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ABSTRAK 

Nandaria, NIM 1422100840, Skripsi, Progaram Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten. Pengaruh 

Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, 

Dan Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Dengan Corporate Social 

Responsibility Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar Di BEI tahun 2016.  

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kinerja 

keuangan dengan corporate social responsibility sebagai variabel pemoderasi 

pada perusahaan manufaktur yang terdafatr di BEI tahun 2016. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel dengan menggunakan teknik purposive 

sampling, diperoleh 33 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel penelitian ini. 

Metode analisis yang digunakan antara lain, uji asumsi klasik meliputi uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesis meliputi 

uji deskriktif, uji moderasi dengan metode selisih mutlak.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan insitusional 

memiliki pengaruh terhadap harga saham. Sedangkan kepemilikan manajerial, 

komisaris independen , kinerja keuangan yang diproksikan return on equity tidak 

berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan corporate social responsibility  

tidak memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

komisaris independen, dan kinerja keuangan terhadap harga saham. 

Keywords: Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusioanal, Komisaris 

Independen, Kinerja Keuangan, Return On Euity, Corporate Social 

Resonsibility, Harga saham, Good Corporate Governance. 
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ABSTRACT 
 

Nandaria, NIM 1422100840, Thesis, Accounting Study Program, Faculty of 

Economics, University of Widya Dharma Klaten. Effect of Managerial 

Ownership, Institutional Ownership, Independent Commissioner, and Financial 

Performance on Stock Prices With Corporate Social Responsibility as Moderating 

Variables in Manufacturing Companies Listed on the Stock Exchange in 2016. 

The purpose of this study was to determine the effect of managerial 

ownership, institutional ownership, independent commissioners, and financial 

performance with corporate social responsibility as a moderating variable in the 

manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016. The 

population used in this study were manufacturing companies listed on the Stock 

Exchange Indonesia. Sample selection using purposive sampling technique, 

obtained 33 companies that met the sample criteria of this study. The analytical 

method used is, among others, the classic assumption test includes normality test, 

multicollinearity test, heteroscedasticity test, and hypothesis testing includes 

descriptive test, moderation test with absolute difference method. 

The results of this study indicate that ownership of institutions has an 

influence on stock prices. While managerial ownership, independent 

commissioners, financial performance, which is proxied to return on equity, have 

no effect on stock prices. While corporate social responsibility does not moderate 

the influence of managerial ownership, institutional ownership, independent 

commissioners, and financial performance on stock prices. 

 

Keywords: Managerial Ownership, Institutional Analysis, Independent 

Commissioner, Financial Performance, Return On Euity, Corporate 

Social Responsibility, Stock Price, Good Corporate Governance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pasar modal memiliki peranan penting bagi perekonomian dan entitas 

bisnis yang paling kompleks. Pasar modal menjadi salah satu sumber dalam 

kemajuan ekonomi bagi perusahaan dan berperan penting sebagai sarana bagi 

masyarakat dalam berinvestasi. Pasar modal juga merupakan alternatif 

pembiayaaan untuk mendapatkan modal dengan biaya yang relatif murah dan 

juga tempat untuk untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang. 

Perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek setiap tahun wajib 

menyampaikan laporan tahunan baik yang bersifat moneter maupun non 

moneter kepada Bursa Efek Indonesia dan para investor. Pada umumya 

perusahaan yang berinvestasi saham memiliki tujuan untuk memaksimalkan 

kekayaan pemilik atau pemegang saham. Harga saham merupakan cerminan 

dari kinerja atau nilai perusahaan dan juga cerminan kepercayaaan investor 

pada perusahaaan. 

