaktor dari kinerja finansial dan operasional tersebut adalah 

profotablitas.  

Studi empiris Megginson et al. (2004) menunjukkan bahwa pemerintah dari negara-

negara yang pasar modalnya kurang berkembang melancarkan program privatisasi penjualan 

saham sebagai cara untuk mengembangkan pasar tersebut. Studi yang dilakukan Megginson 

et al. (2004) tersebut bisa dikatakan paling mendekati hasil penelitian ini. Namun, studi 

tersebut tidak menjelaskan bahwa perkembangan pasar modal secara tegas dipengaruhi oleh 

peningkatan kinerja finansial dan operasional pasca privatisasi. 
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3.6.  KESIMPULAN DAN SARAN  

3.6.1.  Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat dirumuskan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Meningkatnya kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan BUMN Tbk di Indonesia 

mampu meningkatkan profitabilitas. Peningkatan profitabilitas tersebut tercermin pada 

peningkatan imbal hasil ekitas. Perusahaan yang tata kelolanya berorientasi bisnis sangat 

menekankan peningkatan profibalitas mengingat tujuannya adalah peningkatan nilai 

pemegang saham. Ketika kepemilikan pemerintah terhadap BUMN Tbk dikurangi – 

berarti kepemilikan publik bertambah – maka tujuan politis dan sosial dalam kebijakan 

yang diambil akan tergantikan oleh tujuan bisnis. 

2. Meningkatnya kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan BUMN Tbk di Indonesia 

tidak mampu meningkatkan kinerja pasar. Likuiditas saham BUMN Tbk yang 

ditunjukkan oleh Frekuensi Perdagangan sahamnya ternyata tidak mengalami 

peningkatan berarti seiring semakin tingginya kepemilikan publik. Peningkatan 

kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan BUMN Tbk belum mampu memberikan 

sinyal kepada investor di pasar modal bahwa BUMN Tbk telah memiliki tata kelola yang 

sudah terlepas dari kepentingan pemerintah. 

3. Meningkatnya profitabilitas  BUMN Tbk di Indonesia mampu meningkatkan kinerja 

pasar berupa peningkatan frekuensi perdagangan. Peningkatan profitabilitas yang 

ditunjukkan oleh imbal hasil ekutas mampu menjadi daya tarik bagi para investor di 

pasar modal. Orientasi keuntungan yang menjadi tujuan para investor menyebabkan 

peningkatan imbal hasil ekuitas suatu BUMN Tbk  menjadi sinyal yang menarik para 

investor untuk melakukan transaksi saham.  

3.6.2.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Saran bagi pemerintah, dalam hal ini Kementrian Negara BUMN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode privatisasi harus bersifat transparan dan 

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memiliki BUMN Tbk. Metode 

semacam ini akan menumbuhkan rasa nasionalisme dan mendukung distribusi kesejahteraan. 

Metode privatisasi yang memenuhi kriteria tersebut adalah penjualan saham ke pasar modal. 

BUMN Tbk memerlukan tata kelola perusahaan yang mengedepankan tujuan maksimalisasi 
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nilai perusahaan untuk menghasilkan kinerja finansial dan operasional, keunggulan daya saing 

berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi, serta kinerja pasar yang tinggi. Hal ini 

bisa dicapai ketika pemerintah membuat kebijakan untuk melepas proporsi saham yang masih 

sangat dominan di BUMN Tbk. Pengurangan dominasi kepemilikan pemerintah 

memungkinkan tata kelola BUMN Tbk tersebut tidak lagi dipengaruhi oleh tujuan politik dan 

sosial yang umumnya bertentangan dengan tujuan maksimalisasi nilai perusahaan. 

b. Saran bagi Emiten atau  BUMN Tbk 

BUMN Tbk harus mendesain tata kelola perusahaannya menjadi perusahaan yang 

bertujuan maksimalisasi nilai perusahaan. Perusahaan dengan tujuan maksimalisasi nilai akan 

meningkatkan profitabilitas dan kinerja pasarnya.  

c. Saran bagi investor 

BUMN Tbk bisa dijadikan alternatif investasi yang direkomendasikan untuk 

dimasukkan dalam portofolio investasi para investor. 

d. Saran bagi penelitian berikutnya 

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan penelitian, penelitian ini memberikan peluang 

munculnya penelitian berikutnya. Peluang bagi penelitian berikutnya adalah: Pertama, 

penelitian berikutnya dapat meneliti BUMN Tbk berdasarkan sektor industri. Kedua, 

penelitian berikutnya dapat meneliti BUMN Tbk berdasarkan komposisi pembentuk struktur 

kepemilikan, seperti kepemilikan managerial, kepemilikan institusi, kepemilikan pegawai, 

dan lainnya terhadap kinerja BUMN Tbk tersebut.  
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BAB 4.    
Model Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Keunggulan Daya Saing 

 Berkelanjutan Berdasarkan Reputasi Ukuran  

Akuntansi BUMN Tbk Indonesia 

Oleh: Tona Aurora Lubis, Wirmie Eka Putra 

 

 

4.1.  PENDAHULUAN 

4.1.1.  Latar Belakang Penelitian 

Menurut D’Souza, Megginson, dan Nash, (2006), privatisasi didefinisikan sebagai 

“as the sale of previously state-owned enterprises to private owners”. Definisi tersebut 

memberikan pemaknaan bahwa privatisasi menyebabkan perubahan kepemilikan pada 

suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perubahan tersebut berupa awalnya 

kepemilikan sepenuhnya dikuasai negara menjadi sebagian atau bahkan sepenuhnya 

menjadi milik publik.  

Latar belakang dilakukannya perubahan struktur kepemilikan tersebut umumnya 

adalah untuk meningkatkan kinerja BUMN yang dinilai rendah selama dalam 

kepemilikan pemerintah secara penuh. Gunasekarage, Hess dan Hu (2007) berpendapat 

bahwa kepemilikan pemerintah lebih lemah dibandingkan kepemilikan swasta dalam 

pasar persaingan. Hal ini dikarenakan: (i) keberpihakan pemerintah terhadap tujuan 

sosial dan politik bertentangan dengan tujuan maksimalisasi nilai, (ii) penunjukkan 

manajemen dan pegawai cenderung memprioritaskan orang-orang yang memiliki 

pengaruh politik daripada kemampuan berkinerja, dan (iii) biaya transaksi lebih tinggi. 

Wei dan Varela (2005) menemukan pengaruh yang selalu negatif dari kepemilikan 

negara terhadap kinerja perusahaan. De Alessi (1980), Bennett dan Johnson (1980) 

mempunyai pandangan bahwa perusahaan swasta akan berkinerja lebih baik 

dibandingkan perusahaan yang dimiliki pemerintah.  

Privatisasi merupakan satu dari beberapa fenomena ekonomi yang terjadi di 

negara-negara dunia. Privatisasi sebagai fenomena di negara-negara dunia ditunjukkan 

oleh pernyataan beberapa peneliti, diantaranya Villalonga (2000), Naceur, Ghazouani 

dan Omran (2006), serta Garcia dan Anson (2007).  
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Salah satu penyebab maraknya privatisasi di dunia adalah, adanya pergeseran 

pandangan  tentang peran yang harus dijalankan oleh negara dalam pengaturan 

ekonomi. Pergeseran pandangan tersebut adalah pergeseran dari pandangan Keynes 

menjadi pandangan Adam Smith dan Friedman. Pandangan Keynes dikenal dengan 

Keynesian Welfare State,  menyajikan pandangan yang mendorong peran dominan 

pemerintah dalam perekonomian (Regil, 2001). Pandangan Adam Smith mengenai  

liberalisme dan Friedman mengenai neo-liberalisme, menyatakan bahwa fungsi dan 

peran pemerintah harus terbatas sebagai ”an umpire, not participant” (Friedman dan 

Friedman, 1980 dalam Irianto, 2006).  

Sebagai fenomena di negara-negara di dunia, privatisasi juga menjadi fenomena di 

Indonesia. Fenomena privatisasi di Indonesia diawali ketika terjadinya krisis ekonomi 

pada tahun 1997/1998. Implikasi krisis pada saat itu adalah Pemerintah Indonesia 

terpaksa menandatangani letter of Intent (Lol) dengan IMF. Salah satu butir 

kesepakatannya adalah privatisasi BUMN guna menutup defisit anggaran negara. 

Program privatisasi terus menjadi salah satu program dari pemerintah dalam 

pembangunan BUMN.  

Privatisasi BUMN telah menjadi fenomena utama di negara maju dan  negara 

berkembang. Hal tersebut menyebabkan perubahan signifikan pada struktur 

kepemilikan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia (Boubakri et al., 2005). 

Berdasarkan hal tersebut, D’Souza, Nash, dan Megginson (2005) berpendapat bahwa 

perubahan mendasar akibat dari privatisasi adalah perubahan kepemilikan.  

Menurut D’Souza et al. (2006), perubahan kepemilikan menyebabkan perubahan 

tata kelola perusahaan (corporate governance). D’Souza et al. (2006) juga menyatakan 

bahwa perubahan tata kelola perusahaan merupakan determinan penting bagi kinerja 

perusahaan pasca privatisasi. Boubakri et al. (2005) berpendapat bahwa keberhasilan 

privatisasi bergantung pada efektifitas mekanisme tata kelola perusahaan pasca 

privatisasi. Menurut Jensen dan Meckling (1976), struktur kepemilikan memiliki kaitan 

dengan tata kelola perusahaan sehingga berpengaruh positif atau negatif terhadap tata 

kelola perusahaan. De Alessi (1995) berpendapat bahwa struktur kepemilikan 

mempengaruhi dorongan untuk mengejar strategi maksimalisasi nilai.  

Struktur kepemilikan BUMN Tbk terdiri atas kepemilikan negara dan kepemilikan 

publik. Kemungkinan kepemilikan dari kepemilikan publik berupa kepemilikan oleh 
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pegawai, kepemilikan asing, kepemilikan institusi, kepemilikan managerial, dan 

kepemillikan lainnya. Salah satu penelitian mengenai struktur kepemilikan BUMN Tbk 

adalah studi oleh D’Souza et al. (2006). Mereka meneliti struktur kepemilikan BUMN 

Tbk berdasarkan kepemilikan negara dan kepemilikan publik ditinjau dari kepemilikan 

asing dan kepemilikan pegawai. D’Souza et al. (2005) meneliti kepemilikan publik 

berdasarkan kepemilikan asing. Penelitian terhadap kepemilikan manajerial dilakukan 

oleh Li, Moshirian,  Nguyen, dan Tan (2007), kepemilikan CEO oleh Demsetz dan 

Villalonga (2001), kepemilikan manajemen oleh Roosenboom dan Van der Goot 

(2005), kepemilikan institusional oleh Tsai dan Gu (2007), dan kepemilikan pegawai 

oleh Barberis, Boycko, Shleifer, dan Tsukanova (1996).  

BUMN umumnya memiliki citra sebagai perusahaan yang kurang efisien, kental 

unsur birokrasi dan politik. Privatisasi BUMN melalui penjualan saham ke pasar modal 

diharapkan merubah citra tersebut menjadi perusahaan yang efisien dan profit oriented. 

Perubahan citra ini juga memberikan perubahan terhadap reputasi perusahaan.  

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

termasuk dalam kategori intangible asset (Michalisin, Smith, dan Klein, 1997). Barney 

(1991) menyatakan bahwa 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. Barney 

(1991) menyebutkan bahwa sebuah perusahaan akan memiliki keunggulan daya saing 

berkelanjutan ketika perusahaan tersebut menerapkan strategi penciptaan nilai yang 

tidak diterapkan oleh para pesaing di waktu yang bersamaan, dan ketika perusahaan lain 

tidak mampu meniru kelebihan dari strateginya.  

Reputasi perusahaan yang baik merupakan sumberdaya langka dan berharga, serta 

merupakan sumber dari keunggulan daya saing untuk mendapatkan above average 

return (Barney, 1991). Jika perusahaan memiliki status reputasi di atas rata-rata, maka 

perusahaan dapat mencapai superior profit (Dowling, 2001). Lubis (2009) 

menyimpulkan bahwa keunggulan daya saing berkelanjutan dapat dicapai ketika 

perusahaan menerapkan strategi penciptaan nilai yang tidak mampu diikuti oleh 

pesaing. Salah satu cara untuk mencapai keunggulan daya saing berkelanjutan tersebut 

adalah melalui reputasi ukuran akuntansi.  
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Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu mengenai struktur kepemilikan, dan 

keunggulan daya saing memunculkan beberapa research gap. Pengaruh kepemilikan 

publik terhadap keunggulan daya saing sangat penting tetapi belum banyak diteliti.  

Penelitian ini mengkaji pengaruh struktur kepemilikan terhadap keunggulan daya 

saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi pada BUMN Tbk di 

Indonesia. Mengingat pentingnya privatisasi bagi bangsa Indonesia dan dalam rangka 

pengembangan literatur, studi ini menjadi penting dan menarik sehingga layak untuk 

dilakukan penelitian. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memprediksi model 

pengaruh struktur kepemilikan terhadap keunggulan daya saing berkelanjutan 

berdasarkan reputasi ukuran akuntansi pada BUMN Tbk sebagai bukti privatisasi di 

Indonesia. 

4.1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan research gap, masalah utama penelitian ini adalah apakah struktur 

kepemilikan berpengaruh terhadap keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi pada BUMN Tbk Indonesia.  

4.1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah utama penelitian, tujuan utama penelitian ini adalah 

menganalisis dan menjelaskan pengaruh struktur kepemilikan terhadap keunggulan daya 

saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi pada BUMN Tbk Indonesia.  

4.1.4.  Manfaat Penelitian 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan 

praktis. Kontribusi teoritis dari penelitian ini adalah melengkapi dan memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan di bidang manajemen keuangan dan akuntansi mengenai 

struktur kepemilikan dan keunggulan daya saing berkelanjutan dalam konteks 

privatisasi di Indonesia. Kontribusi praktis dari penelitian ini adalah memberikan 

manfaat secara langsung berupa informasi mengenai pengaruh kepemilikan publik 

dalam struktur kepemilikan terhadap keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi BUMN Tbk Indonesia. 
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4.2.  TINJAUAN PUSTAKA 

4.2.1.  Definisi Privatisasi 

Menurut Bastian (2002), teori privatisasi sangat dipengaruhi ide dasar bahwa 

privatisasi adalah masalah politik ekonomi. Kontribusi aspek ini sebenarnya sudah ada 

di tahap awal praktik privatisasi. Praktik privatisasi di Inggris dirasakan sebagai 

implementasi kebijakan politik pragmatis, sedangkan praktik privatisasi di Amerika 

Serikat (AS) cenderung dipengaruhi perkembangan teori ekonomi. Dua pandangan yang 

berbeda tersebut sebenarnya merupakan turunan politik ekonomi. Pengkajian dua 

pandangan tersebut dilakukan dengan pendekatan pragmatis politik yang berorientasi 

kepentingan ekonomi. Ini berarti bahwa berbagai kebijakan privatisasi akan 

dikembangkan dalam konteks masing-masing negara  

Menurut Meitisari (2007), pelaksanaan program privatisasi di Indonesia 

ditentukan oleh beberapa lembaga negara. Masing-masing lembaga tersebut mempunyai 

sudut pandang yang berbeda. Kementrian Negara BUMN mempunyai sudut pandangan 

dari sisi ekonomi mikro. Departemen Keuangan memandangnya dari sisi ekonomi 

makro. Lembaga Legislatif menggunakan pandangan ekonomi politik. Perspektif yang 

berbeda-beda tersebut menentukan objektifitas terhadap keputusan privatisasi. 

Kementrian Negara BUMN memandang privatisasi bertujuan untuk meningkatkan 

produktifitas, profitabilitas, efisiensi, dan pengurangan utang perusahaan BUMN. 

Privatisasi juga diharapkan dapat meningkatkan good corporate governance (GCG), 

dan menarik sumber keuangan baru ke perusahaan, serta pengembangan pasar.  

