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KATA PENGANTAR 

 

Negara Indonesia dengan penduduk mayoritas beragama Islam memberikan 

beragam peluang pada aspek perekonomian syariah. Di sisi lain sekaligus memberikan 

beragam tantangan mengingat lingkungan penduduk Indonesia juga sangat multikultural. 

Adanya merger tiga bank syariah yang ada di Indonesia pada tahun 2020 yang akhirnya 

diwadahi dalam Bank Syariah Indonesia (BSI) semakin menguatkan peluang ekonomi dan 

bisnis keuangan syariah di Indonesia. 

Tahun ke tahun, ekonomi dan bisnis keuangan syariah tumbuh positif di Indonesia, 

meskipun secara keseluruhan masih kalah dengan ekonomi dan bisnis keuangan 

konvesional. Data yang dirangkum oleh The Conversation memaparkan bahwa selama 

kurun waktu tahun 2020, perbankan syariah di Indonesia belum berhasil mencapai 

10% dari total pangsa pasar perbankan yang mencapai Rp 8.793,2 triliun dari total 110 

bank di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi sebuah refleksi bagi pemegang kepentingan 

dan pelaku ekonomi dan bisnis keuangan syariah di Indonesia. Masih menurut The 

Conversation, mereka dapat mengoptimalkan peluang dengan melaksanakan tiga strategi 

yakni: a) menguatkan aspek kesyariahan di dalam bisnis tersebut; 2) mengoptimalkan 

layanan  berbasis digital; dan 3) memperkuat interkoneksi sosial-komersil. 

Secara global, pertumbuhan ekonomi dan bisnis keuangan syariah meningkat secara 

signifikan. Islamic Financial Services Board sebagai lembaga internasional yang 

menerbitkan standar bagi perbankan syariah pada tahun 2020 mencatat kontribusi 

perbankan syariah mencapai 72,4% dari pangsa pasar keuangan syariah global. Indonesia 

sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia secara tidak  langsung 

mendapatkan peluang dan keuntungan yang sangat besar. Akan tetapi hal ini sangat 

disayangkan bahwa ternyata pada ranking global, bank syariah terbesar adalah Al Rajhi 

Bank dari Arab Saudi yang mengelola aset sebesar US$111 miliar atau Rp 1.553,9 triliun. 

Sedangkan di kawasan Asia Tenggara masih dimenangkan oleh CIMB Islamic Bank dari 

Malaysia yang mengelola aset sebesar US$26 miliar atau Rp 363 triliun. Dua negara 

tersebut memiliki jumlah penduduk muslim jauh di bawah Indonesia. Akan tetapi justru 

mampu menduduki peringkat secara global. Sehingga kembali ditekankan, Indonesia 

harus melakukan refleksi yang dibarengi dengan action stratagis. 

Pemerintah Indonesia bersama para pemangku kepentingan pada ekonomi dan 

bisnis keuangan syariah, termasuk dalam hal ini adalah para akademisi harus bersinergi 

untuk merumuskan strategi agar dapat mengupayakan bisnis dan ekonomi syariah 

nasional Indonesia menuju Go Global hingga nanti dapat memenangkan persaingan secara 

global. Hal ini telah mendapatkan atensi yang positif dari Erick Thohir selaku Menteri 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga membawahi BSI sebagai salah satu lembaga 

keuangan syariah terbesar di Indonesia. Ia memberikan sinyal positif bahwa BSI harus 

mampu menduduki peringkat global dalam bisnis keuangan syariah global. 

Berdasarkan hal ini, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Negeri Malang menyelenggarakan Pekan Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian 

(KBK) yang pada tahun ini mengangkat tema, “Tantangan dan Peluang Ekonomi dan 

Bisnis Keuangan Syariah Nasional  Indonesia Menuju Go Global”. Kegiatan ini 

diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap upaya menjadikan 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Maret-2020/Snapshot%20Perbankan%20Syariah%20Indonesia%20Maret%202020.pdf
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Maret-2020/Snapshot%20Perbankan%20Syariah%20Indonesia%20Maret%202020.pdf
https://www.trenasia.com/inilah-10-bank-aset-terbesar-indonesia-2020/#:%7E:text=Bagikan%3A,Tanah%20Air%20yang%20dicatat%20OJK.
https://www.trenasia.com/inilah-10-bank-aset-terbesar-indonesia-2020/#:%7E:text=Bagikan%3A,Tanah%20Air%20yang%20dicatat%20OJK.
https://www.ifsb.org/download.php?id=5724&lang=English&pg=/index.php
https://www.theasianbanker.com/ab500/2018-2019/largest-islamic-banks
https://www.theasianbanker.com/ab500/2018-2019/largest-islamic-banks
https://www.theasianbanker.com/ab500/2018-2019/largest-islamic-banks
https://www.theasianbanker.com/ab500/2018-2019/largest-islamic-banks
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ekonomi dan bisnis keuangan syariah nasional Indonesia agar memperluas jangkauan 

bisnisnya ke seluruh dunia hingga suatu saat nanti dapat menjadi pelopor utama dalam 

praktik ekonomi dan bisnis keuangan syariah global. Semoga Allah Subhanahuwata’ala 

senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita semua sehingga segala 

sesuatu yang telah direncanakan dapat  terlaksana dengan sebaik-baiknya serta 

memberikan manfaat dan barokah bagi yang melaksanakan dan berkepentingan. 

 
 

Malang, 4 April 2021 

TIM PANITIA 
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HEDGING RISK MANAGEMENT DAN YANG MEMPENGARUHINYA 

 

Trisetia Wijijayanti1, Tri Handayani2 

1 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, : trisetia.wijiajayanti.fe@um.ac.id 
2 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, : trihanda2@gmail.com 

 

Abstract 
Risk management theory provides several explanations about the use of derivatives as a means of hedging 

by companies to reduce fluctuations in cash flows, profits, and firm value. The purpose of this study is to 

find out some variables that encourage companies in Indonesia to carry out hedging activities to reduce the 

company's financial risk. Given that the use of hedging risk management techniques is very complex, 

company managers must be able to calculate how the use of hedges will provide the expected benefits with 

the costs incurred for the use of hedging instruments. The research sample was 55 primary and secondary 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2015-2017. This type of research is 

associative quantitative research. Data analysis uses logistic regression analysis, with the dependent 

variable being a hedging decision that is proxied by a dummy variable by looking at the company's 

financial statements, if hedging is rated 1 and 0 for companies that do not hedge. While the independent 

variables used in this study are Company Size, Opportunities for Growth, Leverage, and Liquidity. The 

logistic regression method shows that from the four variables used in this study, only one variable is the 

size of the company that affects the probability of the company to use derivative instruments as hedging 

activities, while the variable growth opportunities, leverage and liquidity have a significant negative effect 

on hedging decisions. 

Keywords: Hedging, Firm Size, Growth Opportunities, Leverage, Liquidity 

 

PENDAHULUAN 
Saat ini perkembangan sistem perekonomian ke arah yang lebih terbuka membuat kegiatan ekonomi 

menjadi lebih kompleks, atau bisa dikatakan dengan mudahnya suatu komoditi bisa keluar masuk suatu negara. 

Dengan lebih kompleksnya kegiatan ekonomi membuat risiko yang dihadapi dalam suatu bisnis juga bertambah. 

Risiko menurut Griffin (2005:715) adalah ketidakpastian tentang peristiwa masa depan atas hasil yang diinginkan 

atau tidak diinginkan. Kerugian merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan, potensi kerugian 

akan meningkat jika perusahaan tidak mampu mengelola risiko dengan baik. 