Harga saham akan bergerak searah dengan kinerja perusahaan, jika 

kinerja perusahaan baik maka harga saham perusahaan akan meningkat dan 

sebaliknya jika kinerja perusahaan tidak baik maka harga saham perusahaan 

juga akan menurun. Oleh sebab itu, para pemilik perusahaan atau pemegang 

saham pasti akan meminta pihak manajemen untuk memperbaiki kinerja 

mereka agar kinerja atau nilai perusahan meningkat sehingga tujuan 

perusahaan akan tercapai. Namun, pihak manajemen sering memiliki tujuan 

 

1 
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dan kepentingan yang berbeda dengan tujuan utama dari sebuah perusahaan 

dan sering mengabaikan kepentingan pemegang saham. Kepentingan tersebut 

akan mengakibatkan munculnya konflik yang disebut conflict keagenan yang 

akan mengakibatkan adanya opportunistic manajemen dan mengakibatkan 

laba yang dilaporkan semu dan menyebabkan nilai berkurang dimasa yang 

akan datang (Herawati, 2008). Oleh karena itu, dibutuhkan adanya suatu 

perlindungan terhadap berbagai pihak yang yang berkepentingan dengan 

perusahaan tersebut (Almilia dan Sifa, 2006). 

Good Corporate Governance merupakan salah satu cara untuk 

memberi perlindungan antara kepentingan para pemegang saham 

(shareholder) atau pemilik perusahaan. Good corporate governance pada 

dasarnya merupakan suatu proses (input, proses, output) dan seperangkat 

peraturan hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (shareholder) 

terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan 

komisaris, dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

komisaris independen, dan komite audit demi tercapainya tujuan perusahaan 

dan juga merupakan kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan memberikan 

manfaat jangka panjang sekaligus memenangkan persaingan bisnis terutama 

bagi perusahaan yang mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. Selain 

sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan dengan adanya penerapan dari 

good corporate governance diharapkan mampu mengurangi kemungkinan 

adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggung jawab dalam kaitannya dengan harga saham perusahaan. 
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Kepemilikan manajerial adalah presentase saham yang dimiliki oleh 

pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif dalam pengambilan 

keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). Peningkatan kepemilikan 

manajerial digunakan sebagai cara untuk mengurangi konflik keagenan. 

Perusahaan meningkatkan kepemilikan manajerial untuk mensejajarkan 

kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga bertindak sesuai 

dengan keinginan pemegang saham. 

Peningkatan persentase kepemilikan tersebut membuat manajer 

termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab untuk 

meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Sebaliknya, apabila persentase 

kepemilikan manajerial kecil maka manajer hanya terfokus pada 

pengembangan kapasitas atau ukuran perusahaan. Permasalahan keagenan 

tidak sepenuhnya diatasi melalui kebijakan insentif tetapi juga diperlukan 

kebijakan baru melalui peningkatan kepemilikan manajerial. (Rachmad, 

2012). 

Hasil penelitian mengenai pengaruh kepemilikan manajerial terhadap 

harga saham menujukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan 

oleh Helfi (2017) dan Saputra (2016) menujukkan hasil kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh pada harga saham. Hasil penelitian ini 

menujukkan perbedaan dan kontradiktif dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Habibie (2011) dimana kepemilikan manajerial berpengaruh pada harga 

saham. 
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Kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan saham pihak 

institusi eksternal perusahaan lain dari seluruh modal saham perusahaan yang 

dikelola. Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong 

pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen dalam 

meningkatkan kinerja perusahaan. Cornet et al. (2006) dalam Ujiyanto dan 

Pramuka (2007) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh 

pihak investor dapat mendorong manajer lebih memfokuskan opportunistik 

atau mementingkan diri sendiri. Penelitian mengenai kepemilikan institusional 

yang dilakukan oleh Saputra (2016) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan 

institusional memiliki pengaruh terhadap harga saham. Hasil ini berbeda 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Habibie (2011) dimana hasil 

penelitian menunjukkan kepemilikan insitusional tidak berpengaruh terhadap 

harga saham. 

