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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan membutuhkan dana untuk kelangsungan operasional perusahaan, dan 

membutuhkan investasi dalam bentuk hutang dan ekuitas yang dapat dilihat dari struktur 

modal perusahaan. Struktur modal dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dengan 

mengoptimalkan keseimbangan antara resiko dan pengembalian, yang akhirnya 

mensejahterakan pemilik perusahaan melalui peningkatan nilai perusahaan yang tercermin  

pada harga sahamnya. Harga saham sangat ditentukan dari penawaran dan permintaan akan 

saham itu sendiri. Semakin banyak orang membeli saham maka harga saham akan cenderung 

bergerak naik dan sebaliknya semakin banyak orang menjual sahamnya maka harga saham 

cenderung bergerak turun. Jika perusahaan mencapai prestasi yang baik, maka saham 

perusahaan akan diminati oleh para investor. Memaksimalkan nilai perusahaan merupakan 

sebuah pencapaian perusahaan yang sesuai keinginan dan harapan para pemilik perusahaan 

untuk kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan perusahaaan (Hanafi, 2016). 

Semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan. 

Rasio rentabilitas atau profitabilitas (yang diukur dengan ROA), rasio likuiditas (diukur 

dengan current ratio), rasio solvabilitas (diukur dengan Debt to Equity Ratio), dapat 

memengaruhi nilai perusahaan. ROA merupakan rasio mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan atas asset yang digunakan, sehingga memberikan informasi 

kepada para investor tentang seberapa besar tingkat pengembalian modal perusahaan yang 

berasal dari kinerja perusahaan menghasilkan laba. Sehingga dapat memengaruhi kebijakan 

para investor dalam melakukan kegiatan investasi dengan menanamkan modal untuk 

memaksimalkan usahanya. Besar kecilnya profitabilitas dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan, semakin tinggi menghasilkan laba akan menciptakan nilai perusahaan yang lebih 

tinggi untuk mengoptimalkan kekayaan pemegang saham. Penelitian oleh Herawati (2011), 

Putri, et al, (2016); Prasetyorini, 2013; Safitri, et al (2014), Hamidy, et al (2015), 

Hermuningsih (2013), Martini dan Riharjo (2014), Hidayati (2008) menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, Penelitian oleh 

Munawaroh (2014), Kusuma, at al (2012), Triwulan dan Akbar (2014) bahwa profitabilitas 
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tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Sudiyatno et al (2012) 

menyatakan bahwa ROA berpengaruh negative terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian 

Puspita (2012) dan Thaharah (2016) tidak berhasil membuktikan bahwa ROA tidak 

berpengaruh terhadapa return saham. Penelitian  

Current ratio (CR) yang mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek. Semakin besar CR akan semakin likuid perusahaan, yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya terutama 

modal kerja untuk menjaga kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi harga saham, 

sehingga dapat memberikan keyakinan dan minat pada investor untuk memiliki saham 

perusahaan yang dapat berdampak positif meningkatkan harga saham. CR yang tinggi akan 

menguntungkan karena resiko perusahaan menjadi rendah, tetapi profitabilitas perusahaan 

akan menurun (Hanafi, 2016). Namun pada penelitian P. W. Rahmadewi, N Abundanti 

(2018), harga saham akan meningkat ketika nilai CR menurun dan ROA menurun.    

Leverage merupakan Rasio yang sangat penting bagi kreditur atau calon kreditur untuk 

mengetahui seberapa besar dana perusahaan yang dimiliki para pemilik (pemegang saham) 

diperlukan agar bisa menentukan tingkat keamanan para kreditur. Penelitian Chowdhury dan 

Chowdhury (2010) menyatakan bahwa DER berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Sedangkan penelitian Hidayat (2008) menyatakan bahwa DER berpengaruh 

negative dan tidak signifikan terhadap PBV. Fernandes (2013). Dewi et al. (2014), Rumondor 

et al, (2015) bawa struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian Fernandes (2013) bahwa penggunaan hutang mempengaruhi beban bunga. Semakin 

besar hutang maka semakin besar penghematan pajak kerena hutang sehingga akan 

meningkatkan nilai perusahaan. Peneliti Pratama dan Wiraman (2016) menyatakan hutang 

bagi perusahaan dapat membantu mengendalikan penggunaan kas berlebih, sehingga struktur 

modal memiliki positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan 

terjadi apabila jumlah hutang dalam struktur modal berada dibawah titik optimal sehingga 

penambahan hutang meningkatkan nilai perusahaan kerena penghematan pajak sehingga akan 

menarik minat investor tersebut. Penurunan nilai perusahaan dapat terjadi bila jumlah hutang 

dalam struktur modal berada diatas titik optimal karena akan meningkatkan resiko 

kebangkrutan akibat hutang yang terlalu besar.  Penelitian Hermunigsih (2013) menyatakan 
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hutang bagi perusahaan dapat membantu mengendalikan penggunakan kas yang berlebihan, 

sehingga struktur modal memiliki dampak positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Salah satu metode kebangkrutan yang digunakan yaitu Model Altman Z-Score. Model 

Altman Z-Score merupakan salah satu model dikriminan yang berasal dari Amerika yang 

kemudian merumuskan rasio-rasio financial terbaik dalam memprediksi kebangrutan 

(Ririanty, 2015). Pada tahun 1968 Altman menemukan model financial distress yang pertama. 

Kemudian Altman melakukan revisi sampai dua kali yaitu pada tahun 1983 dan 1995. Pada 

tahun 1995 Altman memodifikasi modelnya supaya dapat diterapkan pada semua perusahaan 

seperti manufaktur, non manufaktur dan perusahaan emiten di negara berkembang (Rahayu 

dkk, 2016).  