Risiko keuangan menjadi salah satu risiko yang penting, mengingat keuangan perusahaan merupakan 

salah satu alat mengoptimalkan nilai peruahaan. Contoh kasus risiko pada keuangan perusahaan dalam laporan 

keuangan yang menunjukkan perusahaan tersebut mendapatkan beban lebih besar akibat eksposur valuta asing. 

Dalam laporan keuangan tercantum bahwa terdapat kerugian akibat nilai tukar mata uang asing yang 

mempengaruhi besaran laba yang seharusnya lebih besar apabila tidak terkena dampak nilai tukar mata uang 

asing tersebut.  

Dampak dari kerugian nilai tukar mata uang asing tersebut bisa dirasakan secara luas, mulai dari 

penurunan laba per saham, penurunan laba perusahaan, dan diikuti dengan terkoreksinya harga saham di pasar 

modal, apabila penurunan harga saham terjadi, hal tersebut dimungkinkan dapat menyebabkan menurunnya 

jumlah investor, dan hilangnya sumber pendanaan perusahaan. Risiko-risiko tersebut dapat muncul tanpa 

disadari dan tidak dapat langsung dicegah, tetapi pasti akan langsung mempengaruhi kondisi perusahaan yang 

bersangkutan. Perusahaan tetap dapat menanggulangi risiko dengan berbagai cara dan pengelolaan, 

penanggulangan risiko inilah yang disebut dengan manajemen risiko (Djojosoedarso, 1999 dalam Putro, 2012). 

Jenis risiko dapat diketahui oleh perusahaan dengan mengukur terlebih dahulu eksposur yang dapat 

dialami perusahaan. Eksposur adalah objek yang rentan terhadap risiko dan berdampak pada kinerja perusahaan 

apabila risiko yang diprediksikan benar-benar terjadi. Eksposur yang paling umum berkaitan dengan ukuran 

keuangan, adalah pertumbuhan penjualan, harga saham, dan lain sebagainya.  

mailto:trisetia.wijiajayanti.fe@um.ac.id
mailto:trihanda2@gmail.com
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Metode hedging atau lindung nilai seperti yang sudah disebutkan Djojosoedarso (1999) dalam Putro (2012) 

adalah salah satu cara dalam meminimalisir dan mengatasi risiko finansial. Strategi yang diciptakan untuk 

mengurangi timbulnya risiko bisnis yang tidak terduga, di samping itu perusahaan masih tetap dimungkinkan 

memperoleh keuntungan dari investasi yang telah dilakukan disebut lindung nilai. Prinsip hedging adalah 

menutupi kerugian posisi aset awal dengan keuntungan dari posisi instrumen hedging. Sebelum melakukan 

hedging, hedger hanya memegang sejumlah aset awal. Setelah melakukan hedging, hedger memegang sejumlah aset 

awal dan instrumen hedging-nya disebut portfolio hedging (Sunaryo, 2009).  

Dalam pasar yang sempurna, teori irrelevance propositions oleh Modigliani dan Miller menyatakan bahwa 

keputusan hedging tidak meningkatkan nilai sebuah perusahaan. Tidak terdapat asimetri informasi, biaya transaksi 

atau pajak di pasar modal sempurna. Investor dalam menggunakan informasi dan alat investasi keuangan untuk 

mendiversifikasi risiko portfolio mereka dengan biaya yang sama dengan dilakukan perusahaan, bertujuan untuk 

mereduksi risiko. Ketidaksempurnaan pasar memaksa perusahaan untuk men-hedging risiko investasi dan 

mengurangi volatilitas pendapatan dan arus kas perusahaan. Mayers And Smith (1982), mentioned the competitive 

benefit of risk bearing, lower estimated transaction costs of bankruptcy, providing real service efficiencies, tracking, bonding 

investment decisions, decreasing expected tax liabilities, and reducing regulatory costs are seven potential reasons for 

corporate hedging. 

Aktivitas hedging dilakukan dengan menggunakan instrumen derivatif, derivatif sendiri merupakan 

kontrak perjanjian antara dua pihak untuk menjual dan membeli sejumlah barang (baik komoditas, maupun 

sekuritas) pada tanggal tertentu di masa yang akan datang dengan harga yang telah disepakati pada saat ini. Perlu 

diketahui bahwa underlying instruments dalam derivatif tidak terbatas pada aktiva finansial saja, seperti obligasi, 

warrants, dan saham, tetapi bisa terdapat pada komoditas, indeks saham, kurs nilai tukar, logam berharga, dan 

tingkat suku bunga (Utomo, 2000).  

Terdapat inskonsistensi hasil pada beberapa hasil penelitian terdahulu terkait faktor yang mempengaruhi 

hedging misalnya Nance, Smith, dan Smithson, 1993; Nguyen dan Faff, 2003; Spano, 2005; Triki, 2005; Ameer, 2010; 

Guniarti,2014, Putro, 2012, Danila, 2016 sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil 

yang lebih konsisten pada perusahaan yang berbeda. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis 

dan menemukan bukti empiris pengaruh Firm Size, Growth Opportunity, Leverage dan Liquidity terhadap 

probabilitas pengambilan keputusan hedging. 

 

METODE 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji firm size, growth opportunities, leverage, dan liquidity sebagai 

faktor yang mempengaruhi keputusan hedging dengan menggunaan instrumen derivatif pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI tahun 2015 sampai 2017. Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian yang bersifat 

kausalitas yang digunakan untuk membuktikan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih (Sugiono, 

2009:56). Variabel dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel bebas yang yaitu firm size, growth opportunities, 

leverage, dan liquidity, serta satu variabel dependen, yaitu keputusan hedging. Berikut adalah rancangan penelitian 

terdapat pada Gambar 1 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Rancangan Penelitian 

 

Firm Size (X1) 

Growth Opportunities 

(X2) 

h 

Liquidity (X4) 

Leverage (X3) 

Keputusan Hedging 

(Y) 
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Informasi tentang seluruh data di atas diperoleh dari laporan keuangan konsolidasi yang didapatkan pada 

website Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI dari 

tahun 2015 sampai tahun 2017. Dengan metode purposive sampling maka diperoleh sampel sebanyak 55 

perusahaan. Dengan pengamatan selama 3 tahun yaitu periode 2015-2017, maka diperoleh data sebanyak 165 

pengamatan. 

 Metode analisis data menggunakan analisis regresi logistik yang tidak memerlukan lagi uji normalitas dan 

uji asumsi klasik pada variabel bebasnya. Regresi logistik dilakukan ketika penelitian ingin menguji apakah 

probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebas (Ghozali, 2006). Regresi logistik 

tidak memiliki asumsi normalitas atas variabel independen yang digunakan dalam model. Penelitian Gujarati 

(2003) menyatakan bahwa, regresi logistik mengabaikan hal tersebut. Model umum regresi logistik menurut 

Yamin, dkk (2011:188): 

 

            (5                        

 

Keterangan: 

      = Probabilitas variabel  

       keputusan hedging 

 = Logaritma natural 

 = Konstanta regresi 

β = Koefisien variabel independen 

FS = Variabel Firm Size 

GRW  = Variabel Growth Opportunities 

LV         = Variabel Leverage 

LIQ       = Variabel Liquidity 

 

 Dalam menilai model regresi logistik dapat dilihat melalui pengujian Hosmer and Lemeshow’s goodness of fit. 