Perspektif Departemen Keuangan mengenai privatisasi didasarkan kepada 

ekonomi makro. Menurut sudut pandang 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. 

Badan Legislatif memandang tujuan privatisasi dari perspektif ekonomi politik. 

Menurut 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.  
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4.2.2.  Tujuan Privatisasi 

 Kebijakan privatisasi akan dikembangkan dalam konteks masing-masing negara 

(Bastian, 2002). Tujuan privatisasi di setiap negara dilatarbelakangi oleh hal yang 

berbeda. Menurut Vickers dan Yarrow (1988), alasan finansial dilakukannya privatisasi 

adalah keinginan negara untuk memperoleh pendapatan dari hasil penjualan BUMN. 

Garcia dan Anson (2007) menyatakan bahwa alasan politik untuk memprivatisasi 

BUMN didasarkan pada lemahnya tata kelola yang dilakukan oleh negara terhadap 

BUMN, sehingga privatisasi dianggap mampu menarik modal asing dan investor 

institusional serta bisa membantu mengkonsolidasikan pasar modal.  

Alasan ekonomi untuk memprivatisasi BUMN didasari adanya pernyataan bahwa 

perusahaan publik mampu mengungguli BUMN (Garcia dan Anson, 2007). Pernyataan 

ini merupakan argumen pro-privatisasi  yang didukung oleh hasil-hasil penelitian bahwa 

kepemilikan publik mengungguli kepemilikan negara dan kepemilikan publik dalam 

struktur kepemilikan BUMN memicu semakin tingginya produktifitas dan superior 

efisiensi serta kinerja. 

Pemerintah berusaha memprivatisasi BUMN-nya berdasarkan beragam alasan. 

Menurut Nellis (1991), secara teoritis, alasan pemerintah melakukan privatisasi 

terhadap BUMN-nya adalah: (i) untuk meningkatkan pendapatan; (ii) melebur 

kepemilikan; (iii) memberi penghargaan bagi loyalis politik; (iv) memenuhi permintaan 

investor asing; (v) mengurangi beban administratif di birokrasi negara; dan (vi) 

menjadikan sektor swasta bertanggungjawab atas investasi perusahaan yang penting. 

Megginson dan Netter (2001) mengemukan beberapa tujuan yang ingin dicapai dari 

privatisasi, yaitu: (i) meningkatkan keuntungan bagi negara; (ii) meningkatkan efisiensi 

perekonomian; (iii) mengurangi campur tangan pemerintah dalam perekonomian; (iv) 

meningkatkan kepemilikan saham dengan lebih luas; (v) memberikan kesempatan untuk 

persaingan; (vi) mengenakan BUMN pada disiplin pasar; (vii) mengembangkan pasar 

modal nasional. Penelitian terdahulu lainnya oleh Naceur et al. (2006) menyebutkan 

bahwa alasan utama dilakukan privatisasi adalah meningkatkan efisiensi state-owned 

enterprise dan untuk mengurangi beban anggaran negara. 

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

peningkatan efisiensi. Menurut Farinos et al. (2007), tujuan privatisasi adalah: (i) 

meningkatkan keuntungan bagi negara; (ii) meningkatkan efisiensi perekonomian; (iii) 
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mengurangi campur tangan pemerintah dalam perekonomian; (iv) meningkatkan 

kepemilikan saham dengan lebih luas; (v) memberikan kesempatan untuk persaingan; 

(vi) mengenakan BUMN pada disiplin pasar; dan (vii) mengembangkan pasar modal 

rasional. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, kesimpulan dari tujuan privatisasi 

adalah meningkatkan efisiensi BUMN sehingga memiliki keunggulan daya saing 

berkelanjutan yang memberikan peningkatkan kemanfaatan bagi negara dan 

masyarakat. 

4.2.3.  Struktur Kepemilikan (Ownership Structure)  

 Privatisasi mengakibatkan terjadinya perubahan struktur kepemilikan 

perusahaan. Menurut Ping (2004), struktur kepemilikan memiliki dua implikasi. 

Pertama, struktur kepemilikan itu sendiri, yaitu komposisi persentase saham yang 

dimiliki oleh masing-masing pihak dalam sebuah struktur kepemilikan perusahaan, 

seperti persentase kepemilikan negara, persentase kepemilikan badan hukum atau 

institusi, persentase saham perorangan dan persentase lainnya. Kedua, konsentrasi 

kepemilikan, yaitu kepemilikan persentase saham yang dipegang oleh 5 atau 10 pihak 

pemegang saham tertinggi.  

Jensen dan Meckling, (1976) menyatakan bahwa ketika pemilik tidak mengelola 

sendiri perusahaannya, konflik kepentingan muncul diantara pemilik dan manajer 

(agen). Boubakri et al, (2005) menambahkan bahwa tata kelola perusahaan dimaknai 

sebagai respon terhadap masalah agensi yang muncul dari pemisahan kepemilikan dan 

kendali perusahaan. Masalah pengawas-agen yang standar muncul ketika pemilik 

perusahaan (pengawas) tidak sama dengan manajer yang mengendalikan perusahaan 

(agen). Masalah ini seringkali diajukan untuk menjelaskan kinerja BUMN yang buruk. 

Berkaitan dengan privatisasi, Shleifer dan Vishny (1997) berpendapat bahwa 

mekanisme tata kelola di negara berkembang biasanya lemah dan bisa mempengaruhi 

kinerja perusahaan terprivatisasi. Menurut Shleifer dan Vishny (1997), dan  Boubakri et 

al. (2005), literatur umumnya membedakan dua jenis mekanisme tata kelola perusahaan 

yaitu internal dan ekstrenal. Mekanisme internal mencakup struktur kepemilikan 

perusahaan. Perubahan kepemilikan dalam konteks privatisasi mampu memunculkan 

peningkatan kinerja pasca privatisasi. Mekanisme eksternal mencakup tata kelola 

perusahaan meliputi monitoring pasar modal dan sistem hukum, institusi, serta pasar 

tenaga kerja. 
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Boubakri et al. (2005) menyatakan bahwa banyak negara berkembang kekurangan 

kerangka institusional yang mapan untuk tata kelola perusahaan yang efisien. 

Kelemahan semacam ini merujuk pada kemungkinan bahwa mekanisme internal bisa 

menggantikan mekanisme eksternal dalam menciptakan tata kelola yang efisien. 

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. 

Husnan (1999) menyatakan bahwa masalah tata kelola perusahaan dapat ditelusuri 

melalui pengembangan agency theory, yaitu teori yang mencoba menjelaskan 

bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan seperti pengelola/manajer, 

pemilik perusahaan, dan kreditor akan berperilaku berdasarkan kepentingan yang 

berbeda-beda. 

Privatisasi suatu BUMN yang dilakukan dengan metode penjualan saham ke pasar 

modal menjadikan BUMN yang bersangkutan sebagai BUMN publik atau terbuka 

(BUMN Tbk). Sebagai BUMN Tbk, struktur kepemilikan terdiri dari kepemilikan 

negara dan kepemilikan publik. Studi 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). Li et al. (2007) meneliti struktur 

kepemilikan dengan menggunakan pendekatan kepemilikan manajerial (managerial 

ownership) dan kepemilikan Chief Executive Officier/CEO (CEO ownership). Penelitian 

lain oleh D’Souza et al. (2006) menyajikan struktur kepemilikan yang diteliti 

berdasarkan kepemilikan negara, dan kepemilikan asing, serta kepemilikan tenaga kerja. 

4.2.4. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori Perusahaan (theory of the firm) oleh Jensen dan Meckling (1976) memiliki 

substansi mengenai perilaku managerial (managerial behavior), biaya keagenan 

(agency cost) dan struktur kepemilikan (ownership structure). Ketiga substansi tersebut 

akan terjadi ketika suatu perusahaan berupa perusahaan publik.  
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Jensen dan Meckling (1976) mengemukan bahwa perusahaan adalah “legal 

fictions which serve as a nexus for a set of contracting relationships among 

individuals”. Perusahaan merupakan pusat perjanjian kontrak antara berbagai pihak 

yaitu pemegang saham, manajer, pemasok dan pihak-pihak lainnya termasuk karyawan 

dan pekerja. Pihak-pihak tersebut berusaha mengakomodasi  kepentingan masing-

masing sehingga menimbulkan konflik diantara mereka. 

Pemisahan pengelolaan dan kepemilikan terhadap suatu perusahaan 

mengakibatkan masalah keagenan (agency problem). Pemisahan ini membuat manajer 

bertindak sesuai dengan kepentingannya dan tidak sejalan dengan kepentingan 

pemegang saham (pemilik) sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara manajer 

dan pemegang saham. Upaya peningkatan kekayaan pemegang saham melalui 

peningkatan nilai perusahaan sebagai tujuan utama perusahaan sering tidak sejalan 

dengan tujuan pihak manajemen (manajer) perusahaan.  

Teori Keagenan (agency theory) menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam 

perusahaan (pemilik, manajer, kreditur) berperilaku, karena mempunyai kepentingan 

yang berbeda-beda. Munculnya konflik keagenan diawali dengan adanya agency 

reationship antara pihak satu dengan pihak lainnya. Menurut Jensen dan Meckling 

(1976), agency relationship adalah kontrak antara pihak principal meminta pihak agen 

untuk melakukan suatu pekerjaan untuk kepentingan principal dengan mendelegasikan 

otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Jika kedua belah pihak memaksimumkan 

utilitas masing-masing maka diyakini bahwa agen tidak akan melakukan tindakan yang 

sesuai dengan keinginan principal. 

Eisenthardt (1989) mengemukakan bahwa agency theory didasarkan pada tiga 

asumsi sifat manusia. Pertama, manusia pada umumnya bersifat mementingkan 

kepentingan diri sendiri (self-interest). Kedua, manusia mempunyai kemampuan daya 

pikir terbatas mengenai persepsi masa depan (bounded – rationality). Ketiga, manusia 

selalu menghindari resiko (risk – averse).  

Menurut agency theory, pihak agen adalah pihak manajemen yang bertugas 

mengelola perusahaan dan pihak principal adalah pemegang saham. Pihak agen 

(manajer) mempunyai tugas dan tanggung jawab mengenai kebijakan sumber dana, 

kebijakan penggunaan dana, kebijakan deviden. Sedangkan pihak pemegang saham 

(pemilik perusahaan) melakukan pengawasan terhadap perilaku manajer tersebut. 
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Manajer yang diangkat oleh pemegang saham harus bertindak untuk kepentingan 

pemegang saham. Manajer cenderung mengutamakan kepentingan pribadinya atau 

bertindak bukan untuk kepentingan pemegang saham (Jansen dan Meckling, 1976). 

Pemegang saham mempunyai tujuan untuk memaksimumkan kekayaannya 

dengan melihat nilai sekarang dari arus kas yang dihasilkan oleh investasi perusahaan. 

Sedangkan manajer perusahaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan 

dan ukuran perusahaan. Pertumbuhan yang meningkat akan memberikan peluang bagi 

manajer tingkat bawah dan menengah untuk dipromosikan. Selain itu, manajer dapat 

membuktikan diri sebagai karyawan yang produktif sehingga memperoleh penghargaan 

lebih dan wewenang untuk menentukan biaya-biaya. Ukuran perusahaan yang semakin 

besar memberikan keamanan pekerjaan atau mengurangi lay-off dan kompensasi yang 

semakin besar (Jensen dan Meckling, 1976). 

Prinsipal (pemilik) dapat mengurangi penyimpangan perilaku agen (manajer) 

dengan memberikan insentif dengan mengeluarkan biaya monitoring. Secara umum 

biaya-biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk memastikan agen bersedia melakukan 

keinginan pemegang saham disebut biaya keagenan (agency cost).  

Jensen dan Meckling (1976) mengemukan bahwa biaya keagenan terdiri dari 3 

biaya. Pertama, biaya monitoring (monitoring cost) yaitu biaya yang dikeluarkan untuk 

melakukan pengawasan guna mencegah agar tindakan manajer tetap sesuai dengan 

kepentingan pemilik. Kedua, biaya bonding (bonding cost) yaitu biaya yang dikeluarkan 

untuk menjamin agar manajer tidak mengambil keuntungan dari fasilitas yang 

diberikan. Ketiga, biaya residual loss.  

Ada beberapa alternatif untuk mengurangi agency cost. Pertama, melalui 

peningkatan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen. Kepemilikan saham oleh 

manajemen merupakan insentif bagi para manajer agar mampu meningkatkan kinerja 

perusahaan diantaranya melalui penggunakan utang yang optimal, sehingga akan 

meminimumkan biaya keagenen. Kedua, meningkatkan devident payout ratio. Hal ini 

menyebabkan tidak tersedianya cukup banyak free cash flow dan manajemen terpaksa 

mencari pendanaan dari luar untuk membiayai investasinya. Ketiga, meningkatkan 

pendanaan dengan hutang. Peningkatan hutang akan menurunkan besarnya konflik 

antara pemegang saham dengan manajemen. Pendanaan menggunakan hutang akan 

menurunkan excess cash flow yang ada dalam perusahaan sehingga menurunkan 
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kemungkinan pemborosan dilakukan oleh manajemen, mendisiplinkan dan mengurangi 

perilaku oportunistis manajer. Pendanaan menggunakan hutang juga mengakibatkan 

free cash flow yang dihasilkan perusahaan harus dipakai untuk membayar bunga dan 

cicilan hutang, sehingga tidak ada dana kas menganggur yang dapat disalahgunakan 

atau dipakai untuk berbagai investasi yang tidak produktif. Keempat, institusional 

investor sebagai monitoring agents. Moh’d, Perry, dan Rinbey (1998) menyatakan 

bahwa distribusi saham antara pemegang saham dari luar yaitu institusional investor dan 

shareholders dispersion dapat mengurangi agency cost. Hal ini menunjukkan bahwa 

kepemilikan mewakili suatu sumber kekuasaan (source of power) yang dapat digunakan 

untuk mendukung atau sebaliknya menentang terhadap keberadaan manajemen. Adanya 

kepemilikan investor institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan 

investasi lainnya akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap 

kinerja manajemen.  

Penggunaan hutang dalam perusahaan juga menimbulkan bentuk konflik 

keagenen yang lain, yaitu antara pemegang saham dan kreditur. Hutang yang besar 

memberikan insentif bagi pemegang saham melaksanakan proyek investasi yang 

beresiko tinggi. Bila proyek tersebut mengalamai keuntungan, maka sebagian besar 

keuntungan akan diperoleh oleh pemegang saham, dan kreditor hanya akan menerima 

bunga tetap. Sebaliknya, bila proyek tersebut mengalami kerugian dan perusahaan 

mengalami kebangkrutan, maka kreditor ikut menanggung kerugian karena kewajiban 

pemegang saham hanya terbatas pada modal saham yang telah disetornya. Salah sau 

cara untuk mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan kreditor ini, 

biasanya dibuat debt convenants yang ketat. Berdasarkan agency theory, struktur modal 

perusahaan merupakan hasil keseimbangan antara upaya perlindungan kepentingan 

pemegang saham terhadap perilaku oportunistis manajer dan kepentingan kreditor 

terhadap perilaku pengambilan resiko para pemegang saham.  

4.2.5. Keunggulan Daya Saing Berkelanjutan Berdasarkan Reputasi Ukuran 

Akuntansi. 

Menurut Caloghirou (2004), dalam Baaij, Greeven, dan Dalen (2004), literatur 

mengenai keunggulan daya saing berkelanjutan (Sustainable Competitive Advantage, 

SCA) didominasi oleh dua perspektif, yaitu ekonomi organisasi industri (oleh Porter, 

1985) dan pandangan berbasis sumberdaya perusahaan (oleh Barney, 1991). Menurut 
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ekonomi organisasi industri, keunggulan daya saing berkelanjutan didasarkan pada 

penentuan posisi strategis perusahaan dalam suatu industri.  

Berdasarkan 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 kesemuanya itu kemudian membentuk landasan dari keunggulan 

daya saing berkelanjutan. Pandangan berbasis sumberdaya memaknai perusahaan 

sebagai sekumpulan sumberdaya dan kapabilitas yang ketika digabungkan menjadi 

sumber dan pemasukan ekonomi dan keunggulan daya saing yang berkelanjutan 

(Barney, 1991). 