Selain variabel-variabel diatas peneliti juga menggunakan variable moderasi, yaitu good 

corporate governance dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Good corporate 

governance yang saat ini sebagai sebuah sistem yang banyak digunakan oleh perusahaan-

perusahaan besar untuk meningkatkan value-nya dan memperbaiki kinerja perusahaan (Seog, 

2007).  Good corporate governance dapat menghilangkan konflik yang timbul antara 

keinginan untuk mensejahterakan masyarakat dan shareholders (Sneirson, 2009) dan Yun 

(2006) yang menyebutkan bahwa good corporate mengurangi kecenderungan manajer untuk 

mementingkan kepentingannya sendiri tetapi focus pada bagaimana cara meningkatkan 

kepuasan shareholders, maka kinerja perusahaan akan meningkat. Dengan kinerja perusahaan 

yang semakin membaik maka secara tidak langsung keberhasilan hidup perusahaan juga lebih 

terjamin. Penelitian Emirzon (2006) menyebutkan, good corporate governance dapat 

membantu perusahaan meningkatkan kinerja hingga 30% dan corporate governance yang 

baik dapat meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan kepuasan pelanggan serta 

meningkatkan kepercayaan dari investor. Nuswandari (2009) menyatakan bahwa corporate 

governance yang baik mempengaruhi kinerja perusahaan secara positif.  Apabila perusahaan 

mampu menerapkan GCG dengan baik maka dapat meningkatkan nilai perusahan, akan 

menjadi incaran para investor.  

Penelitian Kolk (2005) terhadap 161 perusahaan Jepang dan Eropa menunjukkan 

penerapan good corporate governance pada suatu perusahaan menyebabkan peningkatan 

transparansi dan akuntabilitas dengan mengungkapkan lebih banyak mengenai struktur aktual 

dan tanggung jawab dalam laporannya. Penelitian yang dilakukan Leal dan Carvalhal-da-Silva 
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(2005) di Brazil menyatakan bahwa dengan penerapan good corporate governance pada suatu 

perusahaan akan menurunkan cost of capital dan meningkatkan kinerja perusahaan. Fauver 

dan Fuerst, (2004), good corporate governance dapat menurunkan agency cost sehingga 

meningkatkan kinerja perusahaan agar lebih efisien. Bowen, Rajgopal dan Venkatchalam 

(2007) mengungkapkan GCG yang buruk akan memberikan kesempatan untuk melakukan 

manajemen laba,  sedangkan good governanve akan mengurangi tindakan manajemen laba 

dalam perusahaan. Dei (2009), perusahaan mempublikasikan good corporate governance 

memberikan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi daripada yang diharapkan oleh 

perusahaan.   

Retno dan Prinatinah (2012), Jo dan Harjoto (2017), Susianti dan Gerianta (2013) 

menyatakan GCG berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahan.  Latifah dan 

Murniningsih (2017) menunjukkan GCG memperkuat pengaruh positif signifikan struktur 

modal dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Dari hasil penelitian-penelitian diatas 

dapat ditarik kesimpulan penerapaan good corporate governance akan meningkatkan kinerja 

perusahaan yang dapat memberikan dampak positif yang signifikan dan menghindarkan 

perusahaan dari kondisi financial distress. Namun Pratama dan Wirawan (2016) menunjukan 

bahwa GCG memperlemah hubungan antara profitabilitas dan struktur modal terhadap nilai 

perusahaan.  

PT BEI menilai ada tiga sektor yang mampu bertahan di saat pasar saham mengalami 

volatilitas akibat tekanan dari sentimen Covid-19 yang telah memicu perlambatan ekonomi 

nasional. Menurut Direktur BEI Hasan Fawzi, volabilitas yang tinggi di bursa saham domestic 

terjadi pada pertengahan Maret 2020 dan mulai mereda pada April 2020. Namun ada tiga 

sektor yang defensive saat indeks (Indeks Harga Saham Gabungan) mengalami volatilitas, 

yakni sektor basic industry dan chemicals, consumer goods, dan sector finance, terutama 

perbankan (Hasan dalam acara Webinar Financial Sector : Membangun Kepercayaan di 

Industri Pasar Modal di Tengah Covid 19, Selasa 28/7/2020). Dia mengatakan, “Pertumbuhan 

ekonomi Indonesia di 2020 diproteksikan mengalami minus 5%. Tetapi jika dibandingkan 

dengan krisis 1997-1998 dan 2008, saat ini indicator makro kita masuk lebih baik atau cukup 

melegakan.” Hasan berharap pemulihan ekonomi nasional mampu memperbaiki semua 

sector, sehingga pola penguatan IHSG kembali berlanjut dari posisi per 24 Juli 2020 tercatat 
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menurun 19,31 % dari posisi akhir 2019. “Jika dibandingkan pada akhir 2019 sampai 24 Maret 

2020, IHSG minus 37,5%.”  

Peneliti menggunakan sektor aneka industri dan barang konsumsi sebagai sample 

kerena sector ini memiliki tingkat persaingan yang tinggi serta berkembang pesat dan 

merupakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup masyarakat untuk lebih baik 

pada sebelum pandemic covid 19 dan pada saat covid 19. Sehingga sample ini cocok sebagai 

sample dalam analisa financial distress.   

Perusahaan sekuritas Phintraco Sekuritas menyatakan bahwa barang konsumsi menjadi 

salah satu idola bagi investor pasar saham ditengah pandemic COVID 19, seiring tingginya 

konsumsi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya Unilever (UNVR), 

harganya sudah mengalami kenaikan menjadi Rp 8,225/saham dibandingkan awal pandemic 

yang berada di level Rp 5.650/saham. Pada harga saham Indofood (ICBP) pada pertengaan 

bulan Mei turun diangka paling bawa yaitu                      Rp 8,150/saham, saat ini sudah naik 

ke level menjadi Rp 10.225/saham. Sehingga consumer good menjadi idola investor saham 

saat pandemi.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

: Analisa Komparatif Financial Distress Dan Rasio Keuangan Dengan Good corporate 

governance Sebagai Moderasi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur 

Sektor Consumer Goods Sebelum Dan Saat Covid 19 

 

B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah implementasi GCG dapat memprediksi perusahaan mengalami kesulitan keuangan 

atau tidak ? 

