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ABSTRAK
The goals of this research is to find out correlation between public share ownership
proportion with firm performance and to find out the influence of public share to
firm’s performance (ROI).
Correlational analysis was done by means of contingency table, and statistics test
is Chi square. Rate Chi square is 2290,067, whereas statistics test rate with alpha
0.05 and degree of freedom 16 is 26,296. Thereb, it could be concluded that there is
positive and significant correlation between public share proportion with firm’s
performance at firm registered at Jakarta Stock Exchange.
Punlic share proportion has unequal influence to firm’s performance. If public
share is less than 40%, to be found out result that public share does not have positive
and significant influence to firm’s performance. Whereas, if public share proportion
reaches 40% or more, regression analysis result shows positive influence. Public
share proportion variable has positive influence to ROI. It means, if public share
proportion at firm increases, firm’s degree of ROI will be higher too. This one
reflects the greater public share proportion share the better firm’s performance
(ROI). If public share ownership rises 1%, ROI will rises 0,833%. By t test, to be
obtained rate of t stat. For regression coefficient as 6,559, whereas tα/2; 114 = 1,981.
Thereby, public share proportion variable as presented above has significant
influence to firm’s performance (ROI).
Keywords : Public Sare Proportion; Firm’s Performance.
PENDAHULUAN
Salah satu tujuan utama perusahaan
adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan
melalui peningkatan kemakmuran pemilik
atau para pemegang saham (Van Horne &
Wachowicz, 1992, p.3-5; Damodaran, 1997,
p. 5-6). Untuk mencapai tujuan tersebut
perusahaan memerlukan pendanaan yang
dapat diperoleh baik dengan pendanaan