Salah satu ciri khas dalam Good Corporate Governance adalah adanya 

Pembentukan komisaris independen ini dimotivasi oleh keinginan untuk 

memberi perlindungan yang lebih hakiki terhadap pemegang saham minoritas 

dalam perusahaan, dimana mereka pada umumnya adalah investor-investor 

yang telah menderita kerugian yang substansial akibat tindakan-tindakan 

destruktif yang dilakukan direksi atau komisaris yang terafiliasi atau di bawah 

kendali pemegang saham mayoritas. Keterlibatan seorang komisaris 

independen di sebuah perusahaan adalah mekanisme checks and balances 

sehingga para eksekutif tidak memperlakukan perusahaan seolah-olah milik 

pribadi (Tjager, 2003 dalam Surjadi dan Tobing, 2016). 



xix 

 

Adanya komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan peran 

dewan komiaris sehingga dapat tercipta good corporate governance di dalam 

perusahaan. Beberapa hasil penelitian mengenai komisaris independen, 

diantaranya penelitian Helfi (2017) menunjukkan hasil komisaris independen 

berpengaruh terhadap harga saham. Hasil penelitian ini berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2016) dimana menunjukkan bahwa 

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

Kinerja keuangan merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh 

perusahaan dalam kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, 

aspek pemasaran, aspek penghimpunan, penyaluran dana, aspek teknologi 

maupun aspek sumber daya manusianya. Adanya kinerja keuangan dapat 

mencerminkan kemapuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan 

sumber dayanya, sehingga merupakan hal penting yang harus dicapai setiap 

perusahaan (Fahmi, 2012:2). Rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja 

keuangan perusahaan dalam penelitian ini adalah return on equity yang 

merupakan salah satu rasio profitabilitas. Dimana digunakan untuk mengukur 

besarnya pengembalian terhadap investasi para pemegang saham. Angka 

tersebut menunjukkan seberapa baik manajemen memanfaatkan investasi para 

pemegang saham. 

Tingkat return on equity memiliki hubungan yang positif terhadap 

harga saham. Sehingga semakin besar return on equity semakin besar pula 

harga saham karena besarnya return on equity memberikan indikasi bahwa 

pengembalian yang akan diterima investor akan tinggi sehingga investor 
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tertarik untuk membeli saham tersebut dan hal itu akan menyebabkan harga 

pasar cenderung naik (Hararap, 2011). Dalam penelitian yang dilakukan yang 

dilakukan oleh Tamba (2017) menunjukkan hasil bahwa kinerja keuangan 

yang diproksikan return on equity berpengaruh terhadap harga saham. Hasil 

penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Putri 

(2011) menunjukkan hasil kinerja keuangan dengan return on equity tidak 

berpengaruh terhadap harga Saham. 

Corporate social responsibility merupakan suatu bentuk tindakan yang 

berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk 

meningkatkan ekonomi, kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya 

serta sekaligus penigkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat 

secara lebih luas. Corporate social responsibility berusaha memberikan 

perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya. Sebagaimana 

yang dijelaskan oleh Darwin (2004) dalam Anggraini (2006) 

pertanggungjawaban sosial adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk 

secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke 

dalam operasinya dan interaksinya terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu 

organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap 

lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan 

stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum 

(Ana, 2007). 
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Penerapan GCG tidak hanya memberikan dukungan bagi para 

stakeholder, namun juga memberikan dukungan kepada masyarakat dan 

lingkungan. Salah satu wujud pelaksanaan prinsip corporate governance 

merupakan penerapan corporate social responsibility (CSR). Perusahaan yang 

telah melaksanakan GCG sudah seharusnya melaksanakan aktivitas CSR 

sebagai wujud kepedulian perusahaan pada lingkungan sosial. Pengungkapan 

CSR dapat memberikan nilai tambah bagi suatu perusahaan dikarenakan 

dengan adanya CSR pada suatu perusahaan maka para investor akan lebih 

tertarik untuk membeli saham. Hal ini berarti bahwa penerapan GCG memiliki 

kaitan yang erat dengan CSR untuk mempengaruhi nilai suatu perusahaan. 