Pengujian ini dilakukan untuk menilai model yang dihipotesiskan, agar data empiris cocok atau sesuai dengan 

model. Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s goodness of fit sama dengan atau kurang dari 0,5 maka hipotesis nol 

ditolak. Sedangkan jika nilainya lebih besar dari 0,5 maka hipotesisi nol tidak dapat ditolak yang memiliki arti 

bahwa model mampu memprediksi nilai observasi atau cocok dengan data. 

 Kedua, menilai keseluruhan model. Untuk melihat keseluruhan model ditunjukkan dengan log likehood 

value (nilai nilai -2LogL) yaitu dengan cara membandingkan antara nilai -2LogL awal (block number = 0) dimana 

model hanya memasukkan konstanta dengan nilai -2LogL setelah model memasukkan variabel bebas (block number 

=1). Apabila nilai -2LogL block number = 0 > nilai -2LogL block number = 1, maka menunjukkan model regresi yang 

baik. 

 Ketiga, menguji koefisien regresi. Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji seberapa jauh 

semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Hasil 

pengujian didapat dari hasil SPSS pada tampilan table variables in the equation. Untuk menentukan penerimaan atau 

penolakan Ho dapat ditentukan dengan nilai probabilitas (sig) dibanding dengan tingkat signifikansi (α) 5%. Ho 

tidak dapat ditolak apabila nilai probalitiass (sig) > tingkat signifikansi (α).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

1. Analisis Deskriptif 
Hasil analisis data penelitian akan diuraikan dengan statistik deskripstif yang disajikan sebagai berikut: 
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Tabel 1 Classification Table 

 

 

 

 

 

 

  

Dari hasil pengamatan pada annual report didapatkan hasil bahwa sebanyak 101 observasi tidak 

melakukan aktivitas hedging dan 64 observasi melakukan aktivitas hedging selama periode penelitian. Sehingga 

dapat dikatakan 38,8% observasi melakukan aktivitas hedging terhadap eksposur yang dimiliki perusahaan dengan 

menggunakan instrumen derivatif yang dimiliki perusahaan. 

a. Firm Size 

 
Gambar 2. Pergerakan Nilai Rata-rata Firm Size 

 

Secara keseluruhan pergerakan nilai logaritma natural firm size pada perusahaan primer dan sekunder 

tahun 2015-2017 berfluktuasi dengan trend yang meningkat secara landai. 

b. Growth Opportunities 

 

 
Gambar 3. Pergerakan Nilai Rata-rata Growth Opportunities 

 

Dapat disimpulkan bahwa pergerakan nilai rata-rata growth opportunities pada perusahaan primer dan 

sekunder tahun 2015-2017 berfluktuasi dengan trend yang menurun secara landai. 

c. Leverage 

 
Gambar 4. Pergerakan Nilai Rata-rata Leverage 

 

Keputusan Hedging 

 F % Valid % Cumulative % 

Valid Tidak Melakukan Hedging 101 61,2 61,2 61,2 

Melakukan Hedging 64 38,8 38,8 100,0 

Total 165 100,0 100,0  
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Pergerakan nilai rata-rata leverage pada perusahaan primer dan sekunder tahun 2015-2017 berfluktuasi 

dengan trend yang menurun secara landai. 

d. Liquidity 

 
Gambar 5. Pergerakan Nilai Rata-rata Liquidity 

 

 Pergerakan nilai rata-rata liquidity pada perusahaan primer dan sekunder tahun 2015-2017 berfluktuasi 

dengan trend yang meningkat secara landai. 

 

2. Analisis Regresi Logistik 
 

Tabel 2 Kategori Observasi Penelitian 

Kategori Observasi Jumlah 

F (%) 

Melakukan aktivitas hedging 101 38,8 

Tidak melakukan aktivitas 

hedging 

64 61,2 

Jumlah 165 100 

 

  Analisis pertama yaitu menilai uji kelayakan model secara keseluruhan dengan melihat nilai -2LogL block 

number = 0 dan block number = 1, sehingga model regresi dikatakan baik. Hasil uji overall model fit tampak pada 

Tabel 3 dan Tabel 4. 

 

Tabel 3 Iteration History 2LogL block number = 0 

    

Iteration 
-2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 220,373 -,448 

  2 220,371 -,456 

 3 220,371 -,456 

 

Tabel 4 Iteration History -2LogL block number =1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada Tabel 4, nilai -2LogL awal yang hanya memasukkan konstanta sebesar 220,371, sedangkan setelah 

keempat variabel independen dimasukkan nilai -2LogL menjadi 195.176 yang berarti ada penurunan yang 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant FS GRW LEV LIQ 

S

t

e

p

 

1 

1 195,712 -11,190 ,550 ,000 -,009 -,148 

2 195,180 -12,673 ,624 ,000 -,014 -,176 

3  195,176 -12,740 ,627 ,000 -,015 -,178 

 

4 
 

195,176 

 

-12,740 

 

,627 

 

,000 

 

-,015 

 

-,178 
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mengakibatkan -2LogL awal lebih besar daripada -2LogL akhir yang artinya model regresi dapat dikatakan layak 

atau baik. 

 

Tabel 5 Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 195,176a ,142 ,192 

  

 Selain itu, pda tabel model summary terlihat nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,192 yang berarti 

variabilitas variabel keputusan hedging dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 19,2%, 

sedangkan 80,8% variabilitas pada variabel dependen dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar variabel independen 

yang digunakan. Analisis kedua adalah analisis goodness of fit test yang diukur dengan uji Hosmer and Lemeshow. 

 

Tabel 6 Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 6,819 8 ,556 

 

 Pada Tabel 6, dimana diperoleh angka sebesar nilai chi-square sebesar 6,819 dengan nilai signifikansi 0,556 

yang nilainya di atas 0,05 sehingga H0 diterima. Hal ini berarti model regresi layak dipakai untuk analisis 

selanjutnya. 

 Analisis ketiga adalah pengujian koefisien regresi untuk menguji seberapa besar variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Dibawah ini adalah hasil uji 

koefisien regresi logistik. 

 

Tabel 7 Variables in The Equation 

    B S.E. Wald df Sig. 
Exp 

(B) 

Step 1a 

 

 
 

FS 0,627 0,141 19,889 1 ,000 1,873 

GRW 0,000 ,000 0,530 1 0,467 1,000 

LEV -0,015 0,023 0,426 1 0,514 0,985 

LIQ -0,178 0,157 1,291 1 0,256 0,837 

Const -2,740 2,828 20,301 1 ,000 ,000 

 

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa model regresi logistik yang dapat diformulasikan 

sebagai berikut: 

 

= - 12,740 + 0,627 (FS) + 0,000 (GRW) + (-0,015) (LEV) + (- 0,178) (LIQ) 

 

Dari persamaan di atas, dapat dilihat bahwa  hanya variabel firm size yang berpengaruh positif signifikan 

yang artinyal semakin tinggi nilai variabel firm size, maka probabilitas terjadinya aktivitas hedging juga semakin 

tinggi. Sedangkan variabel lain yaitu growth opportunities, leverage dan liquidity tidak signifikan terhadap aktivitas 

hedging pada perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode penelitian. 