Menurut Conner (1991), sumberdaya merupakan esensi keunggulan daya saing 

berkelanjutan karena kemampuan perusahaan untuk memperoleh dan mempertahankan 

profitabilitasnya bergantung pada kemampuan menjaga 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 (mendukung peningkatan kinerja perusahaan), 

jarang (dimiliki oleh sedikit saja perusahaan dibanding perusahaan yang 

membutuhkannya untuk menciptakan dinamika persaingan yang sempurna), tidak bisa 

ditiru (mahal untuk ditiru oleh pesaing), dan tidak tergantikan (tidak terdapat pengganti 

yang bisa langsung ditemukan oleh pesaing untuk fungsi yang sama).  

Kerangka ini berkonsep bahwa keunggulan daya saing memiliki beberapa 

tingkatan. Sebuah perusahaan mencapai kesetaraan daya saing ketika perusahaan 

tersebut memiliki sumberdaya yang berharga. Ketika perusahaan tersebut memiliki 

sumberdaya yang berharga dan langka, dia mencapai keunggulan daya saing sementara. 

Ketika perusahaan memiliki sumberdaya yang berharga, langka, dan tidak bisa ditiru, 

maka perusahaan tersebut mencapai keunggulan daya saing berkelanjutan. Ketika 

sebuah perusahaan bertransisi dari kesetaraan daya saing menjadi keunggulan daya 

saing berkelanjutan, semakin tinggi bukti dukungan organisasi berkaitan dengan 

sumberdaya ini. 

Barney (1991) mengklasifikasikan sumberdaya menjadi 2 kategori, yaitu tangible 

dan intangible. Sumberdaya tangible terdiri atas semua item fisik yang dimiliki 
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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 dan Wernerfelt, 1991). 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 

the firm (RBV)), landasan keunggulan daya saing berkelanjutan perusahaan muncul dari 

kemampuannya seperti nilai, kelangkaan, sulitnya ditiru, dan organisasi (Barney, 1991). 

Istilah yang lebih umum adalah inovasi, arsitektur, dan aset strategis serta reputasi (Kay, 

1995). Menurut Rose dan Thomsen (2004), manajemen di perusahaan besar 

menggunakan sebagian besar sumberdaya dan usahanya untuk mempertahankan dan 

meningkatkan reputasi perusahaannya, yang sangat penting bagi keberhasilan dan 

kelangsungan perusahaan. 

Reputasi perusahaan dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang sehingga 

memiliki sejumlah definisi 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. Weigelt dan 

Camerer (1988) menunjukkan bahwa reputasi perusahaan merupakan serangkaian 

atribut perusahaan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dimasa 

lalu.  

Fombrun dan 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, sinyal-

sinyal institusional yang mengindikasikan kepatuhan perusahaan terhadap norma sosial, 

serta sinyal-sinyal strategis yang mengindikasikan arah strategis perusahaan. Melalui 
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keseluruhan sinyal-sinyal tersebut, reputasi perusahaan lambat laun akan tertanam di 

benak publik. Fombrun dan Shanley (1990) memaknai reputasi sebagai:  

“...representasi pandangan tindakan masa lalu perusahan dan prospek masa depan 

yang menggambarkan pendekatan perusahaan secara keseluruhan kepada konstituen 

utamanya ketika dibandingkan dengan pesaing utama yang lainnya, mencerminkan 

reputasi sebagai ciri-ciri organisasi yang dihubungkan dengan persepsi pemegang 

saham terhadap perusahaan. Reputasi berlaku sebagai sinyal kinerja di masa datang 

yang didasarkan pada persepsi kinerja di masa lalu.”  

Menurut Barney (1991), reputasi perusahaan merupakan salah satu elemen kunci 

dari intangible resources yang akan menjadi sumber penciptaan kondisi keunggulan 

daya saing berkelanjutan bagi suatu perusahaan. Reputasi juga merupakan suatu konsep 

yang kompleks. Barney menyatakan ”Reputation will win or lost, be created as a result 

of many activities of the corporation that go beyond the consideration of interest”. 

Menurut Rose dan Thomsen (2004), reputasi perusahaan yang baik memiliki 

karakteristik aset intangible dan ini bisa memberi perusahaan keunggulan daya saing 

yang karenanya menghasilkan return di atas normal. 

 Penelitian Suta (2006) menegaskan bahwa reputasi perusahaan dibangun atau 

dibentuk dari faktor-faktor pembentuk reputasi perusahaan. Faktor-faktor yang 

membentuk reputasi perusahaan tersebut 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, Eugene dan Houston (2004), dibagi 

menjadi 5 kategori rasio untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, yaitu rasio 

likuiditas, manajemen aset, manajemen hutang, keuntungan (profitability), dan nilai 

pasar (market value). Namun, menurut Suta (2006), para investor umumnya 

menggunakan 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.  
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Lubis (2009) menyimpulkan bahwa melalui proses pemikiran rasional terhadap 

konsep-konsep mengenai keunggulan daya saing, reputasi, dan ukuran akuntansi, 

sebuah frasa baru muncul dengan definisi yang menggabungkan tiga konsep tersebut, 

yaitu keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran akuntansi. 

Kesimpulannya adalah definisi keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan 

reputasi ukuran akuntansi merupakan suatu keadaan ketika sebuah perusahaan memiliki 

kinerja keuangan/akuntansi yang sangat menguntungkan bagi perusahaan dan sulit 

untuk dicapai atau ditiru oleh pesaing sehingga superioritas kinerja tersebut menjadi 

persepsi yang tertanam di benak publik. 

4.2.6.   Pengaruh Kepemilikan Publik dalam Struktur Kepemilikan Terhadap 

Keunggulan Daya Saing Berkelanjutan Berdasarkan Reputasi Ukuran 

Akuntansi.  

Privatisasi BUMN yang dilakukan dengan metode penjualan saham ke pasar 

modal menjadikan BUMN tersebut menjadi BUMN publik atau terbuka (BUMN Tbk). 

Struktur kepemilikan BUMN Tbk terdiri dari kepemilikan negara dan kepemilikan 

publik. Menurut D’Souza et al. (2005), perubahan yang mendasar sebagai akibat dari 

privatasasi adalah perubahan kepemilikan. 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. Boubakri et al. (2005) berpendapat bahwa 

keberhasilan privatisasi bergantung pada efektifitas mekanisme tata kelola perusahaan 

pasca privatisasi. Menurut Jensen dan Meckling (1976), struktur kepemilikan memiliki 

kaitan dengan tata kelola perusahaan, maka struktur kepemilikan ini memiliki pengaruh 

baik positif maupun negatif terhadap tata kelola perusahaan. 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). Fombrun dan 

Shanley (1990) menemukan bahwa kinerja historis dan sinyal non-ekonomi lainnya 

mempengaruhi reputasi. Menurut Barney (1991), reputasi perusahaan merupakan salah 

satu elemen kunci dari intangible resources yang menjadi sumber penciptaan kondisi 
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keunggulan daya saing berkelanjutan (sustainable competitive advantage) bagi suatu 

perusahaan.  

Suta (2006), dalam penelitiannya, menyimpulkan bahwa tata kelola perusahaan 

yang baik merupakan faktor penting yang menentukan reputasi perusahaan. Reputasi 

perusahaan dibangun atau dibentuk dari faktor-faktor pembentuk reputasi perusahaan. 

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). 

Kesimpulan yang bisa diambil adalah privatisasi dengan metode penjualan saham 

ke pasar modal menyebabkan terjadinya perubahan struktur kepemilikan berupa adanya 

kepemilikan publik dalam BUMN Tbk. 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. Berdasarkan paparan 

tersebut maka hipotesis kedua yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H: Meningkatnya kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan akan mampu 

meningkatkan keunggulan daya saing berkelanjutan berdasarkan reputasi ukuran 

akuntansi.  

 

4.3.  METODE PENELITIAN 

4.3.1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksplanatoris (explanatory research). Berdasarkan cakupan eksplanasinya, penelitian ini 

merupakan penelitian kausalitas. Ferdinand (2006) menyatakan bahwa jenis penelitian 

eksplanatoris merupakan penelitian yang dilakukan dengan maksud penjelasan 

(explanatory), sedangkan penelitian kausalitas adalah penelitian yang ingin mencari 

penjelasan dalam bentuk hubungan sebab akibat. 
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4.3.2.  Populasi dan Sampel 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) merubah BUMN 

tersebut menjadi BUMN publik atau terbuka (BUMN Tbk). Periode populasi penelitian 

didasarkan sejak BUMN Tbk tersebut melakukan penjualan saham pasar modal hingga 

tahun 20012.  

Sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling tipe judgement sampling. Menurut Jogiyanto (2010), judgement sampling 

adalah purposive sampling dengan kriteria berupa suatu pertimbangan tertentu. Metode 

ini digunakan dalam penelitian ini karena kriteria pemilihan sampel didasarkan pada 

pertimbangan-pertimbangan sebagia 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 sesuai dengan penelitian Farinos et al. (2007) dan Naceur et 

al. (2006) yang tidak memasukkan sektor industri perbankan 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%.  Pemilihan ini 

dilatarbelakangi oleh hingga tahun 2007 terdapat 13 BUMN Tbk yang kepemilikan 

saham pemerintah RI masih diatas 51%, sedangkan kepemilikan saham pemerintah 

RI terhadap BUMN Tbk dibawah 51% hanya ada satu BUMN Tbk yaitu PT Indosat 

Tbk. Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka penelitian ini meneliti secara total 

BUMN Tbk yang memiliki kepemilikan saham pemerintah RI >51%. 

c. BUMN Tbk yang melakukan IPO sebelum tahun 2012. 

4.3.3.  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. Data 
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sekunder untuk penelitian diperoleh dari Kementrian BUMN RI dan Bursa Efek 

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

privatisasi di Indonesia. Data dari BEI berupa Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD), dan Laporan Keuangan Konsolidasian dari masing-masing perusahaan BUMN 

Tbk tersebut, serta JSX Statistical Highlights.  

4.3.4.  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: 

4.3.4.1. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau 

deskriptif empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian (Ferdinand, 2006). 

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif berupa statistik rata-rata. 

4.3.4.2.  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. 

Partial Least Square (PLS) pertama kali dikembangkan oleh Wald sebagai 

metode umum untuk mengestimasi path model yang menggunakan konstruk laten 

dengan mutiple indikator (Ghozali, 2008). Wald 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 teorinya atau untuk pengajuan proposisi, juga dapat digunakan sebagai 

konfirmasi teori/uji hipotesis (Solimun dan Rinaldo, 2009).  

Secara filosofis, covariance based SEM lebih sesuai digunakan untuk pengujian 

teori atau pengembangan teori dengan dukungan teori yang kuat. PLS dapat dianggap 

sebagai alternatif dari covariance based SEM dan lebih cocok untuk tujuan prediksi. 
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PLS dimaksudkan untuk causal-perdictive analysis dalam situasi kompleksitas yang 

tinggi dan dukungan teori yang rendah (Ghozali, 2008).  

Menurut 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, 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). 

Langkah-langkah pengujian model empiris penelitian berbasis PLS dengan 

software SmartPLS (Solimun dan Rinaldo, 2009) 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 dan 

Rinaldo, 2009).  

2. Merancang Model Pengukuran (outer model) 

Merancang model pengukuran yang dimaksud dalam PLS adalah menentukan 

sifat indikator dari masing-masing variabel laten, bersifat refleksif atau formatif. Dasar 

yang digunakan sebagai rujukan untuk menentukan sifat indikator apakah reflektif atau 

formatif adalah teori, penelitian empirirs  atau rasional. Tahap awal penerapan PLS 

mengesankan bahwa rujukan berupa teori atau penelitian empiris sebelumnya masih 

jarang atau bahkan belum ada. Merujuk pada definisi konsep dan operasional variabel, 

indikatornya bersifat refleksif atau formatif (Solimun dan Rinaldo, 2009). 

3. Mengkonstruksi Diagram Jalur 

Setelah melakukan perancangan inner model dan outer model selanjutnya 

dinyatakan dalam bentuk diagram jalur.  

4.  Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan. 

Analisis jalur hubungan antar variabel terdiri dari: 
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(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.  

(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. 

5. Estimasi: Weight, Koefisien 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 dan 

Rinaldo, 2009). 

Pendugaan parameter di dalam PLS meliputi 3 hal (Solimun dan Rinaldo, 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.  

6. Evaluasi Goodness of Fit 

Semua variabel laten penelitian ini menggunakan indikator formatif, sehingga 

outer modelnya dievaluasi berdasarkan pada substantive content-nya yaitu 

membandingkan besarnya relative weight dan melihat signifikansi dari ukuran weight 

tersebut. Semua variabel laten dalam penelitian ini menggunakan pengukuran model 

indikator formatif (asumsi: antar indikator tidak saling berkorelasi), sehingga ukuran 

reliabilitas internal konsistensi dan validasi diperlukan. Jadi untuk menguji validitas dan 

reliabilitas variabel laten, penekanan hanya terdapat pada nimological dan atau criterion 

related validity. 

Model struktural atau inner model dievaluasi dengan melihat persentase varian 

yang dijelaskan yaitu dengan melihat R
2
 untuk konstruksi laten dependen dengan 

menggunakan ukuran Stone-Geisser Q Square test dan juga melihat besarnya koefisien 
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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, 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: 

Q
2
 = 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 

Hipotesis statistik untuk inner model: pengaruh variabel laten eksogen terhadap 

endogen adalah:  

 H0 : i = 0  vs 

H1 : i  0  

Hipotesis statistik untuk inner model: pengaruh variabel laten eksogen terhadap 

endogen adalah:  

H0 : i = 0 vs 

H1 : i  0 

Penerapan metode resampling, yang 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. Jika diperoleh p-values ≤ 0,05 (alpha 5 %) maka disimpulkan 
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signifikan. Bilamana hasil pengujian hipotesis pada outer model signifikan, indikator 

dapat digunakan sebagai instrumen pengukur variabel laten. Apabila hasil pengujian 

terhadap inner model bersifat signifikan, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh 

variabel laten terkait terhadap variabel laten lainnya (Solimun dan Rinaldo, 2009). 

Sampel bootsrap disarankan sebesar 500. Hal ini didasarkan beberapa kajian yang 

ada di berbagai literatur. Sampel bootsrap 500 sudah menghasilkan penduga parameter 

yang bersifat stabil. Besaran sampel pada masing-masing sampel bootsrap disarankan 

lebih kecil sedikit dari orisinal.  

 

4.4.  JADWAL PENELITIAN 

Tabel  4.1. Jadwal Penelitian  

KEGIATAN 

TAHAP I 

(2 

BULAN) 

TAHAP II 

(2 

BULAN) 

TAHAP 

III (2 

BULAN) 

1. Persiapan                         

    a. Survey Pendahuluan                         

    b. Pengumpulan Data Pendukung                         

                          

2. Pelaksanaan Penelitian                         

    a. Pengumpulan Data Sekunder                         

    b. Coding                         

    c. Input & Tabulasi Data                         

    d. Pengolahan Data & Uji Hipotesis                         

    e. Interprestasi Hasil                         

                          

3. Penulisan Laporan Hasil Penelitian                         

    a. Penyusunan Laporan                         

    b. Penjilidan & Administrasi                         

c. Seminar Hasil                         

 

4.5.  PEMBIAYAAN  

Tabel  4.2. Pembiayaan  

No. Komponen Jumlah 

1. Honor Tim Peneliti Rp. 4.000.000,- 

a. Ketua (1 orang) 

b. Anggota (2 orang) 

 

2. Bahan Habis Pakai Rp. 2.500.000,- 
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 1. Kertas HVS (4 rim) 

2. Tinta Catridge (4 buah) 

3. Pena, Spidol, Map, Tas (1 paket) 

4. Sewa Internet (4 bulan) 

 

3. Perjalanan Rp. 3.500.000,- 

a. Perjalanan (pergi-pulang) dan Akomodasi untuk 

Pengumpulan Data ke Bursa Efek Indonesia, 

Jakarta (1 orang selama 4 hari) 

 

4. Laporan & Seminar Hasil Penelitian Rp. 5.000.000,- 

a. Tabulasi Data, Analisis Data, Interprestasi Hasil 

(1 paket) 

b. Penggandaaan Laporan Penelitian (1 paket) 

c. Seminar (1 paket) 

 

 J u m l a h Rp. 15.000.000,- 
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BAB 5.    
Model Perilaku Keuangan Manajer Bank BUMN Tbk di  

Kota Jambi 

Oleh: Tona Aurora Lubis, Zulkifli, Firmansyah 

 

 

5.1.  PENDAHULUAN 

Menurut Djohanputro (2008), manajemen keuangan adalah seni mengatur dan 

mengelola segala sesuatu dalam perusahaan yang memiliki nilai kekayaan atau nilai 

uang. Bagi perusahaan terbuka, yaitu perusahaan yang telah menjual sahamnya ke 

publik dan mencatatkannya di bursa, kekayaan pemiliki perusahaan adalah harga saham. 