Dengan demikian operasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tidak 

hanya berkomitmen dengan ukuran keuntungan secara finansial saja, tetapi 

juga harus berkomitmen pada pembangunan sosial ekonomi secara 

menyeluruh dan berkelanjutan. Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah 

proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan-

tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok tertentu dalam masyarakat dana 

pada masyarakat secara keseluruhan (Gray et al. 1987 dalam Waryanto, 

2010). Dengan mengungkapkan informasi-informasi mengenai operasi 

perusahaan sehubungan dengan lingkungan diharapkan perusahaan bisa 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bahwa melaksanakan aktivitasnya 

perusahaan juga memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap 

lingkungan dengan mengungkapkan hal tersebut ke dalam laporan tahunan 

perusahaan atau mengungkapkanya ke dalam laporan terpisah. Selain itu, 
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corporate social responsibility juga merupakan mekanisme kelompok 

organisasi agar memperhatikan lingkungan sosial secara sukarela dalam 

operasi dan hubungannya dengan stakeholders. Dan catatan hal tersebut lebih 

tinggi dari tanggung jawab dibidang hukum organisasi bersangkutan (Anggita, 

2012). 

Corporate Social Responsibility dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Haryadi (2017) menujukkan hasil bahwa pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap harga saham. Hasil 

ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh hamdani (2014) 

Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan corporate social 

responsibility memiliki pengaruh terhadap harga saham. Hal ini berarti 

semakin tinggi pengungkapan corporate social responsibility maka semakin 

baik kinerja keuangan suatu perusahaan. Sehingga perusahaan yang memiliki 

tingkat likuiditas yang tinggi akan memberikan sinyal kepada perusahaan lain 

bahwa mereka lebih baik daripada perusahaan lain dengan melakukan 

kegiatan yang berhubungan dengan lingkunga sosial. Jika pengungkapan 

corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap harga saham hal 

ini berarti stakeholder mulai mempertimbangkan aspek-aspek sosial dalam 

berinvestasi. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini 

berangkat dari research grap, yaitu adanya inkonsistensi penelitian-penelitian 

terdahulu mengenai harga saham. Maka menarik untuk dilakukan penelitian 

lebih lanjut baik bersifat pengulangan atau replikasi maupun pengembangan 
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hubungan antara kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris 

independen, dan kinerja keuangan terhadap harga saham dengan corporate 

social responsibility sebagai variabel moderasi. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang dilihat dari 

objek penelitian, tahun pengamatan, dan variabel independen yang digunakan, 

penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2016 sebagai objek. Perusahaan manufaktur merupakan 

emiten terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memiliki 

kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Industri manufaktur 

memiliki sensitifitas yang tinggi terhadap perekonomian indonesia dan bahkan 

dikatakan memiliki peran penting di dunia dan menjadi salah satu pusat 

perhatian investor. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang 

masalah di atas, maka peneliti melakukan penelitian ini dengan mengambil 

judul “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, 

Komisaris Independen, Dan Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham 

Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Pemoderasi 

Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2016”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas permasalahan 

yang akan diuji adalah sebagai berikut ini. 
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1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2016? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2016? 

3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2016? 

4. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2016? 

5. Apakah corporate social responsibility memoderasi pengaruh kepemilikan 

manajerial terhadap harga saham pada perusahaan manufakur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016? 

6. Apakah corporate social responsibility memoderasi pengaruh kepemilikan 

institusional terhadap harga saham saham pada perusahaan manufakur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016? 

7. Apakah corporate social responsibility memoderasi pengaruh komisaris 

independen terhadap harga saham saham pada perusahaan manufakur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016? 

8. Apakah corporate social responsibility memoderasi pengaruh kinerja 

keuangan terhadap harga saham saham pada perusahaan manufakur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas permasalahan 

yang akan diuji adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap 

harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2016. 

2. Untuk menguji apakah kepemilikan insitusional berpengaruh terhadap 

harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2016. 

3. Untuk menguji apakah komisaris independen berpengaruh terhadap harga 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2016. 

4. Untuk menguji apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap harga 

saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2016. 

5. Untuk menguji apakah corporate social responsibility memoderasi 

kepemilikan manajerial terhadap harga saham pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016. 