 

Pembahasan 

1. Kondisi Firm Size, Growth Opportunities, Leverage, Liquidity, dan Keputusan Hedging  
Temuan hasil penelitian pada bab empat yaitu, dari 165 data pengamatan terdapat 64 data (38,8%) 

aktivitas hedging yang dilakukan oleh keseluruhan sampel. Hasil di atas menunjukkan bahwa belum banyak 

perusahaan sampel yang menggunakan teknik hedging secara tegas dalam pengelolaan risiko keuangan 

perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo tahun 2015 
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yaitu hingga kuartal pertama tahun 2015, ada sekitar 26,5% pelaku usaha di Indonesia yang sudah melakukan 

hedging (Kompas.com). 

Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan hasil bahwa sebagian besar perusahaan memiliki nilai growth 

opportunities yang positif, artinya sebagian besar perusahaan sampel memiliki nilai pasar yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan nilai ekuitas yang tercatat pada laporan keuangan perusahaan. Dari 165 data pengamatan 

hanya terdapat 16 data pengamatan yang bernilai negatif atau bisa dikatakan 90,3% sampel memiliki nilai pasar 

yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai bukunya. 

Rasio leverage yang dihitung dengan membandingkan total hutang dan total ekuitas perusahaan, 

digunakan untuk melihat seberapa besar proporsi penggunaan hutang untuk pembiayaan operasional perusahaan. 

Nilai rata-rata rasio leverage perusahaan sampel mulai tahun 2015-2017 yaitu 3,78; 1,56; dan 3,37 atau jika dijadikan 

persentase yaitu 68,39%, 66,55% dan 62,12%. 

Dari hasil perhitungan variabel liquidity menunjukkan angka berkisar 0,099 sampai 6,914. Jika dilihat nilai 

rata-rata rasio liquidity perusahaan mulai tahun 2015 sampai 2017 menunjukkan nilai 1,57; 1,62 dan 1,74. Munawir 

(2001:72) menyatakan current ratio 200% atau 2:1 kadang sudah memuaskan bagi suatu perusahaan. 

 

2. Pengaruh Firm Size terhadap Keputusan Hedging 
Berdasarkan pengamatan pada laporan keuangan perusahaan sampel yang melakukan keputusan hedging, 

perusahaan beralasan karena memiliki paparan risiko keuangan sehingga melakukan aktivitas hedging. Misalkan 

saja pada industri pertambangan batu bara, dikutip dari halaman berita CNBC Indonesia dimana pada tahun 2015 

harga batu bara anjlok sampai pada tahun 2016, kemudian pada pertengahan 2016 sampai 2017 mulai mengalami 

kenaikan (Gambar 5.2). Kenaikan harga batu bara pada saat itu tidak lepas dari pengaruh kenaikan harga minyak 

yang dipicu ketegangan politik di Arab Saudi. Pada saat bersamaan, perusahaan tambang ADRO dan ITMG tahun 

2015 sampai 2017 konsisten melakukan transaksi swap untuk melindungi arus kas perusahaan dari risiko 

perubahan bahan bakar minyak, dimana bahan bakar minyak digunakan untuk operasional perusahaan,  dan 

perubahan atas risiko dari perubahan harga batu bara yang mempengaruhi pendapatan perusahaan. 

 

3. Pengaruh Growth Opportunities  terhadap Keputusan Hedging 
Berdasarkan temuan peneliti mengenai tidak adanya hubungan antara variabel growth opportunities 

terhadap keputusan hedging adalah sebagian manajemen risiko perusahaan akan memaksimalkan penggunaan 

natural hedging atas paparan risiko mata uang asing dan menerapkan prinsip-prinsip Enterprise Risk Management 

(ERM) pada eksposur yang dimiliki perusahaan atas risiko keuangan lainnya. 

 

4. Pengaruh Leverage  terhadap Keputusan Hedging 
Dari kasus pada PT Trada Maritime Tbk (TRAM), bisa dilihat bahwa manajemen perusahaan memiliki 

cara tersendiri dalam mengelola risiko keuangan perusahaan. Walaupun TRAM memiliki eksposur nilai mata 

uang asing terhadap pinjaman luar negeri dan kegiatan operasional dengan mata uang asing, TRAM tidak 

melakukan tindakan hedging  atas eksposur tersebut. Lain hal yang dilakukan oleh Medco Energi International Tbk 

(MEDC), Barito Pacific Tbk (BRPT), dan Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) yang melakukan hedging 

menggunakan kontrak swap atas risiko tingkat suku bunga yang berasal dari liabilitas jangka panjang dan bunga 

piutang dengan tingkat suku bunga mengambang. Temuan yang menunjukkan bahwa rasio leverage tidak 

berpengaruh terhadap keputusan hedging memiliki kesamaan dengan penelitian Nance, dkk., (1993), Afza & Alam 

(2011), dan Danila (2016). 

 

5. Pengaruh Liquidity terhadap Keputusan Hedging 
Dari hasil temuan peneliti, sejalan dengan teori yang ada, jika rasio likuiditas perusahaan cenderung 

rendah maka ada kemungkinan perusahaan untuk melakukan hedging atas risiko keuangan perusahaan. Misalkan 

saja pada PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB), dari hasil perhitungan rasio liquidity PSAB selama periode 

berturut 2015 sampai 2017 yaitu 0,29; 0,48 dan 0,76. Jika dilihat dari hasil di atas, kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban yang segera jatuh tempo naik tiap tahunnya walaupun angkanya selalu dibawah angka 1 

(satu). 

http://quote.kontan.co.id/PSAB
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SIMPULAN 
Pengaruh signifikan secara konsisten dimiliki oleh firm size terhadap probabilitas aktivitas hedging dengan 

menunjukkan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,000. Growth opportunities, leverage dan liquidity 

menunjukkan pengaruh tidak signifikan terhadap probabilitas aktivitas hedging dengan tingkat signifikansi yang 

menunjukkan nilai berturut-turut lebih besar dari 0,05 yaitu 0,467; 0,514 dan 0,256. Implikasi dari segi manajerial 

dari penelitian adalah ketika perusahaan menyadari bahwa jika ukuran perusahaan semakin bertambah besar 

maka risiko yang dihadapi akan bertambah besar pula. Perusahaan akan memilliki probabilitas  financial distress 

yang dapat berisiko default apabila manajemen perusahaan tidak mampu mengantisipasi atau mengelola risiko 

perusahaan. Untuk itu, perusahaan yang memiliki eksposur valuta asing dengan peningkatan pertumbuhan 

perusahaan akan melakukan aktivitas hedging dengan instrumen derivatif.  

Bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai keputusan hedging, disarankan untuk 

menggunakan variabel-variabel internal perusahaan lainnya seperti tingkat penjualan asing perusahaan dan 

kepemilikan manajerial sehingga model penelitian yang dihasilkan memiliki ketepatan lebih tinggi. Selain 

penggunaan variabel independen berupa variabel yang berasal dari internal perusahaan,  bisa digunakan variabel 

independen berupa variabel makro ekonomi yang diduga berpengaruh terhadap eksposur dan pengambilan 

keputusan hedging pada perusahaan, seperti risiko bisnis, pendapatan nasional, stabilitas keamanan, pemerintah 

dan kebijakan politik, perkembangan pasar modal dan pasar uang, fluktuasi harga komoditas tertentu dan 

fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Periode penelitian yang lebih panjang juga disarankan agar lebih mampu 

menjelaskan keseluruhan variabel yang diteliti.  

 

DAFTAR REFERENSI 
Afza, T. and Alam, A. (2011) ‘Corporate derivatives and foreign exchange risk management: a case study of non-

financial firms of Pakistan’, The Journal of Risk Finance, Vol. 12, No. 5, pp.409–420, dalam EmeraldInsight 

(https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/15265941111176145), diakses 13 September 2018. 