Maksimalisasi nilai perusahaan pada suatu saat tercapai bila harga sudah tidak mungkin 

lebih tinggi lagi pada saaat itu. Setiap perbaikan kinerja baru langsung tercermin pada 

kenaikkan harga saham semakin bagus upaya memaksimumkan nilai perusahaan. 

Setiap perusahaan, tampa memandang besar kecilnya memerlukan manajemen  

keuangan yang baik agar tujuan perusahaan tercapai. Manajemen keuangan korporasi 

menekankan bahwa setiap keputusan manajemen harus mengacu pada tujuan utuma 

perusahaan yaitu memaksimumkan nilai perusahaan (value of the firm) yang akibatnya 

akan memaksimumkan kekayaan dan kesejahteraan pemegang saham. Artinya sebuah 

keputusan dinilai baik apabila mampu menaikkan nilai perusahaan. Sebaliknya, 

keputusan dianggap buruk apabila justru menurunkan nilai perusahaan. Mengenai nilai 

perusahaan, para akademisi sepakat untuk menterjemahkanya sebagai indikator 

kemampuan perusahaan dalam menciptakan arus kas bebas dimasa yang akan datang 

(future free cash flows). Hal ini berarti sebuah perusahaan yang bernilai tinggi adalah 

sebuah perusahaan yang dinilai mampu mengahasilkan arus kas bebas yang tinggi. 

Begitu pula sebaliknya. 

Nilai atau kekayaan yang maksimum dapat diperolah bila manajemen dapat 

mengendalikan du hal , yaitu hasil yang maksimum pada tingkat resiko yang minimum 

dan dapat diperhitungkan. Semakin tinggi hasilnya, semakin tinggi nilainya. Sebaliknya, 

semakin rendah risiko, semakin tinggi nilianya (Djohanputro, 2008).  
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Studi empiris mengenai kinerja pasar dalam konteks privatisasi dibahas oleh 

Megginson, Nash, Netter, dan Poulsen. (2004). Studi tersebut menunjukan bahwa 

pemerintah negara-negara yang pasar modalnya kurang berkembang melancarkan 

program privatisasi melalui penjualan saham sebagai cara untuk mengembangkan pasar 

modal tersebut. Menurut Suta (2006), pengukuran kinerja pasar dilakukan dengan dua 

pendekatan. Pertama, pendekatan dari sisi keuangan menggunakan total imbal hasil 

saham, kapitalisasi pasar, dan likuiditas saham yang diukur dengan frekuensi 

perdagangan, persentase volume perdagangan, dan persentase nilai perdagangan. 

Kedua, pendekatan dari sisi kebijakan di pasar modal menggunakan distribusi saham.  

Searah dengan pendapat Suta (2006), Lubis (2010) meneliti tentang kinerja pasar 

BUMN Tbk di Indonesia. Penelitian Lubis (2010) menggunakan kinerja pasar sebagai 

salah satu variabel penelitiannya, dengan 5 (lima) indikator pembentuk kinerja pasar. 

Adapun indikator pembentuk kinerja pasar tersebut adalah pertumbuhan indeks harga 

saham individual, frekuensi perdagangan, persentase volume perdagangan, persentase 

nilai perdagangan, dan pertumbuhan kapitalisasi pasar. 

Dalam lingkup perusahaan, persaingan yang semakin ketat menuntut manajemen 

untuk semakin berhati-hati dalam membuat keputusan, diantaranya keputusan-

keputusan keuangan. Kesalahan dalam mengelola keuangan bisa mengakibatkan 

terjadinya tekanan keuangan (financial distress) yang berkepanjangan dan berakhir 

dengan kebangkurutan perusahaan.  

Pemahaman atas teori pengambilan keputusan sangat penting, karena segala 

aktivitas dibidang keuangan selalu bermuara pada pengambilan keputusan (decision 

making). Teori pengambilan keputusan mengasumsikan bahwa individu sebagai 

pengambil keputusan adalah berlaku rasional. Teknik pengambilan keputusan secara 

kauntitatif yaitu dengan pemodelan matematis, statistika, dan ekonometrika diadopsi 

dalam teori keuangan standar untuk member penjelasan tentang berbagai fenomena 

keuangan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan.  

Pengambilan keputusan tersebut tergantung dari perilaku pengambil keputusan. 

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari 

sejumlah alternative yang tersedia dalam pengaruh situasi yang kompleks. Perilaku 

pengambil keputusan yang berhubungan dengan keuangan disebut dengan perilaku 

keuangan.  
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Salah satu industri yang telah diprivatisasi oleh Pemerintah Indonesia adalah 

industri perbankan. Berikut bank-bank milik pemerintah yang telah diprivatisasi : 

Tabel 5.1. Daftar Bank BUMN Tbk Indonesia 

No. Nama Emiten Kode Emiten Tanggal IPO 

1. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk BBNI 25 Nov 1996 

2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BBRI 10 Nov 2003 

3. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk BBTN 17 Des 2009 

4. PT Bank Mandiri (Persero) TBk BMRI 14 Juli 2003 

Sumber: disarikan oleh Peneliti 

Kinerja pasar Bank BUMN Tbk tersebut salah satunya merupakan hasil dari 

keputusan manajemen keuangan yang diambil oleh manajer-manajer yang ada didalam 

Bank BUMN Tbk tersebut. Demikian juga sebaliknya, keputusan-keputusan manajer 

menghasilkan kinerja pasar Bank BUMN Tbk tersebut. Kinerja pasar Bank BUMN Tbk 

diduga secara tidak langsung juga mempengaruhi keputusan manajer Bank BUMN Tbk 

yang ada di Kota Jambi. Mengingat pentingnya kinerja pasar Bank BUMN Tbk dan 

pengambilan keputusan manajer Bank BUMN Tbk bagi kemajuan BUMN Indonesia, 

maka penelitian ini menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan 

untuk memprediksi pengaruh kinerja pasar BUMN Tbk terhadap perilaku keuangan 

manajer Bank BUMN Tbk di Kota Jambi.  

 

5.2.  STUDI PUSTAKA 

5.2.1.  Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori Perusahaan (theory of the firm) oleh Jensen dan Meckling (1976) memiliki 

substansi mengenai perilaku managerial (managerial behavior), biaya keagenan 

(agency cost) dan struktur kepemilikan (ownership structure). Ketiga substansi tersebut 

akan terjadi ketika suatu perusahaan berupa perusahaan publik.  

Jensen dan Meckling (1976) mengemukan bahwa perusahaan adalah “legal 

fictions which serve as a nexus for a set of contracting relationships among 

individuals”. Perusahaan merupakan pusat perjanjian kontrak antara berbagai pihak 

yaitu pemegang saham, manajer, pemasok dan pihak-pihak lainnya termasuk karyawan 

dan pekerja. Pihak-pihak tersebut berusaha mengakomodasi  kepentingan masing-

masing sehingga menimbulkan konflik diantara mereka. 
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Pemisahan pengelolaan dan kepemilikan terhadap suatu perusahaan 

mengakibatkan masalah keagenan (agency problem). Pemisahan ini membuat manajer 

bertindak sesuai dengan kepentingannya dan tidak sejalan dengan kepentingan 

pemegang saham (pemilik) sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara manajer 

dan pemegang saham. Upaya peningkatan kekayaan pemegang saham melalui 

peningkatan nilai perusahaan sebagai tujuan utama perusahaan sering tidak sejalan 

dengan tujuan pihak manajemen (manajer) perusahaan.  

Teori Keagenan (agency theory) menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam 

perusahaan (pemilik, manajer, kreditur) berperilaku, karena mempunyai kepentingan 

yang berbeda-beda. Munculnya konflik keagenan diawali dengan adanya agency 

reationship antara pihak satu dengan pihak lainnya. Menurut Jensen dan Meckling 

(1976), agency relationship adalah kontrak antara pihak principal meminta pihak agen 

untuk melakukan suatu pekerjaan untuk kepentingan principal dengan mendelegasikan 

otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Jika kedua belah pihak memaksimumkan 

utilitas masing-masing maka diyakini bahwa agen tidak akan melakukan tindakan yang 

sesuai dengan keinginan principal. 

Eisenthardt (1998) mengemukakan bahwa agency theory didasarkan pada tiga 

asumsi sifat manusia. Pertama, manusia pada umumnya bersifat mementingkan 

kepentingan diri sendiri (self-interest). Kedua, manusia mempunyai kemampuan daya 

pikir terbatas mengenai persepsi masa depan (bounded – rationality). Ketiga, manusia 

selalu menghindari resiko (risk – averse).  

Menurut agency theory, pihak agen adalah pihak manajemen yang bertugas 

mengelola perusahaan dan pihak principal adalah pemegang saham. Pihak agen 

(manajer) mempunyai tugas dan tanggung jawab mengenai kebijakan sumber dana, 

kebijakan penggunaan dana, kebijakan deviden. Sedangkan pihak pemegang saham 

(pemilik perusahaan) melakukan pengawasan terhadap perilaku manajer tersebut. 

Manajer yang diangkat oleh pemegang saham harus bertindak untuk kepentingan 

pemegang saham. Manajer cenderung mengutamakan kepentingan pribadinya atau 

bertindak bukan untuk kepentingan pemegang saham (Jansen dan Meckling, 1976). 

Pemegang saham mempunyai tujuan untuk memaksimumkan kekayaannya 

dengan melihat nilai sekarang dari arus kas yang dihasilkan oleh investasi perusahaan. 

Sedangkan manajer perusahaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan 
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dan ukuran perusahaan. Pertumbuhan yang meningkat akan memberikan peluang bagi 

manajer tingkat bawah dan menengah untuk dipromosikan. Selain itu, manajer dapat 

membuktikan diri sebagai karyawan yang produktif sehingga memperoleh penghargaan 

lebih dan wewenang untuk menentukan biaya-biaya. Ukuran perusahaan yang semakin 

besar memberikan keamanan pekerjaan atau mengurangi lay-off dan kompensasi yang 

semakin besar (Jensen dan Meckling, 1976). 

Prinsipal (pemilik) dapat mengurangi penyimpangan perilaku agen (manajer) 

dengan memberikan insentif dengan mengeluarkan biaya monitoring. Secara umum 

biaya-biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk memastikan agen bersedia melakukan 

keinginan pemegang saham disebut biaya keagenan (agency cost).  

Jensen dan Meckling (1976) mengemukan bahwa biaya keagenan terdiri dari 3 

biaya. Pertama, biaya monitoring (monitoring cost) yaitu biaya yang dikeluarkan untuk 

melakukan pengawasan guna mencegah agar tindakan manajer tetap sesuai dengan 

kepentingan pemilik. Kedua, biaya bonding (bonding cost) yaitu biaya yang dikeluarkan 

untuk menjamin agar manajer tidak mengambil keuntungan dari fasilitas yang 

diberikan. Ketiga, biaya residual loss.  

Ada beberapa alternatif untuk mengurangi agency cost. Pertama, melalui 

peningkatan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen. Kepemilikan saham oleh 

manajemen merupakan insentif bagi para manajer agar mampu meningkatkan kinerja 

perusahaan diantaranya melalui penggunakan utang yang optimal, sehingga akan 

meminimumkan biaya keagenen. Kedua, meningkatkan devident payout ratio. Hal ini 

menyebabkan tidak tersedianya cukup banyak free cash flow dan manajemen terpaksa 

mencari pendanaan dari luar untuk membiayai investasinya. Ketiga, meningkatkan 

pendanaan dengan hutang. Peningkatan hutang akan menurunkan besarnya konflik 

antara pemegang saham dengan manajemen. Pendanaan menggunakan hutang akan 

menurunkan excess cash flow yang ada dalam perusahaan sehingga menurunkan 

kemungkinan pemborosan dilakukan oleh manajemen, mendisiplinkan dan mengurangi 

perilaku oportunistis manajer. Pendanaan menggunakan hutang juga mengakibatkan 

free cash flow yang dihasilkan perusahaan harus dipakai untuk membayar bunga dan 

cicilan hutang, sehingga tidak ada dana kas menganggur yang dapat disalahgunakan 

atau dipakai untuk berbagai investasi yang tidak produktif. Keempat, institusional 

investor sebagai monitoring agents. Moh’d, Perry, dan Rinbey (1998) menyatakan 

bahwa distribusi saham antara pemegang saham dari luar yaitu institusional investor dan 
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shareholders dispersion dapat mengurangi agency cost. Hal ini menunjukkan bahwa 

kepemilikan mewakili suatu sumber kekuasaan (source of power) yang dapat digunakan 

untuk mendukung atau sebaliknya menentang terhadap keberadaan manajemen. Adanya 

kepemilikan investor institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan 

investasi lainnya akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap 

kinerja manajemen.  

Penggunaan hutang dalam perusahaan juga menimbulkan bentuk konflik 

keagenen yang lain, yaitu antara pemegang saham dan kreditur. Hutang yang besar 

memberikan insentif bagi pemegang saham melaksanakan proyek investasi yang 

beresiko tinggi. Bila proyek tersebut mengalamai keuntungan, maka sebagian besar 

keuntungan akan diperoleh oleh pemegang saham, dan kreditor hanya akan menerima 

bunga tetap. Sebaliknya, bila proyek tersebut mengalami kerugian dan perusahaan 

mengalami kebangkrutan, maka kreditor ikut menanggung kerugian karena kewajiban 

pemegang saham hanya terbatas pada modal saham yang telah disetornya. Salah sau 

cara untuk mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan kreditor ini, 

biasanya dibuat debt convenants yang ketat. Berdasarkan agency theory, struktur modal 

perusahaan merupakan hasil keseimbangan antara upaya perlindungan kepentingan 

pemegang saham terhadap perilaku oportunistis manajer dan kepentingan kreditor 

terhadap perilaku pengambilan resiko para pemegang saham.  

5.2.2.  Kinerja Pasar 

Jones (1996) mengatakan bahwa terdapat 2 dasar pendekatan untuk menentukan 

nilai suatu perusahaan, yaitu nilai pasar (market value) dan nilai buku (book value). 

Menurut Brigham, Eugene, Houston (2004), nilai pasar saham dapat digunakan untuk 

menghitung market value ratio dengan cara membandingkannya dengan pendapatan 

perusahaan, arus kas, dan nilai buku per lembar saham. Nilai pasar saham juga berguna 

bagi manajemen perusahaan sebagai indikator dari pandangan investor terhadap kinerja 

masa lau maupun prospek masa depan perusahaan. 

Beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa return dan risk umumnya diukur 

secara bersama-sama untuk meneliti kinerja pasar perusahaan publik. Hammond dan 

Slocum (1996) mengukur nilai pasar dari sisi standar deviasi imbal hasil pasar (market 

return) perusahaan, koefisien korelasi antara tingkat imbal hasil pasar (market rate of 

return), rerata kinerja pasar perusahaan (average of market company performance) dan 



294 
 

beta. Suta (2006) mengemukakan bahwa 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 mengenai masing-masing pendekatan tersebut 

dipaparkan sebaga berikut: 

a.  Total Imbal Hasil Saham 

Jones (1996) menyebutkan bahwa imbal hasil saham dapat dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu deviden dan selisih harga jual dengan harga beli (capital gain or 

losses). 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 deviden 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 faktor untuk memprediksi harga saham 

kedepan, yaitu besaran required rate of return investor dengan menggunakan teori 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) (Kudla, 1980; Branch dan Gale, 1983; serta 

Seed, 1985). Prediksi besaran harga saham ke depan dapat ditentukan dengan 

melengkapi faktor-faktor lain yang dibutuhkan. Faktor-faktor tersebut antara lain 

adalah ekspektasi dividen dan pertumbuhan dividen. 

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. Faktor dividend yield tidak dimasukkan dalam penelitian tersebut dengan 
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pertimbangan penyederhaan metode pengumpulan data tanpa mengurangi makna 

tujuan pengukuran secara signifikan.  

b.  Likuiditas Saham 

Salah satu risiko investasi bagi para investor adalah tidak tersedianya pasar 

ketika investor akan merealisasikan keuntungan atau membutuhkan dana dengan 

cara menjual aset investasi yang dimilikinya. Berdasarkan risiko tersebut, para 

investor selain mempertimbangkan total imbal hasil, harus pula mempertimbangkan 

faktor likuiditas sebelum memutuskan untuk berinvestasi di suatu jenis aset.  

Suta (2006) menyebutkan likuiditas saham diukur dengan tiga ukuran, yaitu: 

(1) frekuensi perdagangan, yang merupakan frekuensi saham suatu emiten yang 

diperdagangkan dalam satu perode tertentu; (2) persentase volume perdagangan, 

yang merupakan rasio antara volume perdagangan dengan total saham yang terdaftar 

di bursa; (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) memandang pasar modal juga berfungsi sebagai wahana 

penyebarluasan kepemilikan saham (democratization of capital). Sebagai cara 

mengurangi ketegangan yang dapat muncul sebagai akibat dari ketimpangan sosial 

ekonomi masyarakat, distribusi saham juga menjadi salah satu pengukur kinerja 

pasar yang dapat dipertimbangkan para investor sebelum mereka memutuskan untuk 

membeli saham tertentu. Hal ini dilakukan terutama di dalam pasar modal negara-

negara sedang berkembang, dimana praktek-praktek manipulasi saham masih sering 

terjadi. 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. 
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Penelitian Suta (2006) menyajikan pengukuran distribusi saham berdasarkan 

jumlah pemegang saham perusahaan selama suatu periode tertentu. Semakin banyak 

pemegang saham, kinerja perusahaan relatif semakin baik. Keadaan ini dikarenakan 

investor banyak memilih saham tersebut untuk dimasukkan dalam portofolionya.   

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. Brigham et al. (2004) menyatakan nilai pasar saham yang 

diperdagangkan di pasar sekunder sebagai variabel pengukur nilai kapitalisasi pasar. 

Variabel tersebut 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.  

Suta (2006) menggunakan kapitalisasi pasar yang didefinisikan sebagai 

perkalian antara jumlah saham yang beredar dengan harga penutupan saham pada 

periode tertentu, di sini periode ditetapkan selama satu tahun.  

5.2.3.  Teori Perilaku Keuangan  

Teori perilaku keuangan dapat diartikan sebagai aplikasi ilmu psikologi dalam 

disiplin ilmu keuangan. Perilaku keuangan merupakan analisis berinvestasi yang 

menggunakan ilmu psikologi dan ilmu keuangan, yaitu suatu pendekatan yang 

menjelaskan bagaimana manuisa (investor) melakukan investasi atau berhubungan 

dengan keuangan dipengaruhi oleh faktor psikologi. Perilaku keuangan bermaksud 

untuk memahami perilaku investor dalam mengambil keputusan investasi dan bertindak 

di pasar modal yang akan berpengaruh pada market performance (Qawi, 2010; Wendy, 

2010; Shahzad, Paeman, Fawed, Sajid, Sehrish, 2013). 

Perilaku keuangan sangat berperan dalam pengambilan keputusan investasi. 

Pengambilan keputusan investasi akan sangat dipengaruhi oleh informasi yang 
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diperoleh serta pengetahuan investor tentang investasi. Sedangkan tiap-tiap investor 

memiliki tingkat kemampuan dan pengetahuan yang berbeda. Pengambilan keputusan 

investasi antara lain dipengaruhi oleh (1) sejauh mana keputusan investasi dapat 

memaksimalkan kekayaan, (2) behavioral motivation, keputusan investasi berdasarkan 

aspek psikologis investor. Pengambilan keputusan investasi tidak selalau berprilaku 

dengan cara yang konsisten dengan asumsi yang dibuat sesuai dengan persepsi dan 

pemahaman atas informasi yang diterima (Christanti dan Mahastanti, 2011; Jahanzeb, 

Agha, Saqib, Saif, 2012; Peteros dan Maleyeff, 2013). 

5.2.4.  Peran Emosi Membentuk Keputusan Keuangan 

Elster (1998), Hermalin dan Isen (2000) memastikan bahwa dalam setiap proses 

pengambilan keputusan investasi, seorang investor pasti melibatkan emosinya dalam 

proses pengambilan keputusan investasi. Emosi adalah sesuatu yang kompleks karena 

mengandung aspek yang bervariasi yaitu : aspek kognitif, aspke psikis, aspek social, 

dan aspek behavioral.  

Ekman (1992) memperkenalkan emosi dasar (basic emotions). Ia menggambarkan 

sesuatu keadaan atau kejadian, lalu meminta responden untuk memilih gambar ekspresi 

wajah yang menurutnya paling sesuai dengan keadaan itu. Ia menemukan ada enam 

emosi dasar, yaitu:  

1. Kemarahan (anger) 

2. Rasa jijik atau muak (disgust) 

3. Rasa takut (fear) 

4. Kesenangan (happiness) 

5. Kesedihan (sadness) dan  

6. Terkejut (surprise) 

Ekman (1992) juga menemukan bahwa meskipun emosi adalah sebuah fenomena 

yang bersifat universal, namun ada bagian-bagian yang berbeda antara satu budaya 

dengan budaya lain (dalam hal mengekspresikan, merasakan, atau bereaksi). Miyamoto 

dan Ryff (2011) mengatakan ada yang disebut sebagai cultural script yang mengacu 

pada norma-norma budaya. Cultur script inilah yang mengatur bagaimana seseorang 

mengekspresikan emosinya, baik positif maupun negative. 
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5.2.5.  Faktor-faktor Eksternal Emosi 

Emosi dikaitkan dengan kecendrungan orang untuk bertindak atau melakukan 

sesuatu. Liteartur psikologi menagtakan ada beberapa elemen emosi yang sangat jelas 

perannnya dalam mempengaruhi keputusan yang diambil seseorang, seperti rasa marah, 

menyesal, takut, gembira, bahkan cinta; yang semuanya akan mempengaruhi hati 

seseorang.  

Selain faktor-faktor internal tersebut, faktor-faktor eksternal juga berperan dalam 

menentukan emosi, perilaku, serta keputusan yang akan diambil seseorang, seperti 

tempat, waktu, atau suasuanan dan penunjangnya (prasarana, suhu, cuaca, bau, warna, 

dan sebaginya.  

Tempat, pada dasarnya keputusan dapat diambil dimana saja. Seorang direktur 

keuangan, bisa saja membuat keputusan penting pada saat ia sedang menemani istrinya 

berbelanja di pasar swalayan. Seorang investor saham bisa saja mendadak menelopon 

pialangnya di tengah malam untuk memeritahkan penjualan saham perusahaan tertentu 

yang dimilikinya. Dengan kata lain, tempat bisa saja menajadi variabel yang tidak 

relevan. Keputusan yang baik menbutuhkan proses yang baik. Tempat yang memenuhi 

syarat merupakan salah satu faktor penentu proses. Keputusan yang biasa dan 

cenderung rutin biasanya diambil di kantor.  

Waktu, McGuinness (2011) mengatakan bahwa ia tidak akan membuat keputusan 

penting setelah jam empat sore. Para akademisi dan peneliti di bidang keuangan 

menemukan fenomena day of the week effect, monday effect atau january effect, yang 

menggambarkan perilaku spesifik harga saham berkaitan dengan waktu. Penelitian 

menemukan bahwa harga saham diwaktu-waktu tersebut mempunyai perilaku yang 

berbeda dengan harga saham diwaktu-waktu yang lain.  

Suasana, faktor yang juga melengkapi pengambilan keputusan. Kualitas suasana 

ditentukan oleh berbagai aspek, baik fisik maupun psikologis. Aspek fisik biasanya 

berhubungan dengan prasarana yang tersedia untuk proses pengambilan keputusan. 

Ruangan yang memadai, fasilitas komunikasi yang baik, listrik yang cukup. Aspek 

psikologis juga mempengaruhi pengambilan keputusan. Suasana hati yang sedang sedih 

gembira. Pengaruh suasana hati diperkuat oleh faktor penunjang psikologis lain seperti 

warna, bau, bahkan cuaca. Hirshleifer dan Shumway (2003) melakukan penelitian 

secara ekstensif dengan melibatkan 26 bursa internasional. Mereka menemukan bahwa 

kecerahan sinar matahari pagi akan membentuk good mood investor, sehingga dapat 
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menaikkan harga saham secara agregat di pasar modal. Argumentasi mereka adalah 

bahwa kecerahan sinar matahari pagi membuat orang lebih optimis dan lebih rendah 

risk aversion-nya sehingga lebih atraktif membeli saham.  

5.2.6.  Bias Kognitif 

Menurut pengertian umum, bias kognitif adalah sebuah proses berfikir yang tidak 

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional dan tidak dilengkapi oleh alasan-

alasan yang kuat. Akibatnya kemungkinan akan terjadi penyimpangan persepsi, 

penyimpangan judgment, interpestasi yang tidak logis, atau disebut irrational. 

Menurut Asri (2013), bias kognitif dapat disebabkan oleh banyak variabel 

perilaku yang menjadi penentu. Variabel-variabel perilaku keuangan berperan dalam 

menimbulkan bias kognitif dikelompok menjadi 3 kelompok yaitu: 

5.2.6.1.  Perilaku Penyederhanaan Proses Pembuatan Keputusan (Heuristic) 

Heuristic adalah suatu proses pengambilan keputusan yang menggunakan 

informasi terbatas, lebih banyak mengandalkan pengalaman, ditambah intuisi 

secukupnya (Fromlet, 2001).  

Dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara heuristic, tidak jarang 

orang hanya menggunakan rule of thumb, bahakan intuisi atau common sense saja. 

Pendekatan heuristic kadang-kadang memang perlu diterapkan karena : 

 Keputusan yang diambil realtif sederhana  

 Sudah terjadi berulang-ulang 

 Mengandung dampak yang tidak serius seandainya terjadi kesalahan 

Menurut teori keuangan konvensional seharusnya semua keputusan didasarkan 

pada pertimbangan yang matang atas berbagai informasi, baik yang saat itu sudah 

tersedia maupun tersembunyi. Begitu pula ketika manajer keuangan perusahaan 

membuat keputusan, seharusnya disertai dengan pertimbangan dan asumsi logis dan 

pendekatam yang kuantitatif menggunakan rumus-rumus yang tersedia. Ia juga 

memerlukan data yang lengkap untuk dianalisis dan dijadikan dasar keputusan yang 

dibuatnya. 

Namun dalam kenyataannya, orang sering menggunakan data, upaya, maupun 

analisis terbatas agar dapat menghasilkan keputusan secepatnya. Perilaku 

penyederhanaan heuristic dilengkapi dengan kecendrungan menggunakan informasi yag 
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tersedia saja (availability bias). Ada keengganan, terutama karena keterbatasan waktu, 

untuk mencari data atau informasi tambahan demi memperkuat analisis. Seringkali data 

yang tersedia dipandang mencukupi dan dapat dipakai seperti yang pernah dilakukan 

sebelumnya.  

Perilaku penyederhanaan proses pengambilan keputusan yang berhubungan 

dengan pengalaman masa lalu dikenal dengan hindsight. Orang seringkali melihat 

pengalaman yang dimiliki meskipun terbatas, sebagai acuan yang paling mudah untuk 

dipahami. Perilaku ini sering membuat orang enggan untuk melakukan prediksi 

berdasarkan metoda-metoda realistic sehingga reaksi yang diberikan terhadap 

informasipun menjadi bias.  

Selanjutnya, dikalangan investor di pasar modal tidak jarang ditemuan perilaku 

yang terlalu mudah untuk menilai sesuatu sebagai cerminan dari sebuah kelompok yang 

diwakilinya (representativeness). Pada akhir tahun 1990an, orang sudah menilai positif 

apabila melihat simbol-simbol internet seperti e, i, com dan sebagainya. Mereka 

menganggap bahwa perusahaan itu berpotensi menghasilkan laba tinggi karena bergerak 

dibidang teknologi informasi yang sedang booming saat itu, akibatnya terjadi 

gelembung harga.  

5.2.6.2.  Bias Reaksi Terhadap Informasi 

Informasi adalah suatu objek yang dikirimkan oleh satu pihak dan diterima oleh 

pihak lain. Kualitas informasi akan menjadi penentu reaksi yang diberikan oleh 

penerimanya. Bisa saja penerima tidak memberikan reaksi apapun terhadap sebuah 

informasu kalau kualitas informasi itu dinilainya rendah.  

Fenomena overreaction menjadi salah satu topic hangat bagi para peneliti yang 

tertarik pada aspek psikologis pengambilan keputusan. Dengan semakin baiknya 

infrastruktur komunikasi dan teknologi infomasi, bukan tidak mungkin menambah 

kemudahan orang untuk memberikan reaksi yang berlebihan terhadap informasi yang 

sebenarnya tidak terlalu relevan bagi dirinya. Misalnya, karena jaraknya yang jauh 

sebenarnya informasi kejadian di Amerika tidak relevan untuk ditanggapi. Namun 

karena komunikasi yang demikian lancar dewasa ini, seseorang menjadi berfikir 

sebaliknya. 

Perilaku conservatism juga terjangkit orang-orang tertentu dalam menghadapi 

perubahan. Perilaku ini cenderung lambat dalam menyesuaikan diri dengan perubahan 
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itu. Perilaku konservatisme cenderung sulit untuk dikaji penyebabnya karena cenderung 

menjadi ciri pribadi seseorang. Namun pengalaman yang panjang menghadapi masalah 

yang sama bisa menyebabkan orang menjadi jenuh dan enggan untuk bereaksi.  

Perilaku heuristic lain  dalam membuat keputusan adalah anchoring and 

adjustment. Konsep anchoring and adjustment diperkenalkan oleh Tversky dan 

Kahneman tahun 1974 ini adalah sutau cara untuk melakukan penilaian dalam 

ketidakpasatian dengan berpegang erat pada infomasi tertentu yang dimiliki (dan 

ditetapkan sebagai “jangkar”) dan melakukan penyesuaian. Akibatnya perilaku ini juga 

berpotensi menimbulkan bias atau kesalahan karena ada kecenderungan untuk percaya 

berlebihan terhadap infomasi jangkar dan tidak peduli terhadap informasi-informasi 

lain.  

Kadang-kadang subjektivitas orang terhadap informasi berlebihan sehingga ia 

begitu percaya pada sebuah informasi dan begitu tidak percaya pada informasi yang 

lain. Singkatnya, seseorang hanya bersedia mendengar apa yang ingin dia dengar, dan 

tidak peduli pada informasi apapun yang tidak ia dengar, dan tidak peduli pada 

informasi apapun yang tidak ingin ia dengar. Keyakinan yang berlebihan pada suatu 

informasi tentu saja mengakibatkan bias yang disebut dengan confirmation bias.  