internal maupun eksternal.
Masalah
pendanaan berpengaruh pada tingkat
kapitalisasi modal. Tingkat kapitalisasi
modal yang rendah merupakan salah satu
alasan kegagalan perusahaan (Gladstone dan
Gladstone, 2002, p. 2-4).
Sumber
pandanaan
eksternal
seabagimana dimaksud di atas antara lain
dapat diperoleh dari saham dari masyarakat
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(publik). Peranan saham dalam menunjang
keberhasilan perusahaan dalam menjalankan
roda perusahaan.
Pengalaman
ketahanan
ekonomi
Indonesia sebenarnya sudah cukup teruji.
Ketika krisis menghantam pertumbuhan
ekonomi minus 13 persen tahun 1998,
merambat naik menjadi 0,3 persen (1999), 4
persen (2000), 3,5 persen (2001), 3,6 persen
(2002) dan pada semester pertama tahun
2003 tumbuh 3,2 persen. Pertumbuhan ini
didorong konsumsi masyarakat. Pameran
industri otomotif, furnitur, ramai dikunjungi.
Masyarakat memiliki kemampuan subsistent
economy. Untuk menggerakkan ekonomi
secara riil tidak bisa hanya dari konsumsi.
Secara fundamental diperlukan investasi.
Salah satunya adalah pasar modal. Terutama
untuk memulihkan kepercayaan investor.
Untuk itu diperlukan upaya yang besar dan
waktu yang panjang untuk memulihkan
kepercayaan, jika strategi yang diambil
mengundang investasi langsung di sektor
riil.
Pasar modal selalu memberikan sinyal
paling dini, sebelum sektor-sektor lain
menggeliat karena peluang ekonomi yang
muncul dari kebijakan pemerintah. Kita juga
paham, mereformasi pasar modal jauh lebih
ringan dibandingkan biaya rekapitalisasi
perbankan. Di samping itu, pasar modal
yang sehat akan mendorong kemandirian
ekonomi nasional. Pasar modal dengan
kapitalisasi dan volume penjualan yang besar
akan menambah dana bagi emiten untuk
melakukan ekspansi usaha di sektor riil. Jika
perusahaan (emiten) berekspansi, ekonomi
nasional akan berdenyut. Tenaga kerja
terserap, ekspor akan meningkat, pajak bisa
dioptimalkan, dan semua aktor ekonomi bisa
menjalankan fungsinya.
Secara historis, perdagangan surat
berharga dimulai di pasar modal
di
Indonesia sudah dimulai sejak 3 Juni 1952.
Pasar modal tumbuh pesat periode 19921997. Krisis di Asia Tenggara tahun 1997
membuat pasar modal jatuh, Indeks Harga
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Saham Gabungan (IHSG) turun ke posisi
paling rendah. Periode 1998-2000 adalah
periode survive.
Masalah pasar modal tidak terlepas dari
arus investasi yang akan menentukan
pertumbuhan ekonomi sebuah kawasan.
Tidak terkecuali Indonesia dan negaranegara di Asia Tenggara lainnya.
Jika kita memakai strategi pasar modal
sebagai
lokomotif
pemulihan
dan
pertumbuhan ekonomi maka dari semua hal
ini yang paling berpengaruh kuat adalah
masalah penegakan hukum di pasar modal,
mengupayakan biaya-biaya transaksi pasar
modal yang kompetitif, kampanye pasar
modal, implementasi GCG pada perusahaan
publik, dan privatisasi BUMN melalui pasar
modal.
Instrumen penegakan hukum di pasar
modal tentu akan melibatkan Self Regulatory
Organization (SRO). Oleh karena itu,
independensi Bapepam dan SRO sangat
penting dalam masalah ini. Saat ini
penegakan peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan pasar modal masih
belum bisa mencerminkan independensi.
Kelemahan
tersebut
terletak
pada
kemandirian dan independensi lembaga
pengawas pasar
modal, dikarenakan
statusnya yang masih di bawah menteri
keuangan. Selanjutnya, UU PM belum dapat
menciptakan lembaga SRO yang mandiri
dan independen. Hal ini mau tidak mau akan
berimbas pada mekanisme penegakan
hukum.
Membangun pasar modal yang efisien
mau
tidak
mau
berkaitan
dengan
kemampuan daya saing pasar modal kita.
Tolok ukur yang paling sederhana adalah
mengukur total biaya dari suatu transaksi,
mulai dari membuka rekening, penyampaian
order sampai dengan setelmen dan
pelaporannya. Secara strategis solusi yang
dapat menjawab akar permasalahan tersebut
adalah Demutualisasi lembaga bursa efek.
Demutualisasi
lembaga
bursa
efek
mengandung arti pemisahan kepemilikan
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dengan keanggotaan bursa efek sehingga
semua kepentingan stakeholder bursa efek,
seperti anggota bursa, emiten, dan investor,
dapat tertampung.
Sementara itu, yang dimaksud dengan
lembaga bursa efek adalah mencakup bursa
efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia
(KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek
Indonesia (KPEI). Berdasarkan UU Nomor
8/95 tentang Pasar Modal, Bursa Efek
dimiliki oleh anggotanya. Oleh karena itu,
perkembangan bursa efek sendiri akhirnya
tergantung
pada
kemampuan
dari
anggotanya.
Kajian mengenai demutualisasi sendiri
sejauh ini sudah dilakukan oleh Bapepam
dan SRO. Melihat hasil kajian itu,
demutualisasi juga akan memberikan
fleksibilitas pengembangan bisnis dan dapat
mempercepat
pengembangan
pasar,
termasuk infrastrukturnya.
Berdasarkan
fakta,
pasar
modal
Indonesia digerakkan oleh investor dengan
jumlah terbatas. Mengutip data dari KSEI
pasar modal kita hanya didukung oleh
60.000-an
pemegang
rekening.
Ini
menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia
belum berakar. Di negara tetangga, justru
strategi mereka dalam rangka membangun
pasar modal yang efisien dan likuid
dilakukan dengan melakukan kampanye
pasar modal yang berlangsung terus
menerus.
Saat ini, selagi pasar sedang "bullish,"
merupakan momentum yang tepat bagi
pemerintah untuk memberikan perhatian
kepada pengembangan pasar modal.
Tujuannya adalah membangun pasar modal
kita yang efisien dan mempunyai daya saing
yang kuat. Jika disepakati pasar modal
sebagai
lokomotif
pemulihan
dan
pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka kita
semua harus saling bahu membahu
mewujudkan pasar modal yang efisien."
Salah satu jawaban untuk menjawab
berbagai permasalahan di atas adalah dengan
meningkatkan proporsi kepemilikan saham