Ameer, R. 2010. Determinants of Corporate Hedging Practices in Malaysia. International Business Research. vol.3, no. 

2, hal. 120-130, (Online), dalam SSRN (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1593443), diakses 

13 Agustus 2018. 

Danila, N. & Huang, C. 2016. The Determinants of Exchange Rate Risk Management in Developing Countries: 

Evidence from Indonesia. Afro-Asian J. Finance Accounting, Vol.6, No1, (Online), dalam  

 InderSience(https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/AAJFA.2016.074552), diakses 10 

September 2018. 

Djojosoedarso, S. 1999. Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi. Jakarta: Salemba Empat 

Ghozali, I.  2006.  Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: BP Undip. 

Griffin, R.W., & Jill. 2005. Customer Loyalty Edisi Revisi dan Terbaru. Ahli Bahasa Dwi Kartini. Jakarta: Erlangga 

Gujarati, Damodar N. 2003. Ekonometrika Dasar. Jakarta: Erlangga 

Guniarti, Fay. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Hedging dengan Instrumen Derivatif Valuta 

Asing (Studi Kasus pada Perusahaan Nonfinancial yang Terdaftar di BEI periode 2007-2009). Tesis Tidak 

Dipublikasikan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang 

Kasmir, 2008. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers. 

Mayers, D., & Smith, C.W. 1982. On the Corporate Demand for Insurance. Journal of Business, 55(2), 281-296. 

Munawir, 2001. Analisa Laporan Keuangan, Yogyakarta: Liberty. 

Nance, D. R et all. 1993. On the Determinants of Corporate Hedging. The Journal of Finance. Vol XLVIII No 1 

March (267-284). 

Nguyen, M. 2012. Using Financial Derivatives to Hedge Against Currency Risk: British Large and Medium-Size 

Firms. Tesis Magister. London: Arcada University. 

Putro, H. & Chabachib, M. 2012. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Instrumen Derivatif Sebagai 

Pengambilan Keputusan Hedging: Studi Kasus pada Perusahaan Automotive and Allied Products yang 

Terdaftar di BEI Periode 2006-2010. Diponegoro Business Review. vol. 1, no. 1, hal. 1-11. 

https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/15265941111176145
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1593443
https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/AAJFA.2016.074552


Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian Keuangan dan Bisnis Syariah 2021 

Universitas Negeri Malang 

5 April 2021 

 

9 

 

Short, H.; Kevin, K. 1999. “Managerial Ownership and the Performance of Firms: Evidence from the UK”. Journal 

of Corporate Finance Vol 5. 

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

Sunaryo, T. 2009. Manajemen Risiko Finansial. Jakarta: Salemba Empat. 

Utomo, L. 2000. Instrumen derivatif: Pengenalan dalam strategi Manajemen Risiko Keuangan. Jurnal Akuntansi 

dan Keuangan. Vol 2 No 1 (53-68) 

Yamin, Sofyan., Lien A. Rachmach dan Heri Kurniawan. 2011. Regresi dan Korelasi dalam Genggaman Anda: 

Aplikasidengan Software SPSS, EViews, MINITAB, & STATGRAPHICS. Jakarta: Salemba Empat. 



Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian Keuangan dan Bisnis Syariah 2021 

Universitas Negeri Malang 

5 April 2021 

 

10 

 

METODE BENEISH M-SCORE: DETEKSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN 

PERUSAHAAN BUMN INDONESIA 

 

Yuli Agustina1, Trisetia Wijijayanti2, Devita Ivo Sukma3 

1Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, : yuli.agustina.fe@um.ac.id 
2Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, : trisetia.wijijayanti.fe@um.ac.id 

3Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang. 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan mengetahui perusahaan manipulator, non manipulator atau grey company pada 

perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia khusus pada tahun pengamatan 2009-2018. 

Populasi penelitian ini adalah 20 perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI. Teknik penentuan sampel 

menggunakan non purposive sampling. Metode analisis data dengan deskriptif kuantitatif menggunakan 

rasio yang dikemukakan oleh Messod D. Beneish. Terdapat 8 variabel yaitu Days Sales in Receivables Index 

(DSRI), Gross Margin Index (GMI), Asset Quality Index (AQI), Sales Growth Index (SGI), Depreciation Index 

(DEPI), Sales and General Administration Expenses Index (SGAI), Total Accrual To Total Assets Index (TATA) 

dan Leverage Index (LVGI). Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Tidak terdapat perusahaan manipulasi 

menurut Beneish M-Score Model; 2) Terdapat 14 perusahaan non-manipulasi menurut Beneish M-Score 

Model; 3) Terdapat 1 perusahaan grey company menurut Beneish M-Score Model; 4) DSRI, AQI, SGI, DEPI, 

dan SGAI tidak berpengaruh terhadap fraud. 

Kata Kunci: Deteksi Fraud, Manipulasi, Non-Manipulasi dan Grey Company, Metode Beneish M-Score 

 

PENDAHULUAN 
Laporan keuangan merupakan instrumen penting bagi perusahaan. Kondisi perusahaan tercermin dari 

laporan keuangan, karena menjadi tolak ukur dari efisiensi dan efektifitas kinerja perusahaan. Laporan keuangan 

bermanfaat untuk mendatangkan investor baru sebagai penanam modal. Melihat bahwa peran laporan keuangan 

sangat penting bagi perusahaan, pihak manajemen harus menyajikan laporan keuangan sebaik mungkin. 

Informasi dalam laporan keuangan harus bisa diandalkan, artinya laporan tersebut harus bebas dari kesalahan, 

baik yang tidak disengaja (error) maupun yang disengaja oleh pembuat laporan (Haryono, 2011:3). Dalam 

penyajian laporan keuangan, tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan akibat kecurangan (fraud) oleh pihak 

manajemen. Terlebih manajemen puncak yang memiliki posisi strategis yang lebih mengetahui kondisi internal 

perusahaan. Auditor mungkin akan melihat berbagai cara yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan fraud 

serta siapa saja pelaku yang memungkinkan untuk melakukan fraud (Hantono, 2018). 

Praktik kecurangan pernah terjadi di Indonesia pada awal tahun 2019, dilakukan oleh perusahaan 

maskapai PT. Garuda Indonesia, Tbk. Terjadi kejanggalan pada laporan keuangan tahun buku 2018. Garuda 

Indonesia mengakui dana yang seharusnya masih menjadi piutang, namun sudah masuk kedalam pendapatan. 

Alhasil, pada 2018 secara mengejutkan maskapai ini meraih laba bersih sebesar US$809,85 ribu atau setara Rp.11,33 

Miliar. Hal tersebut dianggap merugikan BEI dimana Garuda Indonesia menjual sahamnya, sehingga hal ini dapat 

dikategorikan sebagai penipuan publik (economy.okezone.com). Menurut Priantara, (2013:90) karena fraud 

seringkali dicetuskan oleh dan untuk kepentingan manajemen, maka dinamakan fraud manajemen (management 

fraud). Kecurangan laporan keuangan dapat dihitung menggunakan Model Beneish yang diadopsi tahun 1999. 

Model Beneish atau Beneish M-Score adalah metode untuk mengungkap perusahaan yang kemungkinan 

melakukan fraud terhadap pendapatan yang dicatat dalam laporan keuangan (Beneish, 2012). 