5.2.6.3.  Bias Pemahaman Informasi & Penyesuaian Diri 

Dalam kondisi tertentu, kadang-kadang seseorang mengidap optimisme dan rasa 

percaya diri yang berlebihan sehingga keputusan yang dibuatnya cenderung berlebihan 

pula dari yang seharusnya. Ketika ia mendengar suatu informasi, ia merasa sangat 

optimis dan sangat yakin bahwa ia dapat memanfaatkan informasi itu untuk 

memperoleh keuntungan. Ia yakin bahwa ia mampu untuk membuat keputusan yang 

terbaik, meskipun sebeanrnya memerlukan pertimbangan yang lebih banyak lagi.  

Excessive optimism atau rasa optimisme yang berlebihan menggambarkan 

perilaku seseorang yang cenderung underestimate terhadap frekuensi kegagalan. 

Overconfidence menunjukkan penilaian seseorang terhadap kemampuan dirinya. Dalam 

hal ini, ia menilai dirinya mempunyai kemampuan diatas rata-rata. Shiller (2006) 

mengaskan bahwa orang bisa menunjukkan kepercayaan diri berlebihan atas 

kemampuannya atau atas pengetahuannya. Shiller (2000) dalam Fromlet (2001) 

mengatakan bahwa seringkali orang merasa lebih tahu (tentang sesuatu) dariapda yang 

sesungguhnya. Seorang investor yang baru melakukan dua-tiga kali transaksi tidak 

jarang sudah cukup meras cerdik dalam membuat berbagai keputusan investasi. 
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Dalam konsep mental accounting diasumsikan bahwa manusia membagi uangnya 

ke dalam keompok-kelompok (account) tertentu berdasarkan tujuan pemanfaatan uang 

tersebut. Misalnya, untuk cadangan pensiun, untuk membiayai kuliah anak di perguruan 

tinggi kelak, dan untuk menikmati kemewahan tertentu di hari tua. Thaler (1999) 

menyimpulkan bahwa manusia memandang dan memperlakukan kekayaannya dengan 

melihat hubungan kekekayaan tersebut dengam: 

 Kemampuan mendapatkan penghasilan saat ini (current income) 

 Kekayaan yang dimiliki saaat ini (current wealth) dan  

 Kemampuan memperoleh penghasilan di masa yang akan datang (future income). 

Dalam konteks bagaimana orang akan memberikan reaksi terhadap informasi 

yang datang kepadanya dikenal dengan istilah framing effect, dimana rekasi ditentukan 

oleh cara penyampaian informasi tersebut. Orang akan bereakasi positif bila informasi 

disampaikan dengan bingkai positif, dan akan bereaksi negative bila informasi (yang 

sama) disampaikan dengan bingkai negatif. 

Teori disposition effect bisa saja dipakai untuk menjelaskan yang terjadi pada 

market crash. Ketika itu, para pelaku pasar modal meras ketakutan luar bias terhadap 

resiko dan berusaha untuk meminimumkannya. Lalu, mereka beramai-ramai begitu saja 

menjual saham yang dimiikinya, meskipun sebesarnya saham itu berkinerja baik dan 

pantas untuk dipertahankan.  

Fenomena yang dijelaskan dalam disposition effect dapat digali lebih lanjut 

sehingga dapat dipahami mengapa orang terlalu cepat atau lembat menjual saham yang 

dimilikinya. Salah satu alasan orang menjual saham yang “bagus” terlalu cepat 

berkaitan dengan emosi penyesalan. Ini adalah sikap individu yang jamak ditentukan 

dalam berbagai situasi. Dalam konteks disposition effect, ketakutan akan rasa sesal 

terlepasnya keuntungan yang sudah ditangan seandainya harga mengalami penurunan. 

Akibatnya mereka selalu dihantui oeh rasa ingin menjual saham yang dimilikinya dan 

akhirnya keinginan itu tidak dapat ditahan lagi.  

 

5.3.  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

5.3.1.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi perilaku keuangan manajer Bank BUMN Tbk di Kota Jambi. 
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2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kinerja pasar BUMN Tbk terhadap perilaku 

keuangan manajer Bank BUMN Tbk di Kota Jambi. 

5.3.2.  Manfaat Penelitian 

Menyadari akan besarnya dampak pengambilan keputusan yang baik dan benar, 

maka adalah sangat penting untuk mengetahui bagaimana model perilaku keuangan 

manajer Bank BUMN Tbk di Kota Jambi. Oleh karena itu keutamaan penelitian ini 

diharapakan adalah : 

1. Dapat mengidentifikasi perilaku keuangan manajer Bank BUMN Tbk di Kota 

Jambi. 

2. Dapat mengetahui pengaruh kinerja pasar BUMN Tbk terhadap perilaku keuangan 

manajer Bank BUMN Tbk di Kota Jambi. 

 

5.4.  METODE PENELITIAN 

5.4.1.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (mixed method), yaitu  

kombinasi metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Adapun tipe penelitian 

kombinasi yang digunakan adalah Sequential Exploratory Design, yaitu pada tahap 

awal penelitian menggunakan metode kualitatif dan tahap berikutnya menggunakan 

metode kuantitatif. 

5.4.2.  Tahapan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1. Tahapan Penelitian 

Metode Kualitatif : menemukan hipotesis 

(4) Temuan 

Hipotesis 

(3) Pengumpulan 

dan Analisis Data 

(1) Masalah 

dan Potensi 

(2) Kajian 

Teori 

Metode Kuantitatif : menguji hipotesis 

(8) Kesimpulan 

dan Saran 

(7) Analisis 

Data 

(6) Pengumpulan 

Data 

(5) Populasi 

dan Sampel 
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5.4.2.1.  Tahap Kulitatif 

 Langkah (1) Masalah dan Potensi  

Masalah Penelitian ini adalah belum adanya model perilaku keuangan manajer 

Bank BUMN Tbk di kota Jambi.  

Potensi adalah perkembangan industri perbankan di Kota Jambi, sementara 

belum ada model perilaku keuangan manajer Bank BUMN Tbk di Kota Jambi.  

 Langkah (2) Kajian Teori 

Kajian Teori dalam tahapan penelitian kualitatif ini menggunakan Pendekatan 

Interpretif Fenomenologi.  

 Langkah (3) Pengumpulan Data dan Analisis Data 

Pengumpulan data dalam pendekatan Interpretif Fenomenologi mengunakan 

pendekatan indepth interview (wawancara mendalam), observasi dan dokumentasi. 

Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

2. Analisis domain 

3. Penarikan Kesimpulan, Verifikasi dan Refleksi. 

 Langkah (4) Temuan Hipotesis 

Pada langkah temuan hipotesis ditemukan indikator dan variabel. Hasil temuan 

indikator dan variabel tersebut digunakan untuk mengetahui pola hubungan antar 

indikator, indiaktor dengan variabel,  dan variabel dengan variabel dalam model 

perilaku keuangan manajer Bank BUMN Tbk di Kota Jambi pada tahap penelitian 

kuantitatif.     

5.4.2.2.  Tahap Kuantitatif 

 Langkah (5) Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank BUMN Tbk di Kota Jambi. Sampel 

penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling tipe 

judgement sampling. Menurut Jogiyanto (2010), judgement sampling adalah 

purposive sampling dengan kriteria  yang didasarkan dari hasil penelitian kualitatif.  
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 Langkah (6) Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode 

pengumpulan data pada penendekatan kuantitatif menggunakan kuesioner yang 

terdiri dari pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Data sekunder menggunakan 

data yang telah diterbitkan oleh Pusat Data Bursa Efek Indonesia, Jakarta. 

 Langkah (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: 

1. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau 

deskriptif empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian (Ferdinand, 

2006). Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif berupa statistik 

rata-rata. 

2. Statistik  Inferensial 

Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menarik 

inferensi dari sampel ke populasi (Jogiyanto, 2010). Statistik inferensial dalam 

penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS). Penelitian ini 

menggunakan software SmartPLS versi 1.10. 

Partial Least Square (PLS) pertama kali dikembangkan oleh Wald sebagai 

metode umum untuk mengestimasi path model yang menggunakan konstruk 

laten dengan mutiple indikator (Ghozali, 2008). Wald 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 teorinya atau untuk pengajuan proposisi, 

juga dapat digunakan sebagai konfirmasi teori/uji hipotesis (Solimun dan 

Rinaldo, 2009).  

Secara filosofis, covariance based SEM lebih sesuai digunakan untuk 

pengujian teori atau pengembangan teori dengan dukungan teori yang kuat. PLS 
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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).  

Menurut 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, 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). 

Langkah-langkah PLS. 

1. Merancang Model Struktural (inner model) 

2. Merancang Model Pengukuran (outer model) 

3. Mengkonstruksi Diagram Jalur 

4. Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan. 

5. Estimasi: Weight, Koefisien Jalur, dan Loading 

6. Evaluasi Goodness of Fit 

7. Pengujian Hipotesis  

Penggunaan PLS dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, 

yaitu: 

1. Sisi landasan teori.  

2.    Sisi ukuran sampel. 

3.  Sisi jenis data. 

4. Sisi hubungan epistemic antara variabel laten dan indikatornya. 
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5.5.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.5.1.  Perilaku Keuangan Manajer Bank BUMN Tbk di Kota Jambi 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan tahap penelitian kualitatif 

dengan pendekatan interpretif fenomenologi dengan menyebarkan kuisioner dan 

wawancara maka dapat diperoleh perilaku keungan manajer bank BUMN Tbk di Kota 

Jambi. Perilaku keuangan ini terdiri dari 2 (dua) yaitu psikologis dan ilmu keuangan. 

Psikologis terdiri dari faktor internal emosi dan faktor eksternal emosi. Faktor internal 

emosi seperti : marah, muak, takut, senang, sedih, dan terkejut. Faktor eksternal emosi 

seperti waktu, tempat, prasarana dan saran, dan sebaginya. Sedangkan ilmu keuangan 

terdiri dari kebijakan investasi dan kebijakan sumber dana.  

Hasil tahapan kualitatif tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku keuangan 

terdiri dari 2 variabel yaitu variabel psikologis dan variabel ilmu keuangan. Variabel 

psikologis (X1) terdiri dari indikator faktor internal emosi (X1.1) dan indikator faktor 

eksternal emosi (X1.2). Sedangkan variabel ilmu keuangan (X2) terdiri dari indikator 

kebijakan investasi (X2.1), dan indikator kebijakan sumber dana (X2.2). 

5.5.2.  Analisis Pengaruh Kinerja Pasar BUMN Tbk Terhadap Perilaku 

Keuangan Manajer Bank BUMN Tbk di Kota Jambi. 

Merujuk penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2010), variabel kinerja pasar 

terdiri dari indikator pertumbuhan indeks harga saham individual (IHSI Growth, IG), 

indikator  frekuensi perdagangan (FP), indikator persentase volume perdagangan (PVP), 

persentase nilai perdagangan (PNP), dan pertumbuhan kapitalisasi pasar (PKP).   

Setalah tahapan analisis kualitatif dilakukan maka selanjutnya akan dilakukan 

tahapan analisis kuantitatif dengan teknik analisis yaitu menggunakan model persamaan 

structural (structural Eqyaution modeling). Model persamaan structural yang tepat 

dengan variabel dan indikator yang masih bersifat preposisi dan pola hubungan antara 

indikator terhadap variabel bersifat reflektif adalah variance atau component – based 

structural modeling yang dikenal dengan istilah partial least squares (PLS). 

Tahapan analisis kuantitatif pada penelitian ini menggunakan partial least square 

(PLS) dengan software SmartPLS versi 1.10.  Setelah mengetahui variabel dan indikator 

dalam model penelitian, maka selanjutnya menyebarkan kuesioner kepada responden 

untuk memberikan skor penilaian dengan skala linkert 1 s.d 5 terhadap indikator-
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indikator tersebut. Nilai skor 1 menujukkan sangat tidak setuju, semakin besar skor nilai 

mengarah menuju semakin sangat setuju (nilai 5). Hasil skoring dari responden tsb 

diinput dalam program excel dan selanjutnya ditransfer kedalam program SmartPLS. 

Model penelitian ini dapat digambarkan dalam SmartPLS sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2. Model Penelitian 

 

Setelah menggambarkan model penelitian dengan SmartPLS tersebut, maka 

dilakukan perhitungan dengan mengcalculate model penelitian tersebut. Hasil calculate 

model penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar 5.3 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 3. Hasil Calculate Model Penelitian 
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Menurut Chin (1998) dalam Ghozali (2006) suatu indikator dikatakan mempunyai 

reliabilitas yang baik jika nilai loading factornya lebih besar dari 0,70. Sedangkan 

loading factor 0,5 sampai dengan 0,6 masih dapat dipertahankan untuk model yang 

masih dalam tahap pengembangan. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan 

SmartPLS, pada gambar 5.3 terlihat bahwa pada variabel kinerja pasar (KP) hanya 

indikator frekuensi perdagangan (FP) dan persentase nilai perusahaan (PNP) yang 

memiliki loading factor diatas 0,5. Kondisi ini menunjukkan hanya frekuensi 

perdagangan (FP) dan persentase nilai perusahaan (PNP) sebagai pembentuk kinerja 

pasar (KP). Pada variabel psikologis (P) menunjukkan bahwa indikator faktor internal 

emosi (Y1.1) dan indikator faktor eksternal emosi (Y1.2) tidak ada yang memilki 

loading factor diatas 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa faktor internal emosi (Y1.1) dan 

faktor eksternal emosi (Y1.2) tidak merefleksikan psikologis manajer bank BUMN Tbk 

tersebut. Sedangkan pada variabel ilmu keuangan (IK) menunjukkan hanya indikator 

kebijakan investasi (Y2.1) yang memiliki laoding factor diatas 0,5. Hal ini memberi arti 

bahwa hanya kebijakan investasi merefleksikan ilmu keuangan yang dipertimbangkan 

oleh manajer bank BUMN Tbk tersebut atau dengan kata lain, hanya kebijakan investasi 

yang digunakan oleh manajer bank BUMN Tbk dalam kebijakan keuangannya.  

Setelah dilakukan calculate selanjutnya dilakukan bootstrapping terhadap model 

baru dengan hasil dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4. Hasil Bootrsapping Model Penelitian 
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Hasil bootsrap juga menghasilkan tabel result for outer loadings. Tabel ini 

menggambarkan kemampuan merefleksikan dan signifikansi indikator terhadap 

variabelnya. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut: 

 

Tabel 5.2. Results For Outer Loading 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 5.2 tersebut terlihat bahwa hanya indikator faktor eksternal 

emosi (Y1.2) pada variabel psikologis yang signifikan, karena nilai t-statistiknya diatas 

1,96, sedangkan indikator lainnya tidak signifikan. Namun demikian indikator faktor 

eksternal emosi (Y1.2) tidak dapat merefleksikan variabel psikologis, karena nilai 

laoding fcatornya dibawah 0,5.  

Hasil bootsrap juga menghasilkan tabel results for inner weights. Tabel ini 

menjelaskan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Secara 

lengkap dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut: 

Tabel 5.3. Results For Inner Weights 
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Berdasarkan tabel 5.3 terlihat bahwa pengaruh variabel kinerja pasar (KP) 

terhadap variabel psikologis (P), dan pengaruh variabel  kinerja pasar terhdap ilmu 

keuangan (IK), serta pengaruh variabel psikologis (P) terhadap ilmu keuangan (IK) 

adalah tidak signifikan, karena t-statistiknya dibawah 1,96.  Hal ini berarti penelitian 

model perilaku keuangan manajer bank BUMN Tbk tidak dapat dijelaskan oleh variabel 

dan indikator pada penelitian ini.  

 

5.6.  KESIMPULAN DAN SARAN 

5.6.1.  Kesimpulan 

Hasil penelitian akhir ini memberikan kesimpulan sebagai berikut:  

1. Perilaku keuangan manajer bank BUMN Tbk di Kota Jambi memiliki varibel 

psikologis dan variabel imu keuangan. Variabel psikologis terdiri dari indikator 

faktor internal emosi dan indikator faktor eksternal emosi. Sedangkan variabel ilmu 

keuangan memiliki indikator kebijakan investasi dan indikator kebijakan sumber 

dana.  