2. Apakah ada pengaruh Financial Distress terhadap Return Saham ?  

3. Apakah ada pengaruh Current Asset terhadap Return Saham ? 

4. Apakah Return On Assets berpengaruh terhadap Return Saham ? 

5. Apakah Total Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Return Saham ? 

6. Apakah GCG dapat memoderasi Financial Distress, Current asset, return on assets, total 

debt to equity ratio terhadap return saham ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk menguji implementasi dari GCG dapat memprediksi perusahaan mengalami 

kesulitan keuangan atau tidak  

2. Untuk menguji pengaruh Financial Distress terhadap Return Saham   

3. Untuk menguji pengaruh Current Asset terhadap Return Saham ? 

4. Untuk menguji pengaruh Return On Assets terhadap Return Saham ? 

5. Untuk menguji pengaruh Total Debt to Equity Ratio terhadap Return Saham ? 

6. Untuk menguji efek moderasi GCG terhadap Financial Distress, Current asset, return on 

assets, total debt to equity ratio terhadap return saham 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

a. Manfaat bagi Peneliti, dapat membandingkan teori dan literature dari jurnal-jurnal yang 

diterbitkan dengan praktik diperusahaan 

b. Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya, untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut dengan  

menambah sample dari sector-sektor yang lain dan menambah variable-variabel yang 

kemungkinan dapat mempengaruhi return saham, kerena perbedaan hasil antar industry 

yang berbeda dengan efek moderasi GCG meskipun memiliki tatakelola yang baik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Perusahaan, dengan adanya GCG akan meningkatkan image dan kinerja 

perusahaan sehingga meningkatkan nilai saham pada tahun yang akan datang 

b. Manfaat bagi Investor dan calon investor, bermanfaat sebagai evaluasi sebelum 

memutuskan menanamkan investasi kepada perusahaan, dan untuk meminimalkan 

resiko yang akan terjadi.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan sebagai suatu titik temu antara pemilik perusahaan (principal) 

dengan menajemen (agent), dimana principal memberikan kewenangan dan otoritas 

kepada agent untuk menjalankan perusahaan demi kepentingan principal (Sutedi, 2011). 

Agent sebagai pelaksana operasional perusahaan memiliki infomasi internal lebih banyak 

dibandingkan principal. Agent yang diberikan kekuasaan oleh pemegang saham untuk 

mengambil keputusan, dapat saja menciptakan konflik kepentingan (Wiyono dan 

Kusuma, 2017). Principal yang memiliki tujuan perusahaan adalah memaksimalkan 

kekayaan pemegang saham yang artinya memaksimalkan harga saham sedangkan 

manajer perusahaan tidak jarang memiliki tujuan yang bertentangan dengan tujuan 

memaksimalkan pemegang saham.    

 

2. Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Signalling Theory diperlukan karena pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh 

pihak perusahaan kepada pihak luar untuk keperluan keputusan investasi untuk  

mengurangi asimetri informasi (Hendrianto, 2012). Teori ini mengemukakan bahwa 

seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. 

Manajemen tidak akan berfikir seperti stakeholders apabila mereka tidak menjadi 

stakeholder (Fadhilah dan Syafruddin, 2013). Jika pengumuman tersebut mengandung 

nilai positif, pelaku pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut, pelaku pasar 

terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal 

baik (good news) atau sinyal buruk (bad news). Jika pengumuman informasi tersebut 

sebagai signal baik bagi investor, maka terjadi perubahan perdagangan saham. 

Penambahan kepemilikan manajerial memiliki keuntungan untuk mensejajarkan 

kepentingan manajemen dengan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Jika 
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proporsi kepemilikan manajemen itu besar maka pihak manajemen akan lebih giat untuk 

memenuhi kepentingan pemegang saham termasuk dirinya sendiri.  

  

3. Financial Distress 

Gamayuni (2011) financial distress adalah kesulitan keuangan atau likuiditas yang 

mungkin sebagai awal kebangkrutan. Menurut Gumayuni (2011) ada beberapa definisi 

mengenai kesulitan keuangan “ 

a. Economic failure adalah keadaan dimana pendapatan perusahaan tidak menutup biaya 

total, termasuk biaya modal, 

b. Business failure adalah usaha yang menghentikan operasionalnya dengan akibat 

kerugian bagi kreditor 

c. Technical insolvency adalah perusahaan dinilai bangkrut apabila tidak memenuhi 

kewajibannya yang jatuh tempo 

d. Insolvency in bangkruptcy adalah keadaan dimana nilai buku dari total kewajiban 

melebihi nilai pasar dari asset perusahaan 

e. Legal bankruptcy adalah sebuah perusahaan tidak dapat dikatakan sebagai bangkrut 

secara hokum, kecuali diajukan tuntutan secara resmi dengan undang-undang federal 

 

Platt dan Platt (2006) mendefinisikan financial distress sebagai suatu kondisi 

dimana perusahaan mengalami penurunan kondisi sebelum terjadinya kebangkrutan. Platt 

dan Platt yang menentukan kriteria dari perusahaan yang mengalami financial distress 

sebagai berikut : Negatif EBITDA, interest coverage, Negative EBIT, Negatif net income, 

Cash flow lebih kecil dari current maturities of long term debt, serta tidak ada pembagian 

deviden. 