6. Untuk menguji apakah corporate social responsibility memoderasi 

pengaruh kepemilikan institusional terhadap harga saham pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016. 
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7. Untuk menguji apakah corporate social responsibility memoderasi 

pengaruh komisaris independen terhadap harga saham pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016. 

8. Untuk menguji apakah corporate social responsibility memoderasi 

pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016. 

 

D. Batasan Masalah 

Agar pembahasan ini tidak melebar dan menimbulkan persepsi atau 

kesimpulan yang tidak tepat, maka dalam melakukan penelitian akan 

diberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut ini. 

1. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016. 

2. Laporan keuangan yang akan diteliti adalah laporan keuangan perusahaan 

pada tahun 2016. 

3. Variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris 

independen, dan kinerja keuangan yang diproksikan dengan indikator 

return on equity (ROE) dan corporate social responsibility (CSR) yang 

disajikan dalam pelaporan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2016. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan 

(financial report) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Pemilihan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel dengan 

menggunakan beberapa kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah perusahaan 

manufaktur yang memiliki saham manajemen, saham institusi, komisaris 

independen, kinerja keuangan, dan penerapan corporate social responsibility. 
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Pada tahun 2016 terdapat 56 perusahaan manufaktur yang memenuhi 

kriteria untuk dijadikan sampel. Akan tetapi dalam proses pengolahan data 

terdapat 23 perusahaan yang memiliki data outlier. Sehingga sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 33 perusahaan. Teknik pengambilan 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan metode 

dokumentasi, yaitu dengan cara mencatat atau mendokumentasikan data 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016, 

yang dipublikasikan website resmi Bursa Efek Indonesia Indonesia (Stock 

Exchange), research www.idx.co.id Populasi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

 

 

Tabel 4.1 

Pemilihan Sampel 

Keterangan Jumlah Perusahaan 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI tahun 2016 

145 

Perusahaan yang tidak memiliiki 

saham manajemen 

( 50 ) 

Data laporan yang tidak lengkap ( 23 ) 

Perusahaan yang menyajikan laporan 

keuangan dalam  bilangan US$ 

( 16 ) 

Sampel yang memenuhi kriteria 56 

Data yang outlier ( 23 ) 

Jumlah Sampel 33 

 

 Berikut daftar nama perusahaan yang memenuhi kriteria untuk 

dijadikan sampel yaitu sebagai berikut ini. 

Tabel 4.2 

Daftar Sampel Perusahaan 

49 

http://www.idx.co.id/
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No. Kode Nama Perusahaan 
1. AMIN PT Atmindo Tbk 
2. SKBM PT Sekar Bumi Tbk 
3. CINT PT Chitose Internasional Tbk 
4. INDS PT IndospringTbk 
5. WTON PT Wijaya Karya Beton Tbk 
6. BRPT PT Barito Pasific Tbk 
7. GDST PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk 
8. INAI PT Indal Aluminium Industry Tbk 
9. INCI PT Intan Wijaya Internasional Tbk 
10. JPFA PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 
11. UNIC PT Unggul Indah Cahaya Tbk 
12. LION PT Lion Metal Works Tbk 
13. LMSH PT Lionmesh Prima Tbk 
14. ALMI PT Alumindo Light Metal Industry Tbk 
15. TSPC PT Tempo Scan Pasific Tbk 
16. SMSM PT Selamat Sempurna Tbk 
17. IMPC PT Impack Pratama Industri Tbk 
18. DPNS PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk 
19. CEKA PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 
20. RDTX PT Roda Vivatex Tbk 
21. YPAS PT Yanaprima Hastapersada Tbk 
22. LMPI PT Langgeng Makmur Industri Tbk 
23. GGRM PT Gudang Garam Tbk 
24. AMFG PT Ashahimas Flat Glass Tbk 
25. DAJK PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk 
26. INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk 
27. TIRT PT Tirta Mahakam Resources Tbk 
28 TCID PT Mandon Indonesia Tbk 
29. BRNA PT Berlina Tbk 
30. SKLT PT Sekar laut Tbk 
31. SCCO PT Sucaco Tbk 
32. PSDN PT Prashida Aneka Niaga Tbk 
33. MYOR PT Mayora Indah Tbk 