Dalam artikelnya “The Detection of Earnings Manipulation”, Beneish (1999) menjelaskan perbedaan 

perusahaan yang melakukan manipulasi dan yang tidak melakukannya. Beneish menggunakan data laporan 

keuangan seluruh perusahaan dalam COMPUSTAT database 1989-1992. Beneish memaparkan terjadinya 

manipulasi laporan keuangan mempunyai indikasi peningkatan drastis pada piutang, memburuknya gross margin, 

penurunan kualitas aktiva, pertumbuhan penjualan, dan meningkatnya akrual. Terdapat delapan variabel, yaitu 

Days Sales In Receivables Index (DSRI), Gross Margin Index (GMI), Asset Quality Index (AQI), Sales Growth Index (SGI), 

mailto:yuli.agustina.fe@um.ac.id
mailto:trisetia.wijijayanti.fe@um.ac.id
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Depreciation Index (DEPI), Sales General And Administrative Expenses Index (SGAI), Leverage Index (LVGI), dan Total 

Accrual To Total Assets Index (TATA). Penelitian lain juga dilakukan oleh Tarjo & Herawati (2015), dalam jurnal 

yang berjudul “Application of Beneish M-Score Models and Data Mining to Detect Financial Fraud”. Mereka 

menggunakan delapan variabel Beneish M-Score untuk mengungkapkan 35 perusahaan yang melakukan fraud dan 

35 perusahaan non-fraud periode 2001-2014, berdasarkan data kecurangan sanksi kasus emiten publik yang dirilis 

oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga fokus penelitian ini untuk tujuan mengetahui (1) kondisi DSRI, GMI, 

AQI, SGI, DEPI, SGAI, LVGI dan TATA pada perusahaan BUMN; (2) Pengaruh  signifikan antara Days Sales In 

Receivables Index (DSRI), Gross Margin Index (GMI), Asset Quality Index (AQI), Sales Growth Index (SGI), Depreciation 

Index (DEPI), Sales General And Administrative Expenses Index (SGAI), Leverage Index (LVGI),  Total Accrual To Total 

Assets Index (TATA) dengan pendeteksian fraud pada perusahaan BUMN yang listed di BEI tahun 2009-2018; dan 

(3) penggolongan perusahaan BUMN listed di BEI tahun 2009-2018 yang tergolong manipulators, grey company, dan 

non manipulators berdasarkan Beneish M-Score. 

 

METODE 
Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). 

Penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu delapan rasio Beneish M-Score (X) sebagai variabel independen dan 

fraud (Y) sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data dengan teknik pengambilan basis atau 

teknik yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder (Jogiyanto, 2004:109). Sesuai dengan variabel yang 

diteliti dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang 

bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan 

memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu (Kuncoro, 2004:23). Pengambilan sampel dengan menggunakan 

non-purposive sampling dengan fokus pada tahun pengamatan yaitu tahun 2009-2018 yang memiliki kriteria sebagai 

berikut: (1) Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI; (2) Perusahaan BUMN yang mempublikasikan laporan 

keuangan secara berturut-turut; dan (3) Perusahaan BUMN yang menggunakan mata uang Rupiah pada laporan 

keuangannya secara berturut-turut. 

Sampel pada penelitian ini diperoleh dari perhitungan non purposive sampling, yaitu penentuan sampel 

berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan oleh penulis dan memiliki keterbatasan pada generalisasi (Arikunto, 

2006:139). Penelitian ini melibatkan perusahaan BUMN tahun 2009-2018 yang terdiri dari 20 perusahan 

denganterdapat 4 perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya dan 1 perusahaan tidak 

menggunakan mata uang rupiah pada laporan keuanganya sehingga diperoleh 15 perusahaan yang dijadikan 

sampel penelitian. Selanjutnya peneliti mengumpulkan data laporan keuangan dari tahun 2009-2018 untuk 

menghitung kedelapan rasio Beneish M-Score. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis logistic 

regression, dengan melihat pengaruh variabel X (delapan rasio Beneish M-Score) terhadap variabel Y (fraud). 

Analisis logistic regression menggunakan program Statistical Packagefor Sosial Sciens (SPSS). Berikut persamaan 

logistic regression: 

 

FRAUD (Y) = β0 + β1 DSRI + β2 GMI + β3 AQI + β4 SGI + β5 DEPI + β6 SGAI + β7 TATA + β8 LVGI + εi 

 

Keterangan:  

Fraud: variabel dummy  

β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7, β8: Koefisien regresi  

DSRI: Day’s Sales in Receivables Index  

GMI: Gross Margin Index 

AQI: Asset Quality Index  

SGI: Sales Growth Index  

DEPI: Depreciation Index  

SGAI: Sales and General Administration Expenses Index  

LVGI: Leverage Index  

TATA: Total Assets to Total Accruals  

εi: Residual 
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Selain itu, peneliti juga menggolongkan perusahaan kedalam tiga golongan, yaitu manipulators, non 

manipulators dan grey company. Penggolongan perusahaan menggunakan program Microsoft Excel. Langkah-

langkah penentuan golongan perusahaan sebagai berikut: 

1. Menghitung ratio index perusahaan atau indeks hitung 

Pada penelitian ini, peneliti menggolongkan perusahaan kedalam tiga golongan (manipulators, non 

manipulators dan grey company). Langkah pertama adalah menghitung kedelapan ratio index menggunakan rumus 

Beneish M-Score. 

2. Membandingkan indeks hitung dengan indeks parameter 

 

Tabel 1 Indeks Parameter 

No. Ratio Index 
Indeks Parameter 

Non Manipulators Grey Company Manipulators 

1 DSRI ≤ 1,031 1,031 < index < 1,465 ≥ 1,465 

2 GMI ≤ 1,014 1,014 < index < 1,193 ≥ 1,193 

3 AQI ≤ 1,039 1,039 < index < 1,254 ≥ 1,254 

4 SGI ≤ 1,134 1,134 < index < 1,607 ≥ 1,607 

5 DEPI ≤ 1,001 1,001 < index < 1,077 ≥ 1,077 

6 SGAI ≤ 1,054 1,054 < index < 1,041 ≥ 1,041 

7 LVGI ≤ 1,037 1,037 < index < 1,111 ≥ 1,111 

8 TATA ≤ 0,018 0,018 < index < 0,031 ≥ 0,031 

 

3. Menggolongkan Perusahaan 

Adapun kriteria penggolongan untuk menentukan perusahaan yang tergolong manipulators, non 

manipulators atau grey company sebagai berikut: 

 

Tabel 2 Kriteria Penggolongan Perusahaan 

No. Penyesuaian dengan Indeks Parameter 
Kategori 

Perusahaan 

Jumlah Indeks Hitung Menyatakan  

1. ≥ Tiga memenuhi Manipulators Manipulators 

2. Tiga memenuhi Manipulators 

Manipulators Tiga memenuhi Grey 

Dua memenuhi Non-Manipulators 

3. Empat memenuhi Manipulators 
Manipulators 

 Empat memenuhi Non-Manipulators 

4. Empat memenuhi Manipulators 
Manipulators 

 Empat memenuhi Grey 

5. ≥ Tiga memenuhi Grey 

Grey Company  Dua tidak memenuhi Manipulators dan Non-

Manipulators 

6. Tiga memenuhi Grey 

Grey Company  Tiga memenuhi Non-Manipulators 

 Dua memenuhi Manipulators 

7. Empat memenuhi Grey 
Grey Company 

 Empat memenuhi Non-Manipulators 

8. ≥ Tiga memenuhi Non-Manipulators Non-

Manipulators 

 

4. Menghitung presentase perusahaan yang tergolong manipulasi, grey company dan non-manipulasi dari 

keseluruhan perusahaan. 