Platt and Platt dalam Almilia (2004) dalam penelitiannya terhadap 24 perusahaan 

yang mengalami financial distress dan 62 perusahaan yang tidak mengalami financial 

distress mengungkapkan bahwa rasio EBITDA/sales, current assets/current liabilities dan 

cash flow growth rate memiliki hubungan negative terhadap potensial financial distress 

artinya semakin besar rasio ini semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami 

financial distress. Sedangakan net fixed assets/total assets, long term debt/equity dan notes 

payable/total assets memiliki hubungan positif dengan financial distress artinya semakin 
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besar rasio ini semakin besar kemungkinan perusahaan sedang mengalami financial 

distress. 

Metode Altman pada tahun 1983 memprediksi dengan menggunakan rasio working 

capital/total assets, retained earning/total assets, EBIT/total assets, market value of 

equity/book value to total debt, serta sales/total assets sebagai ukuran kesehatan. Menurut 

Ciccone (2001) ada dua proxy yang digunakan untuk mengukur kesulitan keuangan yaitu 

kerugian dan penurunan laba. Kerugian didefinisikan ketika laba sebenarnya pada tahun n 

kurang dari 0. Sedangkan penurunan laba didefinisikan sebagai pendapatan tahun n lebih 

kecil daripasa perusahaan tahun n-1. Dari kriteria-kriteria financial distress diatas maka 

penelitian ini menggunakan net income negative dan retained earning negative. 

 

4. Good Corporate Governance (CGC)  

Menurut KKNG (2006) good corporate governance adalah satu pilar dari system 

ekonomi pasar yang berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang 

melaksanakannya maupun dengan iklim usaha disuatu negara. Pelaksanaan Good 

Corporate Governance sangat diperlukan untuk memenuhi kepercayaan masyarakat dan 

dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perindustrian untuk berkambang 

dengan baik dan sehat. Menurut FCGI (2001) corporate governance adalah seperangkat 

peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) 

perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan 

intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau 

dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. 

Corporate governance memiliki lima prinsip untuk meningkatkan kualitas laporan 

keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang 

mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan :   

a. Transparency (transparansi) yaitu keterbukaan informasi dalam pengambilan 

keputusan dan menyampaikan informasi tentang perusahaan;  

b. Accountability (akuntabilitas) yaitu keterbukaan fungsi, struktur, system pada 

perusahaan sehingga pengelolaan dapat berjalan secara efektif;  

c. Responsibility (pertanggungjawaban) yaitu kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan 

terhadap prinsip dan peraturan perundangan yang berlaku;   
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d. Independency (kemandirian) adalah kondisi dalam suatu perusahaan yang dikelola 

dengan professional dari pihak manajemen yang sesuai prinsip dan peraturan 

perundangan yang berlaku;  

e. Fairness (kewajaran) yaitu memberikan perlakuan secara adil dalam memenuhi hak 

stakeholder. 

 

GCG diproksikan oleh 3 hal yaitu komite audit, dewan komisaris serta struktur 

kepemilikan.  

a. Komite Audit 

Menurut revisi peraturan no IX.1.5 Bapepam LK (2011), komite audit adalah komite 

yang dibentuk dan oleh bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka 

membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Jumlah komite audit 

setidaknya ada 3 orang. Selain itu salah seorang anggota komite audit harus memiliki latar 

belakang yang kemampuan akuntansi dan atau keuangan. Dalam penelitian ini diukur 

dengan melihat banyaknya komite audit independen dibandingkan dengan seluruh komite 

audit 

Berdasarkan Pedoman Umum GCG di Indonesia yaitu Komite Nasioanal Kebijakan 

Good corporate governance (KNKG, 2006). Komite audit bertugas membantu Dewan 

Komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan 

dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan 

sesuai dengan standar audit yang berlaku dan tindak lanjut temuan hasil audit 

dilaksanakan oleh manajmen.  

 

b. Dewan Komisaris 

GCGI (2001) dewan komisaris dalam GCG bertujuan untuk mengawasi kinerja 

manajemen sehingga dewan komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas 

manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi pihak-pihak ketiga. 

Anggota komisaris diangkat dan diganti dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Muntoro (2007) mengungkapkan jumlah dewan komisaris paling tidak harus sama 

dengan dewan direksi. Keputusan Direksi BEJ Peraturan Pencatatan Efek No 1-A 
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menyebutkan bahwa komposisi Dewan Komisaris paling sedikit 30% dari seluruh 

anggota komisaris. Dalam penelitian ini Dewan Komisaris diukur dengan melihat 

perbandingan dewan komisaris dengan total yang diawasi dan dewan komisris 

independen dibandingkan dengan total dewan komisaris. 

 

c. Struktur Kepemilikan 

Haryono (2005) mengatakan bahwa struktur kepemilikan merupakan proporsi antara 

kepemilikan manajerial (inside) dan kepemilikan institusional (outside).  

1). Kepemilikan Institusional  

Menurut Soesetio (2008) Kepemilikan Institusional adalah saham yang dimiliki 

oleh perusahaan atau lembaga lain (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, 

asset management dan kepemilihan institusi lain). Pihak institusioanal dapat 

melakukan pengawasan yang lebih baik daripada pihak manajerial dikarenakan pihak 

institusioanal memiliki keuntungan lebih untuk memperoleh informasi dan 

menganalisis segala hal yang berkaitan dengan kebijakan manajer. Selain itu, 

Soesetio mengungkapkan pihak institusional lebih mementingkan adanya stabilitas 

pendapatan atau keuntungan jangka panjang sehingga asset penting perusahaan akan 

mendapatkan pengawasan yang lebih baik. Kepemilikan institusional menurut 

Jansen dan Meckling (dalam Thararah, 2016), berperan penting dalam 

meminimalkan terjadinya konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham.  