  

B. Uji Analisis Statistik Deskriktif 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai 

karakteristik data yang digunakan yaitu data kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institutional, komisaris independen, dan kinerja keuangan sebagai 

variabel independen, harga saham sebagai variabel dependen serta corporate 

social responsibility sebagai variabel pemoderasi. Dengan statistik deskriptif 
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dapat diketahui jumlah sampel, nilai minimum, nilai maximum, nilai rata-rata 

(mean) sampel dan data standar deviasi (std. deviation) dari masing-masing 

variabel penelitian. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif diperoleh 

gambaran sebagai berikut. 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KMJ 33 .00 .34 .0397 .08015 

KIT 33 .00 2.32 .6394 .43204 

KIN 33 .14 .67 .3671 .13359 

ROE 33 1.07 81.20 13.9264 16.86946 

CSR 33 .03 .67 .1732 .14972 

ABSKMJ_CSR 33 .04 3.61 .7445 .71939 

ABSKIT_CSR 33 .02 3.85 .7030 .80065 

ABSKIN_CSR 33 .04 2.12 .8741 .52022 

ABSROE_CSR 33 .02 3.89 .7434 .74356 

Valid N (listwise) 33     

Sumber: Output pengolahan data SPSS 16.0 (2018) 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui hasil statistik dari kelima 

variabel penelitian. Dari 33 sampel perusahaan dapat diketahui bahwa 

kepemilikan manajerial mempunyai nilai rata-rata 0,397 dan standar deviasi 

0,805. Nilai minimum sebesar 0,0 nilai tersebut  dimiliki oleh Indofood 

Sukses Makmur Tbk, Tirta Mahakam Resources Tbk dan Mandon Indonesia 

Tbk, dimana kepemilikan manajerial tersebut belum cukup mempengaruhi 

harga saham. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,34 hanya dimiliki oleh 

Intan Wijaya Internasional Tbk. 

Kepemilikan institutional mempunyai rata-rata sebesar 0,639 dan 

standar deviasi sebesar 0,432. Presentase terendah dengan nilai minimum 

sebesar 0,0 dimiliki oleh Gudang Garam Tbk, Intan Wijaya Internasional Tbk 
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dan Sucaco Tbk. Nilai tersebut mencerminkan bahwa kepemilikan 

institusional tidak dapat mempengaruhi harga saham pada perusaahaan 

tersebut. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,32 dimilki oleh Chitose 

Internasional Tbk dan Mayora Indah Tbk. 

Komisaris independen mempunyai nilai rata-rata 0,367 dan standar 

deviasi 1,335. Nilai minimum sebesar 0,14. Dimiliki oleh Sekar Laut Tbk, 

dimana komisaris independen melakukan pengawasan dalam perusahaan 

tersebut, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,67 dimiliki oleh Lionmesh 

Prima Tbk. 

Kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROE mempunyai rata-rata 

sebesar 13,926 dan presentase nilai minimum adalah 1,07 dimiliki oleh Dwi 

Aneka Jaya Kemasindo. Sedangkan standar deviasi sebesar 16,869. nilai 

maksimum sebesar 81,20 dimiliki oleh Berlina Tbk. 

Interaksi variabel moderasi corporate social responsibility terhadap 

kepemilikan manajerial mempunyai nilai rata-rata 0,173 dan standar deviasi 

sebesar 0,149. Nilai minimum sebesar 0,04 dimiliki oleh Atmindo Tbk dan 

Berlina Tbk. Sedangkan nilai maksimum sebesar 3,61 dimiliki oleh Intan 

Wijaya Internasional. 

Interaksi variabel moderasi corporate social responsibility terhadap 

kepemilikan insitusional mempunyai nilai rata-rata 0,703 dan standar deviasi 

sebesar 0,800. Nilai minimum sebesar 0,02 dimiliki oleh Berlina Tbk, 

sedangkan nilai maksimum 3,85 dimiliki oleh Chitose Internasional Tbk. 
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