Berikut adalah gambaran hubungan antar variabel dalam penelitian ini: 
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Gambar 1. Rancangan Penelitian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

1. Uji Kesesuaian Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 
Uji ini membandingkan antara block 0 dengan block 1, untuk melihat apakah model dengan variabel bebas 

lebih baik dari model tanpa variabel bebas. Model yang baik adalah model dengan nilai -2 Log likelihood terkecil 

diantara kedua model tersebut. Tabel berikut menunjukkan hasil dari -2 Log likelihood awal pada block number = 0: 

 

Tabel 3 Uji -2 Log Likelihood (-2LL Awal) 

Iteration Historya,b,c 

-2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

95.528 -1.653 

88.717 -2.202 

88.428 -2.346 

88.427 -2.355 

88.427 -2.355 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 88.427. 

c. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001. 

Tabel 4 Uji -2Log Likelihood (-2LL Akhir) 
Iteration Historya,b,c,d 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant DSRI GMI AQI SGI DEPI SGAI TATA LVGI 

Step 1 1 86.224 -3.198 -.044 .246 .023 -.816 .013 -.007 2.868 2.093 

2 73.098 -5.072 -.112 .673 .049 -1.482 .019 -.015 6.318 3.494 

3 71.217 -6.146 -.148 .928 .068 -1.718 .016 -.026 8.707 4.145 

4 71.135 -6.395 -.153 .977 .073 -1.747 .008 -.035 9.297 4.283 

5 71.133 -6.399 -.154 .979 .073 -1.748 .005 -.039 9.326 4.288 

6 71.133 -6.398 -.154 .979 .073 -1.748 .004 -.039 9.326 4.288 

Days Sales in Receivables Index 

(X1) 

Gross Margin Index (X2) 

Asset Quality Index (X3) 

Sales and General 

Administration Expenses Index 

(X6) 

Leverage Index (X8) 

Total Accrual to Total Assets Index (X7) 

Depreciation Index (X5) 

Sales Growth Index (X4) 
Fraud Laporan Keuangan (Y) 
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a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 88.427. 

d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001. 

 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 log likelihood pada awal (block 0) dengan 

nilai -2 log likelihood pada akhir (block 1 step 1). Terlihat dari tabel 4 bahwa terdapat penurunan nilai antara -2LL 

awal dengan nilai -2LL pada langkah berikutnya. Dengan kata lain, model dengan adanya variabel bebas (block 1 

step 1) lebih baik dibandingkan model tanpa variabel bebas (block 0). 

 

2. Uji Simultan (Omnibus Test of Model Coeffecient) 
 

Tabel 5 Uji Pengaruh Simultan dengan Omnibus (Block = 1) 

 

 

 
 

 

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat terdapat uji pengaruh variabel bebas secara serentak atau simultan 

terhadap variabel terikat dengan menggunakan uji Omnibus dalam regresi logistik. Nilai Chi square model sebesar 

17.294 dengan nilai p-value sebesar 0.027, karena nilai p-value lebih kecil dari α (5%) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel independent yaitu DSRI, GMI, AQI, SGI, DEPI, SGAI, TATA, dan LVGI secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat fraud. 

 

3. Uji Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 
Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model 

menggambarkan fenomena yang sebenarnya. 

 

Tabel 6 Uji Koefisien Determinasi 
Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 71.133a .109 .244 

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by 

less than .001. 

 

Uji koefisien determinasi model logit terdapat dalam tabel 6. Nilai Cox & Snell R square besarnya sama 

dengan 0.109. Sedangkan berdasarkan Nagelkerke R square besarnya 0.244. Angka tersebut berarti bahwa variabel 

bebas di dalam model logit mampu menjelaskan variabel terikat yaitu Fraud sebesar 24.4%, sedangkan sisanya 

75.6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi tersebut. 

 

4. Uji Kesesuaian Model Hosmer dan Lameshow (Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit 

Test) 
Uji ini untuk melihat apakah probabilitas yang diprediksi adalah sama dengan probabilitas data awal yang 

diamati yang disajikan pada tabel di bawah: 

 

Tabel 7 Uji Kesesuaian Model dengan Hosmer dan Lameshow 
Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 5.257 8 .730 

 

  Chi-square p-value 

Step 1 Step 17.294 0.027 

Block 17.294 0.027 

Model 17.294 0.027 
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Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa nilai p-value sebesar 0.730 yang lebih besar dari 0.050, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa probabilitas yang diprediksi adalah sama dengan probabilitas data awal yang diamati. 

 

5. Uji Hipotesis Pengaruh Parsial (Odds Ratio) 
Uji ini diperlukan untuk menjelaskan apakah pengaruh signifikan secara parsial dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat pada persamaan regresi logistik, pada tabel dibawah ini menentukan hasil akhir dari 

penelitian dan menjawab hipotesis yang disusun sebelumnya: 

 

Tabel 8 Odds Ratio 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1a DSRI -.154 .134 1.320 1 .251 .857 .660 1.115 

GMI .979 .476 4.233 1 .040 2.662 1.047 6.763 

AQI .073 .136 .288 1 .591 1.076 .824 1.405 

SGI -1.748 1.487 1.382 1 .240 .174 .009 3.210 

DEPI .004 .186 .001 1 .981 1.004 .698 1.445 

SGAI -.039 .188 .043 1 .835 .962 .665 1.390 

TATA 9.326 4.501 4.293 1 .038 11228.642 1.655 76179842.570 

LVGI 4.288 1.566 7.495 1 .006 72.836 3.381 1568.937 

Constant -6.398 2.589 6.105 1 .013 .002   

a. Variable(s) entered on step 1: DSRI, GMI, AQI, SGI, DEPI, SGAI, TATA, LVGI. 

 

Tabel 8 memperlihatkan hasil pengujian hipotesis regresi logistik pada tingkat signifikansi 5% atau 0,05. 

Dari hasil pengujian tersebut pada Tabel 10, maka diperoleh model persamaan regresi logistik sebagai berikut: 

 

 
 

Interpretasi dari persamaan regresi logistik di atas adalah dengan nilai intersep -6,398 berarti tidak ada 

probabilitas perusahaan untuk fraud. Variabel Days Sales Receivable Index (DSRI) menunjukkan koefisien variabel 

sebesar -0,154 dengan probabilitas variabel sebesar 0,251 di atas tingkat signifikansi 0,05 (5%). Berdasarkan nilai 

koefisien variabel dan nilai signifikansi tersebut, maka Days Sales Receivable Index (DSRI) berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap fraud. Dengan demikian hipotesis pertama dinyatakan ditolak. Variabel Gross Margin 

Index (GMI) menunjukkan koefisien variabel sebesar 0,979 dengan probabilitas variabel sebesar 0,040 di bawah 

tingkat signifikansi 0,05 (5%). Berdasarkan nilai koefisien variabel dan nilai signifikansi tersebut, maka Gross 

Margin Index berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud. Dengan demikian hipotesis kedua dinyatakan 

diterima. 

Sedangkan Variabel Asset Quality Index (AQI) menunjukkan koefisien variabel sebesar 0,073 dengan 

probabilitas variabel sebesar 0,591 di atas tingkat signifikansi 0,05 (5%). Berdasarkan nilai koefisien variabel dan 

nilai signifikansi tersebut, maka Asset Quality Index (AQI) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap fraud. 