Hal ini dapat terjadi karena manajemen yang bertindak sebagai agen cenderung ingin 

memperoleh keuntungan yang besar, sehingga memunculkan konflik pemegang 

saham. Investor institusi dapat melakukan pengawasan yang ketat agar manajer dapat 

meningkatkan kinerja keuangan yang akan berdampak pada nilai perusahaan. 

Penelitian Moghaddam dkk (2014) menemukan bahwa kepemilikan institusioanl 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. Berbeda dengan penelitian Islamiya 

(2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

terhadap return saham. 

 

 

 



14 
 

2). Kepemilikan Manjaerial  

Kepemilikan manajerial adalah saham-saham yang dimiliki oleh pihak 

manajemen seperti dewan direksi dan dewan komisaris (Rahmatia, 2015). Manajer 

yang memiliki saham diperusahaan yang terkait akan termotivasi untuk 

meningkatkan nilai pasar perusahaam. Hal ini akan mengurangi biaya agensi dalam 

menyelaraskan kepentingan manajerial dari pemilik saham. Kepemilikan manajerial 

menjadi alat untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemilik, artinya 

bahwa apabila nilai perusahaan meningkat dapat disebabkan dari peningkatan 

kepemilikan manajerial.    

McConnell dan Scrvaes (1990) serta Shleifer dan Vishny (1986) 

mengatakan bahwa besar kepemilikan manajerial yang paling baik adalah dibawah 

5% sebab semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial maka semakin rendah 

tingkat pengungkapan yang terjadi. Sebaliknya kepemilikan institusional yang lebih 

besar dari 25% mengidentifikasikan kinerja perusahaan yang efektif karena 

monitoring akan terus dilakukan oleh pemgang saham terhadap kinerja perusahaan, 

sehingga pengungkapan sukarela akan terus ditingkatkan oleh manajemen. 

Kepemilikian manajerial dalam penelitian ini diukur berdasarkan saham yang 

dimiliki oleh manajemen dibandingkan dengan total seluruh saham yang beredar. 

Sejalan dengan upaya meningkatkan harga saham perusahaan serta menekan 

terjadinya financial distress, perusahaan dikaitkan dengan GCG dan masalah konflik 

keagenan. Proporsi kepemilikan saham merupakan factor yang dapat menimpulkan 

pada konflik antara pemilik dengan manajemen (Maftukhah, 2013). Menurut Jensen 

dan Meckling (1976) konflik keagenan terjadi ketika proporsi kepemilikan manajer 

atas saham  perusahaan kurang dari 100% sehingga manajer cenderung bertindak 

untuk mengejar kepentingan dirinya dan sudah tidak berdasarkan maksimalisasi nilai 

dalam pengambilan keputusan.  

Insider ownership atau kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham 

didalam suatu perusahaan dimana saham dimiliki oleh pihak insider. Anita dan 

Yulianto (2016) menyatakan bahwa manajer diharapkan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau pemegang saham. 

Dengan menyertakan manajemen sebagai pemilik, maka manajer akan lebih berhati-
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hati dalam mengambil keputusan, karena konsekuensi setiap pengambilan keputusan 

manajemen juga ikut menenaggung kerugian.  

Berdasarkan teori keagenan, masalah keagenan muncul karena adanya konflik 

kepentingan antar dua pihak, yaitu principal dan manager atau antara pemegang 

saham mayoritas dan minoritas (Jensen dan Meckling, 1976). Mekanisme tata kelola 

merupakan media untuk mengurangi konflik kepentingan antar para pemangku 

kepentingan (Shieifer dan Vishny, 1997).  Siagian et al (2013) menemukan Corporate 

Governance Index (CGI) secara positif berpengaruh terhadap price to book value 

(PBV). Sulistiyono (2010), Susianti dan Gerianta (2013), Putri (2014) menemukan 

bahwa GCG yang baik akan berpengaruh signifikan pada nilai perusahaan.  

 

d.   Metode Skoring GCG 

Skoring yang diberikan mengacu kepada UU no 40 tahun 20007 mengenai 

Persero Tebatas. Dimana kedudukan tertinggi ada pada Rapat Umum Pemegang 

Saham yang dapat memberhentikan Dewan Komisaris. Sedangkan Komite Audit 

bertugas untuk membantu Dewan Komisaris, Sehingga pembobotannya yang 

diberikan adalah hasil skroring Struktur Kepemilikan sebesar 40%, Dewan 

Komisaris 35% dan Komite Audit 25%.  

Penelitian oleh Othman dkk (2010) menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian saham, hal ini terjadi 

karena presentase kepemilikan oleh direksi yang dijadikan sampel relative kecil. 

Namun pada Murwaningsari (2012), Rahayu dan Faisal (2005) menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap return saham.  

Sejalan dengan upaya meningkatkan harga saham perusahaan serta menekan 

terjadinya financial distress, perusahaan dikaitkan dengan GCG dan masalah konflik 

keagenan. Proporsi kepemilikan saham merupakan factor yang dapat menimpulkan 

pada konflik antara pemilik dengan manajemen (Maftukhah, 2013). Menurut Jensen 

dan Meckling (1976) konflik keagenan terjadi ketika proporsi kepemilikan manajer 

atas saham  perusahaan kurang dari 100% sehingga manajer cenderung bertindak 

untuk mengejar kepentingan dirinya dan sudah tidak berdasarkan maksimalisasi nilai 

dalam pengambilan keputusan.  
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Insider ownership atau kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham 

didalam suatu perusahaan dimana saham dimiliki oleh pihak insider. Anita dan 

Yulianto (2016) menyatakan bahwa manajer diharapkan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau pemegang saham. 