2. Tidak terdapat pengaruh kinerja pasar BUMN Tbk terhadap perilaku keuangan 

manajer bank BUMN Tbk di Kota Jambi. 

5.6.2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka saran penelitian selanjutnya adalah dapat 

mempertimbangkan menggunakan varibel dan indikator lainnya serta menambah jumlah 

responden penelitian.   
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Lampiran: Instrumen Penelitian 
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BAB 6.    
Model Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Corporate Governance 

dan Kinerja Pasar Pada BUMN Tbk Indonesia 

Oleh:  Tona Aurora Lubis, Zulkifli 

 

 

6.1.  PENDAHULUAN 

Privatisasi merupakan satu dari beberapa fenomena ekonomi yang terjadi di 

negara-negara dunia. Privatisasi sebagai fenomena di negara-negara dunia ditunjukkan 

oleh pernyataan beberapa peneliti, diantaranya Villalonga (2000), Naceur, Ghazouani 

dan Omran (2006), Garcia dan Anson (2007), serta Lubis (2010). 

Menurut D’Souza, Megginson, dan Nash, (2006), privatisasi didefinisikan sebagai 

“as the sale of previously state-owned enterprises to private owners”. Definisi tersebut 

memberikan pemaknaan bahwa privatisasi menyebabkan perubahan kepemilikan pada 

suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perubahan tersebut berupa awalnya 

kepemilikan sepenuhnya dikuasai negara menjadi sebagian atau bahkan sepenuhnya 

menjadi milik publik.  

Menurut D’Souza et al. (2006), perubahan kepemilikan menyebabkan perubahan 

tata kelola perusahaan (corporate governance). D’Souza et al. (2006) juga menyatakan 

bahwa perubahan tata kelola perusahaan merupakan determinan penting bagi kinerja 

perusahaan pasca privatisasi. Boubakri, Cosset, Guedhami (2005) berpendapat bahwa 

keberhasilan privatisasi bergantung pada efektifitas mekanisme tata kelola perusahaan 

pasca privatisasi. Menurut Jensen dan Meckling (1976), struktur kepemilikan memiliki 

kaitan dengan tata kelola perusahaan sehingga berpengaruh positif atau negatif terhadap 

tata kelola perusahaan.  

Struktur kepemilikan BUMN Tbk terdiri atas kepemilikan negara dan kepemilikan 

publik. Kemungkinan kepemilikan dari kepemilikan publik berupa kepemilikan oleh 

pegawai, kepemilikan asing, kepemilikan institusi, kepemilikan managerial, dan 

kepemillikan lainnya. Salah satu penelitian mengenai struktur kepemilikan BUMN Tbk 

adalah studi oleh D’Souza et al. (2006). Mereka meneliti struktur kepemilikan BUMN 

Tbk berdasarkan kepemilikan negara dan kepemilikan publik ditinjau dari kepemilikan 
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asing dan kepemilikan pegawai. D’Souza et al. (2005) meneliti kepemilikan publik 

berdasarkan kepemilikan asing. Penelitian terhadap kepemilikan manajerial dilakukan 

oleh Li, Moshirian, Nguyen, dan Tan (2007), kepemilikan CEO oleh Demsetz dan 

Villalonga (2001), kepemilikan manajemen oleh Roosenboom dan Van der Goot 

(2005), kepemilikan institusional oleh Tsai dan Gu (2007. Lubis (2010) meneliti tentang 

struktur kepemilikan BUMN Tbk di Indonesia dengan mengelompokkan kepemilikan 

negara dan publik dalam penelitiannya.  

Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi isu yang hangat dan  

menarik perhatian bagi para ekonom dan para pelaku bisnis di seluruh dunia  

belakangan ini. Sejak adanya krisis finansial di berbagai negara di tahun 1997- 

1998 yang diawali krisis di Thailand (1997), Jepang, Korea, Indonesia, Malaysia,  

Hongkong dan Singapura yang akhirnya berubah menjadi krisis finansial Asia ini  

dipandang sebagai akibat lemahnya praktik GCG di negara-negara Asia. Hal ini 

disebabkan adanya kondisi-kondisi obyektif yang relatif sama di negara-negara 

tersebut antara lain adanya hubungan yang erat antara pemerintah dan pelaku bisnis, 

konglomerasi dan monopoli, proteksi, dan intervensi pasar sehingga membuat negara-

negara tersebut tidak siap memasuki era globalisasi dan pasar bebas (Tjager, Alijoyo, 

Djemat, dan Sembodo, 2003).   

Struktur GCG memiliki beberapa indikator yang berupa ukuran dewan komisaris, 

proporsi komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Beberapa penelitian 

dilakukan untuk menguji keterkaitan antara struktur corporate governance terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. Di lain pihak menyatakan bahwa perusahaan yang 

mempunyai poor perfomance disebabkan oleh poor governance, adanya hubungan  

positif  antara  corporate  governance  dengan  nilai/kinerja perusahaan (antara lain, 

Darmawati dkk, 2004, Klapper dan Love, 2002) 

Studi empiris mengenai kinerja pasar dalam konteks privatisasi dibahas oleh 

Megginson, Nash, Netter, dan Poulsen. (2004). Studi tersebut menunjukan bahwa 

pemerintah negara-negara yang pasar modalnya kurang berkembang melancarkan 

program privatisasi melalui penjualan saham sebagai cara untuk mengembangkan pasar 

modal tersebut. Menurut Suta (2006), pengukuran kinerja pasar dilakukan dengan dua 

pendekatan. Pertama, pendekatan dari sisi keuangan menggunakan total imbal hasil 

saham, kapitalisasi pasar, dan likuiditas saham yang diukur dengan frekuensi 
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perdagangan, persentase volume perdagangan, dan persentase nilai perdagangan. 

Kedua, pendekatan dari sisi kebijakan di pasar modal menggunakan distribusi saham.  

Searah dengan pendapat Suta (2006), Lubis (2010) meneliti tentang kinerja pasar 

BUMN Tbk di Indonesia. Penelitian Lubis (2010) menggunakan kinerja pasar sebagai 

salah satu variabel penelitiannya, dengan 5 (lima) indikator pembentuk kinerja pasar. 

Adapun indikator pembentuk kinerja pasar tersebut adalah pertumbuhan indeks harga 

saham individual, frekuensi perdagangan, persentase volume perdagangan, persentase 

nilai perdagangan, dan pertumbuhan kapitalisasi pasar. 

Privaitasi BUMN di Indonesia dengan melalui Initial Public Offering (IPO) 

mengakibatkan terjadinya perubahan struktur kepemilikan pada BUMN dan menjadikan 

BUMN tersebut sebagai BUMN Tbk. Perubahan struktur kepemilikan memberi 

perubahan pada tata kelola BUMN Tbk tersebut. Perubahan tata kelola tersebut 

memberikan perubahan pada kinerja pasar BUMN Tbk tersebut. Berdasarkan uraian 

tersebut maka penelitian ini menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Penelitian ini 

bertujuan untuk memprediksi model pengaruh struktur kepemilikan terhadap corporate 

governane dan kinerja pasar BUMN Tbk di Indonesia.  

 

6.2.  TINJAUAN PUSTAKA 

6.2.1.  Privatisasi dalam Perspektif Manajemen Keuangan 

Menurut perspektif manajemen keuangan, privatisasi diinterprestasikan sebagai 

perubahan struktur kepemilikan yang mengakibatkan perubahan pada tata kelola 

perusahaan. Perubahan tersebut pada akhirnya mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Sebelum dilakukan privatisasi, kepemilikan BUMN sepenuhnya dimiliki oleh negara. 

Namun, setelah dilakukan privatisasi, terjadi perubahan struktur kepemilikan dari yang 

pada awalnya sepenuhnya milik negara menjadi sebagian atau bahkan sepenuhnya 

menjadi milik publik. Struktur kepemilikan menggambarkan besarnya kepemilikan pada 

suatu perusahaan. Besaran kepemilikan dicerminkan dengan persentase kepemilikan 

saham oleh pemegang saham (shareholder). Kepentingan utama para pemegang saham 

adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya melalui pembagian deviden.  

Manajemen keuangan merupakan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan, yakni: 

uang dan manusia (Asnawi dan Wijaya, 2005). Manusia (men) dalam bertindak tidak 
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terlepas dari kegiatan pengambilan keputusan. Demikian halnya manusia di dalam 

manajemen keuangan (manager keuangan) tidak terlepas dari kegiatan pengambilan 

keputusan. Menurut Saragih, Manurung dan Manurung (2005), terdapat tiga jenis 

keputusan dalam manajemen keuangan, yaitu: (a) keputusan-keputusan investasi 

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

(c) keputusan deviden (dividend decisions).  

Benang merah privatisasi dalam perspektif manajemen keuangan adalah bahwa 

keberadaan perubahan struktur kepemilikan pada suatu BUMN mampu 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham melalui maksimalisasi nilai 

perusahaan dengan menggunakan keputusan-keputusan dalam manajemen keuangan. 

6.2.2.  Struktur Kepemilikan (Ownership Structure)  

Privatisasi mengakibatkan terjadinya perubahan struktur kepemilikan perusahaan. 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) struktur kepemilikan terdiri dari tiga variabel 

yakni: (1) inside equity (held by the manager), (2) outside equity (held by anyone 

outside of the firm), dan (3) debt (held by anyone outside of the firm). Menurut Ping 

(2004), struktur kepemilikan memiliki dua implikasi. Pertama, struktur kepemilikan itu 

sendiri, yaitu komposisi persentase saham yang dimiliki oleh masing-masing pihak 

dalam sebuah struktur kepemilikan perusahaan, seperti persentase kepemilikan negara, 

persentase kepemilikan badan hukum atau institusi, persentase saham perorangan dan 

persentase lainnya. Kedua, konsentrasi kepemilikan, yaitu kepemilikan persentase 

saham yang dipegang oleh 5 atau 10 pihak pemegang saham tertinggi.  

Jensen dan Meckling, (1976) menyatakan bahwa ketika pemilik tidak mengelola 

sendiri perusahaannya, konflik kepentingan muncul diantara pemilik dan manajer 

(agen). Boubakri et al, (2005) menambahkan bahwa tata kelola perusahaan dimaknai 

sebagai respon terhadap masalah agensi yang muncul dari pemisahan kepemilikan dan 

kendali perusahaan. Masalah pengawas-agen yang standar muncul ketika pemilik 

perusahaan (pengawas) tidak sama dengan manajer yang mengendalikan perusahaan 

(agen). Masalah ini seringkali diajukan untuk menjelaskan kinerja BUMN yang buruk. 

Berkaitan dengan privatisasi, Shleifer dan Vishny (1997) berpendapat bahwa 

mekanisme tata kelola di negara berkembang biasanya lemah dan bisa mempengaruhi 

kinerja perusahaan terprivatisasi. Menurut Shleifer dan Vishny (1997), dan  Boubakri et 
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al. (2005), literatur umumnya membedakan dua jenis mekanisme tata kelola perusahaan 

yaitu internal dan ekstrenal. Mekanisme internal mencakup struktur kepemilikan 

perusahaan. Perubahan kepemilikan dalam konteks privatisasi mampu memunculkan 

peningkatan kinerja pasca privatisasi. Mekanisme eksternal mencakup tata kelola 

perusahaan meliputi monitoring pasar modal dan sistem hukum, institusi, serta pasar 

tenaga kerja. 

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. 

Husnan (1999) menyatakan bahwa masalah tata kelola perusahaan dapat ditelusuri 

melalui pengembangan agency theory, yaitu teori yang mencoba menjelaskan 

bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan seperti pengelola/manajer, 

pemilik perusahaan, dan kreditor akan berperilaku berdasarkan kepentingan yang 

berbeda-beda. 

Backx, Carney, dan Gedajlovic (2002) menyatakan bahwa baik teori agensi 

maupun menajemen strategik menyatakan bahwa kepemilikan mempengaruhi kinerja 

perusahaan dikarenakan pemilik yang berbeda mengejar tujuan yang berbeda dan 

memiliki dorongan yang berbeda pula. Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa 

pemisahan kepemilikan dan kontrol bisa mendorong manajer untuk memilih proyek 

investasi yang menghasilkan keuntungan pribadi, namun menghasilkan sedikit nilai bagi 

pemegang saham. Apabila kepemilikan manajerial selaras dengan kepentingan manajer 

dan pemegang saham, perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi 

cenderung berkinerja lebih baik daripada yang kepemilikan manajerialnya rendah. Jain 

dan Kini (1994) memberikan bukti mengenai hubungan positif antara kepemilikan 

manajerial dengan kinerja pada perusahaan yang go publik di Amerika Serikat.  

Privatisasi suatu BUMN yang dilakukan dengan metode penjualan saham ke pasar 

modal menjadikan BUMN yang bersangkutan sebagai BUMN publik atau terbuka 

(BUMN Tbk). Sebagai BUMN Tbk, struktur kepemilikan terdiri dari kepemilikan 

negara dan kepemilikan publik. Studi Naceur et al. (2006), meneliti struktur 

kepemilikan BUMN Tbk berdasarkan kepemilikan negara (state ownership), 
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kepemilikan institusi swasta (private institution ownership), kepemilikan asing (foreign 

ownership), kepemilikan individual (individual ownership), dan kepemilikan tenaga 

kerja (employee ownership) serta lainnya (others). Li et al. (2007) meneliti struktur 

kepemilikan dengan menggunakan pendekatan kepemilikan manajerial (managerial 

ownership) dan kepemilikan Chief Executive Officier/CEO (CEO ownership). Penelitian 

lain oleh D’Souza et al. (2006) menyajikan struktur kepemilikan yang diteliti 

berdasarkan kepemilikan negara, dan kepemilikan asing, serta kepemilikan tenaga kerja. 

Menurut Naceur et al. (2006) dan D’Souza et al. (2006), kepemilikan negara 

dalam struktur kepemilikan pada BUMN Tbk didefinisikan sebagai persentase saham 

yang dimiliki oleh negara setalah privatisasi. Mengenai kepemilikan asing, Naceur et al. 

(2006) dan D’Souza et al. (2006) mendefinsikan kepemilikan asing dalam struktur 

kepemilikan pada BUMN Tbk sebagai persentase saham yang dimiliki oleh investor 

asing pada saat privatisasi. Mengenai kepemilikan institusi, Naceur et al. (2006) 

mendefinisikan kepemilikan institusi swasta dalam struktur kepemilikan BUMN Tbk 

sebagai persentase saham yang dimiliki oleh institusi swasta pada saat privatisasi. 

Menurut Naceur et al. (2006) dan D’Souza et al. (2006), kepemilikan tenaga kerja 

dalam struktur kepemilikan BUMN Tbk didefinisikan sebagai persentase saham yang 

dimiliki oleh tenaga kerja pada saat privatisasi. Mengenai kepemilikan individual, 

Neceur et al. (2006) mendefinisikan kepemilikan individual dalam struktur kepemilikan 

BUMN Tbk sebagai persentase saham yang dimiliki oleh individual pada saat 

privatisasi. Penelitian Li et al. (2007) menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen 

dalam struktur kepemilikan BUMN Tbk didefinisikan sebagai persentase saham yang 

dimiliki oleh manajemen pada saat privatisasi, dan kepemilikan CEO dalam struktur 

kepemilikan BUMN Tbk didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh 

CEO pada saat privatisasi. 

Kepemilikan negara yang mayoritas setelah privatisasi memberikan pengaruh 

terhadap kinerja BUMN tersebut. Claessens (1997) menyatakan bahwa, jika negara 

mempertahankan kepemilikan mayoritas setelah privatisasi, BUMN tersebut lebih 

cenderung menunda program restrukturisasi dan mempertahankan tingkat ketenaga-

kerjaan yang tinggi.  

Struktur kepemilikan asing dalam BUMN Tbk mempengaruhi tingkat 

perkembangan kinerja pasca privatisasi, khususnya dikarenakan investasi asing 
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berperan besar dalam meningkatkan bagian pendapatan privatisasi di negara-negara 

berkembang (D’Souza et al. 2006). Mereka menyebutkan bahwa 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. 