oleh masyarakat (publik). Penyertaan saham
oleh masyarakat mencerminkan adanya
harapan
masyarakat
bahwa
pihak
manajemen perusahaan akan mengelola
saham tersebut dengan sebaik-baiknya dan
dibuktikan dengan tingkat laba dan kinerja
perusahaan yang baik. Untuk itu, publik
sebagai pemilik saham menghendaki agar
perusahaan
menjalankan
tata
kelola
perusahaan yang baik (good corporate
governance)
Berdasarkan uraian di atas, dapat
dinyatakan
dengan
ringkas,
bahwa
pelaksanaan GCG di Indonesia masih lemah,
sehingga menarik untuk dikaji, apakah
dengan semakin besarnya proporsi pemilikan
saham masyarakat akan berpengaruh
terhadap
pihak
manajemen
dengan
menerapkan tata kelola perusahaan yang
baik dan berupaya meningkatkan kinerja
perusahaannya - sebagai wujud akuntabilitas
perusahaan kepada publik?
Dengan
demikian, maka penelitian ini perlu
dilakukan.
Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui hubungan antara
proporsi pemilikan saham publik dengan
kinerja perusahaan
2. Untuk mengetahui pengaruh saham
publik terhadap kinerja perusahaan
(ROI).

METODOLOGI PENELITIAN
Objek Penelitian
Objek yang diteliti dalam penelitian ini
adalah variabel (a) proporsi kepemilikan
saham publik pada perusahaan yang tercatat
di Bursa Efek Jakarta dan (b) Rate of
Investment (ROI) sebagai salah satu ukuran
Kinerja Perusahaan.
Penelitian tentang proporsi kepemilikan
saham publik pada perusahaan go publik
yang tercatat dalam Bursa Efek Jakarta
dilihat dari prosentase besarnya saham
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masyarakat (publik) pada perusahaan
tersebut. Variabel ini merupakan variabel
bebas
(independent
variable)
dalam
penelitian ini. Sedangkan variabel terikat
(dependent variabel) pada penelitian ini
adalah Rate of Investment (ROI) sebagai
salah satu ukuran kinerja perusahaan.
Penulis menggunakan data tahun 2003
tentang proporsi kepemilikan saham publik
dan
Rate of Investment (ROI) pada
perusahaan go publik yang tercatat dalam
Bursa Efek Jakarta
Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian
verifikatif dengan metode penelitian
explanatory research, yakni menjelaskan
pengaruh variabel bebas terhadap variabel
terikat. Informasi yang penulis peroleh dari
variabel-variabel penelitian, kemudian akan
dianalisis dalam rancangan penelitian yang
terurai di bawah ini.
Metode Analisis
Teknik analisis data yang digunakan
adalah dengan (a) analisis Chi Square
untuk mengetahui hubungan antara
proporsi pemilikan
saham publik
dengan kinerja dan (b) dengan metoda
regresi untuk mengetahui pengaruh
proporsi pemilikan
saham publik
terhadap kinerja perusahaan.
Teknik
analisis regresi diolah dengan software
SPSS Versi 11.5.
Pengujian Hipotesis
1. Hipotesis 1:
Terdapat hubungan antara poporsi
pemilikan saham publik dengan kinerja
perusahaan
Pengujian hipotesis
dengan uji Chi square :