Dengan menyertakan manajemen sebagai pemilik, maka manajer akan lebih berhati-

hati dalam mengambil keputusan, karena konsekuensi setiap pengambilan keputusan 

manajemen juga ikut menenaggung kerugian.  

Penelitian tentang kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan 

financial distress terhadap return saham telah banyak dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya. Penelitian oleh Othman dkk (2010) menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian saham, hal ini terjadi 

karena presentase kepemilikan oleh direksi yang dijadikan sampel relative kecil. 

Namun pada Murwaningsari (2012), Rahayu dan Faisal (2005) menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap return saham. Pada 

penelitian Moghaddam dkk (2014) menemukan bahwa kepemilikan institusioanl 

berpengaruh signifikan terhadap return saham. Berbeda dengan penelitian Islamiya 

(2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

terhadap return saham. 

 

5. Return on Assets, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Size 

Return on Asset bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari modal-modal yang digunakan untuk operasi perusahaan, semakin 

tinggi angka rasio ini semakin baik karena hal itu menunjukan bahwa perusahaan mampu 

mengelola modalnya dengan baik sehingga menghasilkan laba yang optimal (Munawir, 

2004). Current Assets adalah seberapa efisien pada penggunaan asset untuk menghasilkan 

keuntungan. Semakin tinggi angka rasio ini semakin baik karena hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan mampu mengoptimalkan penggunaan assets dalam menghasilkan laba 

bersih yang optimal (Hermuningsih (2013).. 

Current ratio adalah indicator jangka pendek terhadap kemampuan perusahaan 

untuk membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dari aktiva jangka pendeknya. 
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Dimana seberapa besar aktiva lancar yag tersedia mampu menutup dengan segera 

kewajiban lancarnya. Rumus dari current ratio adalah current assets/current liabilities. 

 Leverage ratio adalah rasio yang membandingkan seluruh hutang perusahaan 

dengan kekayaan yang dimiliki perusahaan, atau untuk mengukur seberapa tinggi aktiva 

perusaaan yang disediakan pemilik dan seberapa besar yang didanai dari pinjaman 

digunakan untuk membiayai asset. Semakin rendah angka rasionya, resiko untuk 

mengembalikan pokok pinjaman dan bunga dalam jangka panjang semakin kecil. 

Sebaliknya, jika angka rasio semakin tinggi, resiko untuk mengembalikan pokok 

pinjaman dan bunganya dalam jangka panjang semakin besar (Husnan, 2001), Rumus 

yang digunakan untuk Leverage ratio adalah total debt/total assets  

 Ukuran Perusahan (Size), menunjukkan suatu perusahaan apakah tergolong dalam 

perusahaan kecil, perusahaan menengah, atau perusahaan besar. Kriteria ukuran 

perusahaan dapat dinilai dari omset penjualan, jumlah produk yang dijual, modal 

perusahaan dan total asset. Perusahaan yang besar dianggap mempunyai resiko yang lebih 

kecil dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil karena perusahan yang besar 

dianggal lebih banyak mempunyai akses ke pasar modal (Elton dan Gruber, 1994 dalam 

Jogiyanto, 2007). Perusahaan besar mengidentifikasikan tingkat pengembalian yang baik, 

Dalam teori akuntansi prositif menyatakan abhwa ukuran perusahaan digunakan sebagai 

biaya politik, dan biaya politik akan meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran dan 

resiko perusahaan (Watts dan Zimmerman, 1978 dalam Sukartha, 2007). 

 

6. Return Saham  

Menurut Rusdin (dalam Puspita, 2012) return merupakan pengembalian atas investasi 

yang telah ditanam oleh investor yang merupakan keuntungan atau kerugian dari sebuah 

kegiatan investasi. Return yang diperoleh dari kepemilikan saham ini dapat berupa 

deviden dan capital gain (loss). Harga saham merupakan parameter kinerja perusahaan. 

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan 

dengan harga saham, harga saham yang tinggi membuat nilai perusahan juga tinggi.  
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B. Kerangka Penelitian 

    

Variable Independen     Variable Dependen 

 

                                             H1                           

                                                                    

                                                                                                                              

                                             H2 

 

                  

       H3      

                                                                  H7     

                                                                     

                                                           H6        H8                                                                                            

                                        H4            H5        

 Variable Kontrol 

 

  

 Variable Moderating                                      

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

C. Hipotesis  

1. Pengaruh Return on Assets Terhadap Return Saham Perusahaan 

ROA bertujuan untuk mengukur seberapa efisien pada penggunaan asset untuk 

menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi angka rasio ini semakin baik karena hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengoptimalkan penggunaan assets dalam 

menghasilkan laba bersih yang optimal (Hermuningsih (2013). Penelitian oleh Herwati 

(2011), Martini dan Riharji (2014) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan asumsi diatas, maka penelitian 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

Return On 

Assets (X1) 

 

Debt to Equity 

(X2) 

 

Current Ratio 

(X3) 

 

Financial 

Distress (X4) 

 

Return Saham  

(Y) 

 

Size  

 

Prinsip-

Prinsip GCG 

Score 
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H1 : Return on Assets berpengaruh positif terhadap return saham perusahaan 

manufaktur sector consumer goods 

 

2. Pengaruh Debt to Equity Ratio  Terhadap Return Saham Perusahaan 

Semakin rendah rasio ini maka semakin baik karena hal ini menunjukkan bahwa 

porsi modal yang bersumber dari perusahaan semakin besar yang berarti sumber dana dari 

pihak luar lebih kecil dibanding sumber dana dari perusahaan sendiri. Semakin tinggi 

leverage menunjukkan ketergantungan permodalan suatu perusahaan terhadap pihak luar 

sehingga beban perusahaan semakin besar. Berdasarkan asumsi diatas, maka peneliti 

mengajukan hipotesis sebagai beikut :  