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. Hal ini 

sesuai dengan Barberis, Boycko, Shleifer, Tsukanova (1996) yang menyimpulkan 

bahwa pemberian kepemilikan kepada pegawai tidak menambah nilai. Boycko, Shleifer, 

Vishny (1996) menyatakan bahwa pegawai cenderung tidak mendukung upaya 

restrukturisasi yang memaksimalkan nilai. Barberis et al. (1996) menyimpulkan bahwa 

kepemilikan ekuitas oleh pegawai tidak mengembangkan peningkatan kinerja pasca 

privatisasi.  

Mengenai kepemilikan manajemen, Megginson, Nash, dan Randenborgh (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. 

6.2.3.  Good Corporate Governance 

Dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan  

kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Dewan komisaris  

dalam pernyataan KNKG (2006) merupakan organ perusahaan yang bertugas dan  



323 
 

bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan  

nasihat kepada dewan direksi serta memastikan perusahaan melaksanakan praktik  

corporate governance. Dewan komisaris diyakini memiliki peran penting dalam  

pengelolaan perusahaan, khususnya dalam memonitor manajemen puncak.  

Semakin besar ukuran dewan komisaris maka dapat meningkatkan kinerja  

perusahaan (Kajola, 2008). Berdasarkan teori keagenan, perusahaan  besar  

membutuhkan  dewan  komisaris  yang  lebih  besar  untuk mengontrol dan 

memonitor tindakan manajemen. Kajola (2008) menemukan bahwa hubungan  positif  

antara  ukuran  dewan  komisaris  dan  kinerja  perusahaan. 

Karakteristik  dewan  komisaris  selanjutnya  adalah  mengenai  ukuran  

komisaris  independen (Board  independence).  Semakin besar komisaris independen 

dapat mengurangi masalah keagenankarena komisaris independen lebih efektif 

dalam melakukan controlling dan monitoring kegiatan oportunistik manajemen 

(Jensen & Meckling, 1976). Hal ini dikarenakan  kepentingan  mereka  tidak  

terganggu  oleh  ketergantungan  pada organisasi.   

Pernyataan ini juga diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Brown dan Caylor (2004 menunjukkan  hubungan  positif  dan  signifikan  antara 

komisaris independen dan kinerja perusahaan. Sam‟ani (2008)   mengatakan   bahwa   

komite   audit mempunyai peran yang penting dan strategis dalam hal memelihara 

kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya 

sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya GCG. Dengan 

berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka controlterhadap perusahaan akan 

lebih baik, sehingga konflik keagenan yang terjadiakibat keinginan manajemen 

untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi.  

Beberapa peneliti berpendapat bahwa semakin besarnya ukuran komite  

audit menjadikan anggota komite audit bertugas lebih terampil sehingga dapat  

meningkatkan  pelaporan  keuangan  perusahaan (Kajola, 2008). Klein (2002)  

menunjukkan  bahwa  ukuran  komite  audit   yang  lebih  besar  menurunkan  

manajemen laba karena adanya hubungan positif antara ukuran komite audit dan  

kinerja perusahaan.  
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6.2.4.  Kinerja Pasar 

Jones (1996) mengatakan bahwa terdapat 2 dasar pendekatan untuk menentukan 

nilai suatu perusahaan, yaitu nilai pasar (market value) dan nilai buku (book value). 

Menurut Brigham, Eugene, Houston (2004), nilai pasar saham dapat digunakan untuk 

menghitung market value ratio dengan cara membandingkannya dengan pendapatan 

perusahaan, arus kas, dan nilai buku per lembar saham. Nilai pasar saham juga berguna 

bagi manajemen perusahaan sebagai indikator dari pandangan investor terhadap kinerja 

masa lau maupun prospek masa depan perusahaan. 

Beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa return dan risk umumnya diukur 

secara bersama-sama untuk meneliti kinerja pasar perusahaan publik. Hammond dan 

Slocum (1996) mengukur nilai pasar dari sisi standar deviasi imbal hasil pasar (market 

return) perusahaan, koefisien korelasi antara tingkat imbal hasil pasar (market rate of 

return), rerata kinerja pasar perusahaan (average of market company performance) dan 

beta. Suta (2006) mengemukakan bahwa 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 mengenai masing-masing pendekatan tersebut 

dipaparkan sebaga berikut: 

a.  Total Imbal Hasil Saham 

Jones (1996) menyebutkan bahwa imbal hasil saham dapat dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu deviden dan selisih harga jual dengan harga beli (capital gain or 

losses). 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 deviden 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 



325 
 

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 faktor untuk memprediksi harga saham 

kedepan, yaitu besaran required rate of return investor dengan menggunakan teori 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) (Kudla, 1980; Branch dan Gale, 1983; serta 

Seed, 1985). Prediksi besaran harga saham ke depan dapat ditentukan dengan 

melengkapi faktor-faktor lain yang dibutuhkan. Faktor-faktor tersebut antara lain 

adalah ekspektasi dividen dan pertumbuhan dividen. 

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. Faktor dividend yield tidak dimasukkan dalam penelitian tersebut dengan 

pertimbangan penyederhaan metode pengumpulan data tanpa mengurangi makna 

tujuan pengukuran secara signifikan.  

b.  Likuiditas Saham 

Salah satu risiko investasi bagi para investor adalah tidak tersedianya pasar 

ketika investor akan merealisasikan keuntungan atau membutuhkan dana dengan 

cara menjual aset investasi yang dimilikinya. Berdasarkan risiko tersebut, para 

investor selain mempertimbangkan total imbal hasil, harus pula mempertimbangkan 

faktor likuiditas sebelum memutuskan untuk berinvestasi di suatu jenis aset.  

Suta (2006) menyebutkan likuiditas saham diukur dengan tiga ukuran, yaitu: 

(1) frekuensi perdagangan, yang merupakan frekuensi saham suatu emiten yang 

diperdagangkan dalam satu perode tertentu; (2) persentase volume perdagangan, 

yang merupakan rasio antara volume perdagangan dengan total saham yang terdaftar 

di bursa; (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.    
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c.  Distribusi Saham 

Suta (2000) memandang pasar modal juga berfungsi sebagai wahana 

penyebarluasan kepemilikan saham (democratization of capital). Sebagai cara 

mengurangi ketegangan yang dapat muncul sebagai akibat dari ketimpangan sosial 

ekonomi masyarakat, distribusi saham juga menjadi salah satu pengukur kinerja 

pasar yang dapat dipertimbangkan para investor sebelum mereka memutuskan untuk 

membeli saham tertentu. Hal ini dilakukan terutama di dalam pasar modal negara-

negara sedang berkembang, dimana praktek-praktek manipulasi saham masih sering 

terjadi. Porsi kepemilikan masyarakat terhadap saham perusahaan publik di 

Indonesia diduga relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan porsi kepemilikan 

pemegang saham mayoritas.  

Penelitian Suta (2006) menyajikan pengukuran distribusi saham berdasarkan 

jumlah pemegang saham perusahaan selama suatu periode tertentu. Semakin banyak 

pemegang saham, kinerja perusahaan relatif semakin baik. Keadaan ini dikarenakan 

investor banyak memilih saham tersebut untuk dimasukkan dalam portofolionya.   

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. Brigham et al. (2004) menyatakan nilai pasar saham yang 

diperdagangkan di pasar sekunder sebagai variabel pengukur nilai kapitalisasi pasar. 

Variabel tersebut 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.  

Suta (2006) menggunakan kapitalisasi pasar yang didefinisikan sebagai 

perkalian antara jumlah saham yang beredar dengan harga penutupan saham pada 

periode tertentu, di sini periode ditetapkan selama satu tahun.  
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6.3.  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

6.3.1.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh struktur kepemilikan terhadap corporate governance dan 

kinerja pasar BUMN Tbk di Indonesia.  

2. Menganalisis pengaruh corporate goverance terhadap kinerja pasar BUMN Tbk di 

Indonesia.  

6.3.2.  Manfaat Penelitian 

Menyadari akan pentingnya program privatisasi di Indonesia, maka adalah sangat 

penting untuk mengetahui mengenai model pengaruh struktur kepemilikan terhadap 

corporate governance dan kinerja pasar BUMN Tbk di Indonesia. Oleh karena itu 

keutamaan penelitian ini diharapakan adalah: 

1. Penelitian ini akan mengidentifikasi struktur kepemilikan, corporate governance dan 

kinerja pasar BUMN Tbk di Indonesia.  

2. Penelitian ini akan mengetahui pengaruh struktur kepemilikan terhadap corporate 

governance dan kinerja pasar BUMN Tbk di Indonesia.  

 

6.4.  METODE PENELITIAN 

6.4.1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksplanatoris (explanatory research). Berdasarkan cakupan eksplanasinya, penelitian ini 

merupakan penelitian kausalitas. Jenis penelitian eksplanatoris merupakan penelitian 

yang dilakukan dengan maksud penjelasan (explanatory), sedangkan penelitian 

kausalitas adalah penelitian yang ingin mencari penjelasan dalam bentuk hubungan 

sebab akibat. (Ferdinand, 2006) 
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6.4.2.  Populasi dan Sampel Penelitian 

Sampel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 6.1. Sampel Penelitian 

NO BUMN Tbk ID Sektor 

1. PT Semen Indonesia Tbk  SMGR Semen 

2. PT Tambang Timah Tbk TINS Pertambangan 

3. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk TLKM Telekomunikasi 

5. PT Aneka TambangTbk ANTM Pertambangan 

6. PT Indofarma Tbk INAF Farmasi 

7. PT Kimia Farma Tbk KAEF Farmasi 

8. PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk PTBA Pertambangan 

11. PT Perusahaan Gas Negara Tbk PGAS Energi 

12. PT Adhi Karya Tbk ADHI Konstruksi 

Sumber: disarikan oleh Peneliti.  

 

6.4.3.  Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data di 

basis data. Upaya untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan 

melalui pencatatan data dokumentasi, dan studi pustaka. Data sekunder untuk penelitian 

diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) berupa Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD).  

6.4.4.  Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis analisis, yaitu statistik 

deskriptif dan statistik inferensial. Penelitian ini menggunakan analisis statistik 

deskriptif berupa statistik rata-rata. Statistik inferensial dalam penelitian ini 

menggunakan Partial Least Square (PLS). 

 

6.5.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

6.5.1.  Hasil  

Berdasarkan kajian literatur dan data yang diperoleh maka penelitian ini terdiri 

dari 3 variabel yaitu variabel struktur kepemilikan, dan variabel corporate governance, 

serta variabel kinerja pasar. Masing-masing variabel tersebut memiliki indikator. 

Adapun indikator dari masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Variabel Stuktur Kepemilikan (SK), memiliki indikator sebagai berikut: 

 Kepemilikan Publik (KPub) 

2. Variabel Corporate Governance (CG), memiliki indikator sebagai berikut: 

 Dewan Komisarin Independen (DKI) 

 Jumlah Komite Audit (JKA) 

 Ukuran Dewan Direksi (UDD) 

 Ukuran Dewan Komisarin (UDK) 

3. Variabel Kinerja Pasar (KP), memiliki indikator sebagai berikut: 

 Pertumbuhan Indeks Harga Saham Individual (IHSIGrowth) 

 Pertumbuhan Kapitalisasi Pasar (PKP) 

 Persentase Nilai Perdagangan (PNP) 

 Persentase Volume  Perdagangan (PVP) 

 

6.5.2.  Pembahasan  

Statistik inferensial pada penelitian ini meggunakan Partial least Square (PLS) 

dengan software SmartPls 2.0. Hasil input variabel dan indikator serta menggambar 

pola hubungan antara variabel dan indikator dalam software maka model penelitian ini 

dapat dlihta pada gambar berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.1. Model Penelitian 
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Setelah menggambarkan model penelitian maka dilakukan perhitungan dengan 

mengcalculate model penelitian tersebut. Hasil calculate model penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.2. Hasil Calculate Model 

 

Menurut Chin (1998) dalam Ghozali (2006) suatu indikator dikatakan mempunyai 

reliabilitas yang baik jika nilai loading factornya lebih besar dari 0,70. Sedangkan 

loading factor 0,5 sampai dengan 0,6 masih dapat dipertahankan untuk model yang 

masih dalam tahap pengembangan. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan 

SmartPLS, pada Gambar 6.2 terlihat bahwa pada variabel Struktur Kepemilikan (SK) 

dengan memiliki 1 (satu) indikator yaitu Kepemilikan Publik (Kpub) mempunyai nilai 

loading factor lebih besar 1.000. Hal ini berarti Kepemilikan Publik (Kpub) merupakan 

indikator yang merefleksikan Struktur Kepemilikan (SK) pada BUMN Tbk Indonesia. 

Pada variabel Corporate Governace (CG) terlihat hanya indikator Dewan Komisaris 

Independen (DKI) yang memiliki nilai loading factor diatas 0,5 yaitu 0,989. Hal ini 

menunjukkan bahwa hanya Dewan Komisaris Independen (DKI) yang merefleksikan 

Corporate Governance. Sedangkan pada variabel Kinerja Pasar (KP) terdapat 2 (dua) 

indikator yang nilai loading factor diatas 0,5 yaitu indikator Persentase Nilai 

Perdagangan (PNP) dengan loading factor sebesar 0,803 dan indikator Persentase 

Volume Perdagangan (PVP) dengan loading factor sebesar 0,563. Hal ini berarti 

Persentase Nilai Perdagangan (PNP) dan Volume Perdagangan (PVP) merefleksikan 

Kinerja Pasar BUMN Tbk di Indonesia. 
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Setelah dilakukan calculate selanjutnya dilakukan bootstrapping terhadap model 

dengan hasil dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.3. Hasil Bootsrapping Model Penelitian 

 

Hasil bootsrap juga menghasilkan tabel result for outer loadings. Tabel ini 

menggambarkan kemampuan merefleksikan dan signifikansi indikator terhadap 

variabelnya. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 6.2 berikut: 

 

Tabel 6.2.  Signifikansi Indikator Terhadap Variabel 
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Signifikansi refleksi indikator pada viariabelnya dapat dilihat dari nilai t 

statistiknya diatas 1,96. Berdasarkan Tabel 6.2 tersebut hanya terdapat 1 (satu) indikator 

yang signifikan merefleksikan variabelnya karena nilai t-statistiknya diatas 1,96. 

Indikator tersebut adalah indikator Dewan Komisaris Independen (DKI) pada variabel 

Corporate Governance (CG).  

Hasil bootsrap juga menghasilkan tabel path coeficients. Tabel ini menjelaskan 

pengaruh antar variabel penelitian. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 6.3 berikut: 

 

Tabel 6.3 Pengaruh Antar Variabel Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signifikansi pengaruh antar variabel penelitian jika pada kolom t statistik bernilai 

diatas 1,96. Berdasarkan tabel 6.3 terlihat bahwa pengaruh variabel struktur 

kepemilikan (SK) terhadap variabel Corporate Governance (CG), dan pengaruh variabel 
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struktur kepemilikan (SK) terhadap variabel Kinerja Pasar (KP), serta pengaruh variabel 

Corporate Governance (CG) terhadap variabel Kinerja Pasar (KP) adalah tidak 

signifikan, karena t-statistiknya dibawah 1,96.  

 

6.6.  KESIMPULAN DAN SARAN 

6.6.1.  Kesimpulan 

Hasil penelitian akhir ini memberikan kesimpulan sebagai berikut:  

1.  Pengaruh struktur kepemilikan terhadap corporate governance dan kinerja pasar 

BUMN Tbk di Indonesia adalah tidak signifikan. 

2.  Pengaruh corporate goverance terhadap kinerja pasar BUMN Tbk di Indonesia 

adalah tidak signifikan. 

6.6.2.  Saran 

Berdasarkan keseimpulan tersebut, maka saran penelitian ini adalah agar 

penelitian selanjutnya dapat memasukkan BUMN Tbk lainnya yang tidak ada dalam 

penelitian ini sehingga dapat memberikan kesimpulan yang lebih komprehensif 

terhadap BUMN Tbk di Indoensia.  
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