k

χ2 = ∑

(n i − E i )2

i =1
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Ei

dilakukan

Keterangan :
χ 2 = Nilai Chi Square

ni
Ei

=

Frekuansi observasi

=

Frekuensi yang diharapkan

Dari
hasil
perhitungan,
nilai
koefisien korelasi bersifat signifikan
jika nilai χ 2 menghasilkan nilai p
(probability value) yang kurang dari
0,05, atau dengan membandingkan nilai
χ 2 hitung dengan χ 2 tabel . Jika χ 2 hitung lebih
besar dari nilai χ 2 tabel pada alpha 0.05,
dan kesimpulan pengujian hipotesis
adalah tolak Ho atau terima H1, artinya
terdapat hubungan (korelasi) yang
signifikan antara poporsi pemilikan saham
publik dengan kinerja perusahaan.
2. Hipotesis 2:
Terdapat pengaruh positif proporsi
saham publik terhadap kinerja perusahaan,
dimana jika proporsi saham publik
semakin besar, maka kinerja perusahaan
akan semakin baik yang dicerminkan oleh
nilai ROI akan semakin tinggi.
Pengaruh variabel tersebut dapat
dinyatakan dalam persamaan struktural atau
model linear sebagai berikut :
ROIi = b1 + b2
SHAREi + e1
Tnda
koefisien
regresi
yang
diharapkan untuk b 2 adalah positif,
artinya jika proporsi kepemilikan saham
publik semakin besar, maka kinerja
perusahaan akan semakin baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Hasil Penelitian
a. Proporsi Pemilikan Saham oleh Publik
Proporsi saham yang dimiliki publik
pada perusahaan yang tercatat dalam bursa
saham BEJ menunjukkan angka yang
bervariasi, yakni berada pada kisaran 0,09 %
hingga 97,24 %.
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Proporsi kepemilikan saham publik dapat
dirinci dalam 5 kelompok, yakni proporsi
saham yang tergolong rendah, yakni antara 0
– 20%, cukup rendah antara 20 – 40%,
sedang antara 40-60%, tinggi antara 60-80%
dan sangat tinggi, yakni mencapai 80%
hingga mendekati 100 %., sebagaimana
digambarkan sebagai berikut.
Sangat tinggi

1.78%

Tinggi

3.91%

Sedang

17.44%

Cukup rendah

adalah 0,76% artinya persentase keuntungan
bersih dari dana (equity) yang diinvestasikan
pada perusahaan tersebut adalah sangat
rendah. Misalkan dari Rp 1 juta dana yang
diinvestasikan hanya diperoleh keuntungan
bersih sebesar Rp 7.600 dalam setahun.
Sedangkan rata-rata ROI perusahaan pada
tahun 2003 adalah 3,89%.
Secara grafis, kinerja perusahaan yang
tercatat dalam Bursa Efek Jakarta tahun
2003 (last existing performance) dapat
dilihat pada gambar berikut.

40.93%
ROI Sangat Tinggi

Rendah

0.36%

35.94%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

persen

15.66%

ROI Tinggi

60.85%

ROI Sedang

16.73%

ROI Rendah

Gambar 1
Proporsi Saham Publik pada Perusahaan
Go Publik di BEJ, 2003 (n=281)
Berdasarkan grafik tersebut maka
diperoleh
gambaran,
bahwa
35,94%
perusahaan memiliki proporsi saham publik
yang tergolong rendah, 40,93% termasuk
dalam kategori cukup rendah, 17,44%
termasuk dalam kategori cukup (sedang),
3,91% termasuk dalam kategori tinggi dan
1,78% termasuk dalam kategori sangat
tinggi.
Data tersebut juga mengungkapkan
bahwa hanya sekitar 5,69% dari 281
perusahaan yang memiliki sahama publik
diatas 60%, dan keadaan ini mencerminkan
bahwa proporsi pemilikan saham publik di
Indonesia masih tergolong sangat rendah,
dimana hampir sebagian besar (94,31%)
kepemilikan saham publik masih berada
dibawah 60%.
Secara umum, rata-rata
(average) proporsi saham publik pada
perusahaan yang tercatat di BEJ adalah 29
%.
b. Kinerja Perusahaan
Secara umum, rata-rata ROI (Rate on
Investment) perusahaan pada tahun 2002