H2 : Debt to Equity Ratio berpengaruh negative tergadap return saham perusahaan 

manufaktur sector consumer goods 

 

3. Pengaruh Current Assets Terhadap Return Saham Perusahaan 

Beberapa studi empiris Mehta, (2012), Pasaribu (2008) menyatakan bahwa 

likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Ristanti et al (2015) 

menemukan bahwa current ratio pada perusahaan Food and Baverage di BEI tahun 2011-

2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return Saham perusahaan. Berdasarkan 

hasil penelitian ,akam diajuakan hipotesis pada penelitian ini adalah : 

H3 : Current Assets berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan 

manufaktur sector consumer goods 

 

4. Pengaruh Financial Distress Terhadap Return Saham Perusahaan 

Malik dkk (2013) menyatakan bahwa financial distress tidak berpengaruh terhadap 

return saham. Sedangkan Purnomo (2014) menyatakan bahwa financial distress 

berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Berdasarkan hasil penelitian ,akam 

diajuakan hipotesis pada penelitian ini adalah : 

H4 : Financial Distress berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan 

manufaktur sector consumer goods 
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5. GCG memoderasi hubungan Return On Assets dan Return Saham, Debt on Equity 

Ratio dan Return Saham, Current Assets dan Return Saham, Financial Distress dan 

Return Saham 

a. GCG terhadap Return On Assets dan Return Saham.  

GCG adalah untuk meminimalkan terjadinya konflik keagenan. GCG digunakan 

untuk mengelola perusahaan dalam meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan. 

Semakin baik dalam mengelola perusahaan akan menaikan profitabilitas. Retno dan 

Prinatinah (2012) menyatakan bahwa GCG berpengaruh positif signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Latifah dan Murniningsih (2017) menyatakan bahwa GCG mampu 

memoderasi pengaruh ROA terhadap nilai perusahaan. Perusahaan yang telah 

menerapkan GCG dapat memaksimalkan perolehan labanya, sehingga akan 

menaikkan nilai perusahaan. Dengan demikian hipotesis kelima yang diusulkan adalah 

sebagai berikut:  

H5: GCG memperkuat pengaruh positif antara Return On Assets terhadap 

Return Saham . 

 

b. GCG terhadap Debt to Equity Ratio dan Return Saham.  

Penerapan GCG dalam perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam mengelola perusahaan. Mengelola perusahaan dengan baik dapat dilihat melalui 

pengelolaan struktur modal, apabila jumlah hutang perusahaan kecil maka setiap 

hutang akan meningkatkan nilai perusahaan, Perusahaan dengan tatakelola yang 

kurang baik berpotensi gagal mengelola struktur modalnya sehingga dapat 

menyebabkan perusahaam mengalami kebangkrutan. Penelitian Latifah dan 

Murningsih (2017) menunjukan bahwa GCG memperkuat pengaruh anatara struktur 

modal terhadap nilai perusahaan, artinya dengan menerapkan GCG yang baik dapat 

meminimalkan penyimpangan penggunaan hutangnya, sehingga perusahaan mampu 

meningkatkan nilai perusaahan dan meningkatkan penilaian yang baik dari investor.  

Berdasarkan hipotesis, akan diajukan hipotesis pada penelitian ini adalah : 

H6 : GCG memperkuat pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Return Saham 

perusahaan manufaktur sector consumer goods 
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c. GCG terhadap Current Assets dan Return Saham.  

Prinsip-prinsip yang melekat pada perusahaan yang dimiliki oleh direksi dan 

komisaris maka akan memperkuat hubungan antara CR. Senakin tinggi GCG membuat 

pihak manajemen berusaha semaksimal mungkin, untuk kepentingan pemegang 

saham sehingga manajemen yang juga pemegang saham akan memperoleh 

keuntungan bila perusahaan memperoleh laba, sehingga akan menaikkan nilai 

perusahaan. Dengan demikian hipotesis yang diusulkan adalah sebagai berikut:  

H7 : GCG memperkuat hubungan Current Assets Ratio dan Return Saham  

 

d. GCG terhadap Financial Distress dan Return Saham.  

Penerapan good corporate governance pada suatu perusahaan menyebabkan 

peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan mengungkapkan lebih banyak 

mengenai struktur aktual dan tanggung jawab dalam laporan keuangannya sehingga 

akan meningkatkan nilai perusahaan Dengan demikian hipotesis kedelapan yang 

diusulkan adalah sebagai berikut:  

H8 : GCG memperkuat hubungan Financial Distress dan Return Saham 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Subjek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur pada sector consumer 

goods periode 2019-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data 

penelitian, yang diperoleh dari Laporan Keuangan.  

 

B. Teknik Sampling dan Jumlah Sample 

Teknik pengambilan sample menggunakan purposive sampling. Kriteria yang 

digunakan untuk memilih sample adalah sebagai berikut :  

1. Sample yang digunakan adalah perusahaan yang telah terdaftar di BEI dan telah 

menerbitkan annual report periode 2019 dan 2020  

2. Perusahaan memiliki pengungkapan GCG.  

3. Penentuan perusahaan yang mengalami financial distress (indikasinya yaitu net income 

negative dan retained earnings negative) dan perusahaan sehat dilihat pada annual report 

2019 

4. Perusahaan yang melisting annual report secara berturut-turut selama 2019-2020 

5. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang Rupiah  

Jumlah populasi …A….perusahaan yang memenuhi kriteria sebanyak…B…perusahaan 

maka, data penelitian B x 2 tahun yaitu… data 

 

C. Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksplanatori atau penjelasan, yakni penelitian ini 

akan menjelaskan hubungan kausal atau sebab akibat antara variabel-variabel melalui 

pengujian hipotesis. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan 

untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan dan pengaruh antara variabel bebas 

(independen variabel) terhadap variabel terikat (dependen variabel). Pendekatan penelitian 

secara kuantitatif dapat menghasilkan data yang dapat diukur sehingga mampu memberikan 

batasan yang jelas apakah hipotesis terdukung atau tidak terdukung.  
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D. Identifikasi dan Pengukuran Variabel 

1. Identifikasi Variabel 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Return Saham. Variabel Independen 

dalam penelitian ini adalah Financial distress, Current Ratio, Return on Asset, dan Leverage 

ratio. Variabel moderasi yang digunakan adalah GCG Score Kontrol yang digunakan adalah 

Size.  