6.05%

ROI Buruk
ROI Sangat Buruk

0.36%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Gambar 2
Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Go
Publik di BEJ, 2003 (n=281)
Berdasarkan
data
yang
digambarkan pada grafik di atas, maka
diperoleh gambaran bahwa secara umum
kinerja perusahaan go public yang terdaftar
di Bursa Efek Jakarta belum seluruhnya
memiliki kinerja yang baik, dan bahkan
sebagian besar masih memiliki kinerja yang
buruk.
Pengujian Hipotesis
1. Pengujian Hipotesis 1:
Terdapat hubungan antara
pemilikan
saham dengan
perusahaan

poporsi
kinerja

Secara grafis keterkaitan antara
proporsi kepemilikan saham oleh publik
dengan kinerja perusahaan pada 270
perusahaan yang tercatat di Bursa Efek
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Jakarta (Jakarta Stock Exchange) disajikan
pada Gambar 3 dan Tabel 1 berikut.

Diagram keterkaitan antara Persentase
Kepemilikan Saham oleh Publik dengan
Kinerja Perusahaan (ROI)

1.00

Share Publik

0.80
0.60
0.40
0.20

-25.00

0.00
0.00

25.00

50.00

75.00

100.00

ROI

Gambar 3
Tabel 1.
Tabel kontingensi Hubungan Antara Proporsi Pemilikan Saham Publik Dengan ROI di Bursa
Efek Jakarta Tahun 2003
Persentase
Saham Publik

Return on Investment
Jumlah

%

-25-0

0.0 - 19.9

20

70

20.0 – 39.9

21

83

40.0 – 59.9

9

60.0 – 79.9

0-25

25-50

50-100
1

%

>100
1

92

34.07

1

113

41.85

40

49

18.15

1

10

11

4.07

80.0 –100.0

2

3

5

1.85

Jumlah

53

286

8

1

2

270

100,00

%

19.63

76.30

2.96

0.37

0.74

100,00

8

Berdasarkan hasil pengolahan data,
nilai Chi Square adalah 2290,067, sedangkan
nilai uji statistik dengan alpha 0.05 dan
derajat bebas (degree of freedom) 16 adalah
26,296. Karena nilai chi square hitung lebih
besar dari uji statistiknya (2290,067 >
26,296) maka dapat disimpulkan terdapat
hubungan yang positif antara kepemilikan
saham publik dengan kinerja perusahaan di
Bursa Efek Jakarta. Hasil pengujian ini
sesuai dengan hipotesis yang dibangun.
Hal ini memberikan sinyal yang
baik bagi masa depan pasar modal di
Indonesia, dimana jika persentase saham
publik pada perusahaan go public dapat
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ditingkatkan, maka kinerja perusahaan di
Indonesia akan semakin baik.
2. Pengujian Hipotesis 2:
Pengaruh proporsi saham publik
(share) terhadap ROI dibedakan atas 2
kelompok, yakni kepemilikan saham publik
kurang dari 40% dan kepemilikan saham
publik lebih dari 40%
Pengujian regresi menunjukkan hasil
sebagai berikut:
a.

Proporsi saham publik kurang dari 40%
ROI = 10,279 - 0.38 SHARE
(3,723) (-0,486)
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Fhitung 0,236 (p-value=0,62); R2 = 0,01
b.

Proporsi saham publik lebih dari 40%
ROI = -16,438 + 0.833 SHARE
(-3,814) (6,559)

Fhitung 43,015 (p-value=0,00); R2 =
0,694
Berdasarkan pengujian di atas
bahwa pengaruh proporsi saham publik
memiliki pengaruh yang berbeda terhadap
kinerja perusahaan. Apabila saham publik
kurang dari 40%, maka dapat dilihat bahwa
saham publik tidak berpengaruh positif dan
juga tidak signifikan terhadap kinerja
perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F
hitung yang sangat rendah (0,236) dan R2
sebesar 1%, artinya, keragaman saham
publik hanya dapat menjelaskan keragaman
ROI
sebesar
1%,
yang
sekaligus
mencerminkan bahwa yang menentukan
kinerja bukanlah proporsi saham publik.
Disamping itu, koefisien regresi juga
menunjukkan tanda parameter yang negatif
dan tidak sesuai dengan hipotesis yang
diharapkan. Berdasarkan hasil uji t juga
diperoleh bahwa besarnya pengaruh variabel
tersebut tidak signifikan.
Apabila proporsi saham publik
mencapai 40% lebih, maka hasil analisis
regresi menunjukkan pengaruh yang baik.
Nilai F hitung adalah 43,0135 dan sangat
signifikan (p-value=0.000), yang artinya
model persamaan yang disusun adalah cukup
baik; dan nilai R2 sebesar 0.694, artinya 69,4
persen keragaman variabel ROI dapat
dijelaskan oleh variabel proporsi saham
publik
Berdasarkan nilai koefisien regresi
dapat dilihat bahwa proporsi saham publik
memiliki pengaruh yang positif terhadap
ROI. Artinya, jika proporsi saham publik
(share) dalam perusahaan meningkat, maka
tingkat ROI perusahaan juga akan semakin
tinggi. Hal ini mencerminkan semakin besar
proporsi saham publik,
maka
kinerja

perusahaan (ROI) akan semakin baik. Jika
kepemilikan saham publik meningkat 1%,
maka ROI akan meningkat sebesar 0,833%.
Melalui uji t, diperoleh nilai t
hitung untuk koefisien regresi proporsi
saham publik (share) adalah 6,559.
sedangkan nilai tα/2; 114 = 1,981. Dengan
demikian variabel proporsi saham publik
(share) yang cukup besar (diatas 40%)
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
kinerja perusahaan (ROI).

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Pada kondisi saat ini (existing
condition) poporsi pemilikan saham
perusahaan publik di Indonesia masih relatif
rendah, dan bersaaan dengan itu juga
diperoleh
gambaran
bahwa
kinerja
perusahaan sebagai wujud implementasi
good corporate governance juga masih
lemah.
Berdasarkan kedua fenomena ini,
diperoleh hasil pengujian statistik bahwa
besarnya proporsi saham publik memiliki
hubungan (relasi) yang positif dengan
kinerja perusahaan.
Kesimpulan ini juga
dapat menjelaskan bahwa lemahnya kinerja
perusahaan dan rendahnya implementasi tata
kelola
perusahaan
(good
corporate
governance) di Indonesia antara lain
disebabkan oleh lemahnya pemilikan saham
perusahaan oleh publik. Apabila prosentase
pemilikan saham dapat ditingkatkan, maka
diharapkan pada masa
yang akan
pelaksanaan GCG pada perusahaan go public
akan semakin baik.
Apabila proporsi saham publik
lebih besar dari 40%, maka saham
publik akan berpengaruh positif terhadap
kinerja perusahaan. Essensi dari pengujian
ini menekankan bahwa kinerja perusahaan
akan semakin baik bila proporsi saham milik
publik dapat ditingkatkan.
Kebijakan
manajemen untuk meningkatkan proporsi
saham publik akan memberikan dampak
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yang lebih besar bagi peningkatan kinerja
perusahaan. Proporsi saham publik yang
cukup besar akan memotivasi pihak
manajemen untuk melakukan praktek GCG
yang semakin baik sebagai wujud
akuntabilitas manajemen terhadap publik.
Implikasi Penelitian
Implikasi penelitian di atas
menekankan pentingnya peningkatan
proporsi saham milik publik untuk
mendorong kinerja perusahaan yang
semakin baik.
Dengan demikian,
diharapkan peranan Pasar Modal dapat
semakin berperan dalam pembangunan
ekonomi di Indonesia
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