2. Pengukuran Variabel 

Definisi dan pengukuran variabel dari atribut-atribut yang akan digunakan dalam rangka 

menganalisa penelitian sebagai berikut : 

Variable Penelitian Definisi Operasional Skala 

Return Saham Pengembalian saham perusahaan yang 

dihitung dengan cara: (Rt-1 - Rt)/ Rt 

Rasio 

Financial Distress Kesulitan keuangan diukur dengan kriteria 

sbb : 

- Net income negative 

- Retained earning negative 

Skoring dilakukan dengan variable dummy. 

Apabila kriteria tersebut dipenuhi maka 

diberikan score 1. Apabila satu salah satu 

tidak terpenuhi maka diberi score 0 

Nominal 

GCG Score Komite audit adalah perbandingan anggota 

komite terhadap seluruh anggota komisaris 

Dewan komisaris merupakan jumlah seluruh 

dewan komisaris 

Rasio 

Rasio Keuangan  Current ration= Current assets/current 

liabilities 

Rasio 

DER = Total debt/total equity 

ROA = Laba bersih/total assets 
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E. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menguji pengaruh Financial distress, Current Ratio, Return on Asset, dan 

Debt to Equity Ratio terhadap Return Saham yang dimoderasi GCG sebelum dan saat Covid 

19. Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan dua analisis pengujian. 

Pertama, untuk menguji pengaruh varabel independen dan moderasi terhadap return saham 

sebelum Covid 19 (pada periode tahun 2019) dan pengujian kedua pada saat Covid 19 (pada 

periode 2020). Setelah menemukan hasil pengujian tersebut, selanjutnya dilakukan 

perbandingan hasil pengujian antara sebelum dan saat Covid 19, apakah ada perbedaan atau 

tidak. 

Analisis yang digunakan adalah Moderated Regression Analysis (MRA). Tipe 

pemoderasian yang diuji memiliki ciri menguatkan ataupun memperlemah suatu hubungan 

antar variabel dan sering dikenal dengan tipe pemoderasian degree, yang diuji dengan 

interaction effect. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, penelitian ini melakukan 

pengujian asumsi klasik yang digunakan untuk memenuhi persayaratan Best Linier Unbiased 

Estimator (BLUE). Pengujian asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, multikolinearitas, 

heterokedastisitas dan autokorelasi : 

1. Uji Asumsi Klasik 

Karena terdapat hanya satu variable tak bebas dengan banyak atau lebih dari satu variable 

bebas, maka digunakan Analisis Regresi Linier Berganda (Mulitiple Regression) dapat 

ditaksir dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa dengan bantuan Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) versi 25,0 dengan menggunakan tingkat kepercayaan 

(convidence interval) sebesar 95% dan tingkat kesalahan (alpha) 5%. Penelitian dengan 
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melakukan pengujian asumsi klasik yang digunakan untuk memenuhi persyaratan BLUE 

(Best Linier Unbiased Estimator).   

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel independen,  

variabel dependen atau keduanya berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016). Model regresi  

yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi 

normalitas data dapat diuji dengan Kolmogorov-Sminov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,05 maka :  

 Nilai signifikansi dalam tabel (Asymp. Sig (2-tailed)) < alpha 5% maka distribusi data 

tidak normal 

 Nilai signifikan dalam table > dari alpha 5% maka distribusi data normal. 

Regresi dikatakan baik apabila regresi mempunyai data terdistribusi normal. Pada 

grafik normalitas diatas dilihat titik-titik pada p-plot menyebar dengan mengikuti arah garis 

diagonal 

b. Uji Multikolinearitas  

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi (hubungan) antara variabel independen. Jika diantara variabel-

variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini dikatakan tidak orthogonal. 

Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang memiliki nilai korelasi sama dengan nol 

antar sesama variabel. Uji ini dapat ditunjukkan dengan nilai tolerance dan Variance 

Inflation Factor (VIF). Keduanya menunjukkan setiap variabel manakah yang dijelaskan 

oleh variabel independen lainnya. Apabila nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang 
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dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 dan kurang dari atau sama dengan 1, berarti tidak 

terjadi multikolinieritas dan sebaliknya. 

c. Uji Heteroskedasitas 

 Bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tersebut tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah apabila data bervariasi, semakin bervariasi data makan akan semakin menyebar 

titik-titiknya, Bila titik-titik pada grafik menyebar yaitu berada dibawah serta diatas angka 

nol (0) pada garis smbu Y, berarti penelitai tidak ditemukan adanya permasalahan 

heterokedasitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model 

regresi berganda dapat dilakukan dengan melihat hasil uji Glejser dengan significance level 

(α) adalah 5%. Jika tingkat signifikansi diatas 0,05 maka tidak ada heteroskedastisitas.  

d. Uji Autokolerasi 

Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier berganda 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan periode 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada 

problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi 

(Ghozali, 2016: 107). Problem autokorelasi sering ditemukan pada data runtut waktu (time 

series). Penelitian ini akan menggunakan Run Test dalam mendeteksi ada tidaknya 

autokorelasi. Dikatakan model regresi tidak terdapat autokorelasi apabila signifikansi Run 

Test > dari 0,05). 
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