Dengan demikian hipotesis ketiga dinyatakan ditolak. Variabel Sales Growth Index (SGI) menunjukkan koefisien 

variabel sebesar -1,748 dengan probabilitas variabel sebesar 0,240 di atas tingkat signifikansi 0,05 (5%). 

Berdasarkan nilai koefisien variabel dan nilai signifikansi tersebut, maka Sales Growth Index (SGI) berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap fraud. Dengan demikian hipotesis keempat dinyatakan ditolak. Variabel 

Depreciation Index (DEPI) menunjukkan koefisien variabel sebesar 0,004 dengan probabilitas variabel sebesar 0,981 

di atas tingkat signifikansi 0,05 (5%). Berdasarkan nilai koefisien variabel dan nilai signifikansi tersebut, maka 

Depreciation Index (DEPI) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap fraud. Dengan demikian hipotesis 

kelima dinyatakan ditolak. Variabel Sales General and Administration Expenses Index (SGAI) menunjukkan koefisien 
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variabel sebesar -0,039 dengan probabilitas variabel sebesar 0,835 di atas tingkat signifikansi 0,05 (5%). 

Berdasarkan nilai koefisien variabel dan nilai signifikansi tersebut, maka Sales General and Administration Expenses 

Index (SGAI) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap fraud. Dengan demikian hipotesis keenam 

dinyatakan ditolak. 

Selanjutnya Variabel Total Accruals to Total Assets (TATA) menunjukkan koefisien variabel sebesar 9,326 

dengan probabilitas variabel sebesar 0,038 di bawah tingkat signifikansi 0,05 (5%). Berdasarkan nilai koefisien 

variabel dan nilai signifikansi tersebut, maka Total Accruals to Total Assets (TATA) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap fraud. Dengan demikian hipotesis ketujuh dinyatakan diterima. Variabel Leverage Index (LVGI) 

menunjukkan koefisien variabel sebesar 4,288 dengan probabilitas variabel sebesar 0,006 di bawah tingkat 

signifikansi 0,05 (5%). Berdasarkan nilai koefisien variabel dan nilai signifikansi tersebut, maka Leverage Index 

(LVGI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud. Dengan demikian hipotesis kedelapan dinyatakan 

diterima 

. 

Pembahasan 
Berdasarkan hasil analisis regresi logistik, menunjukkan bahwa variabel Days Sales in Receivables Index 

(DSRI) menghasilkan nilai koefisien regresi (B) dan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 (5%). Sehingga dapat 

diartikan bahwa tidak adanya pengaruh variabel DSRI terhadap pendeteksian fraud. Hal ini tidak sejalan dengan 

Summers & Sweeney (1998, dalam Skousen et al., 2010), yang menyatakan bahwa manajer akan fokus terhadap 

akun piutang dan persediaan jika berniat melakukan manipulasi pada laporan keuangan. Variabel Gross Margin 

Index (GMI) menghasilkan nilai koefisien regresi (B) dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 (5%). Sehingga 

dapat diartikan bahwa tidak adanya pengaruh variabel DSRI terhadap pendeteksian fraud. Hal ini 

mempresentasikan prospek perusahaan yang mengalami peningkatan. Artinya, sejalan dengan Beneish (1999) 

bahwa prospek perusahaan mengindikasikan terjadi atau tidaknya earning overstatement. Variabel Asset Quality 

Index (AQI) menghasilkan nilai koefisien regresi (B) dan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 (5%). Artinya, 

bahwa besar kecilnya tingkat AQI yang ditargetkan perusahaan tidak mempengaruhi manajemen untuk 

melakukan kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Skousen et al., (2009) yang 

menyimpulkan bahwa AQI berpengaruh positif terhadap financial statement fraud. Tidak berpengaruhnya AQI 

terhadap fraud pada penelitian ini kemungkinan karena manajer menganggap bahwa besar target AQI perusahaan 

masih terbilang wajar dan bisa dicapai. Sehingga AQI tidak memicu terjadinya kecurangan laporan keuangan.  

Variabel Sales Growth Index (SGI) menghasilkan nilai koefisien regresi (B) dan tingkat signifikansi lebih 

besar dari 0,05 (5%). Sehingga dapat diartikan bahwa tidak adanya pengaruh variabel SGI terhadap pendeteksian 

fraud. Disebabkan karena tidak adanya tekanan dan tuntutan yang dirasakan manajer dalam menumbuhkan 

penjualan. Sehingga hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Loebbecke et al. (1989) and Bell et 

al. (1991) yang mengindikasikan bahwa saat perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan, maka akan berada 

dibawah rata-rata industri, sehingga manajer akan melakukan manipulasi laporan. Variabel Depreciation Index 

(DEPI) menghasilkan nilai koefisien regresi (B) dan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 (5%). Sehingga 

variabel DEPI tidak memberikan pengaruh terhadap pendeteksian fraud. Hal ini disebabkan oleh suatu kebijakan 

penyusutan yang diterapkan dan dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. 

Sehingga DEPI tidak memicu terjadinya kecurangan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma, F. 

(2013) dengan judul “Deteksi Financial Statement Fraud dengan Model Beneish M-Score” menunjukkan bahwa 

variabel DEPI tidak berpengaruh terhadap pendeteksian Fraud. Variabel Sales and General Administration Expenses 

Index (SGAI) menghasilkan nilai koefisien regresi (B) dan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 (5%). SGAI tidak 

memberikan pengaruh terhadap pendeteksian fraud. Hal ini dikarenakan ketika suatu perusahaan dapat 

mempertahankan aktivitas penjualannya maka perusahaan tidak dapat melakukan fraud dengan cara 

memanfaatkan aset perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Summers 

dan Sweeney (1998, dalam Skousen et al., 2009) akun persediaan dan piutang dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi manipulasi laporan keuangan. Sehingga SGAI tidak memicu terjadinya kecurangan laporan 

keuangan.  

Sedangkan 1 variabel Leverage Index (LVGI) menghasilkan nilai koefisien regresi (B) dan tingkat 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 (5%). Artinya, bahwa variabel LVGI memberikan pengaruh terhadap pendeteksian 
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kecurangan laporan keuangan. Hal ini karena besar kecilnya rasio perubahan dalam piutang usaha memicu 

manajemen melakukan kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Skousen et al., 

(2010) yang menyatakan bahwa persentase total hutang terhadap total aset berpengaruh signifikan terhadap 

financial statement fraud. Leverage yang lebih besar dapat dikaitkan dengan kemungkinan melakukan pelanggaran 

terhadap perjanjian kredit dan kemampuan lebih rendah memperoleh tambahan modal melalui pinjaman. 

Variabel Total Accrual to Total Asset Index (TATA) menghasilkan nilai koefisien regresi (B) dan tingkat signifikansi 

lebih kecil dari 0,05 (5%). TATA memberikan pengaruh terhadap pendeteksian fraud. Hal ini karena dalam total 

akrual menunjukkan kerugian akibat penerimaan lebih kecil dari pengeluaran, maka terdapat indikasi 

pengeluaran fiktif atau tidak menunjukkan angka sebenarnya. Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma, F. (2013) 

dengan judul “Deteksi Financial Statement Fraud dengan Model Beneish M-Score” menunjukkan bahwa variabel 

TATA berpengaruh terhadap pendeteksian Fraud.  

Menurut hasil analisis menggunakan metode Beneish M-Score dari 15 perusahaan sampel tidak ditemukan 

adanya perusahaan manipulator. Hal ini menunjukkan perusahaan telah menyajikan laporan keuangan sesuai 

standar yang berlaku dan tidak memanipulasi laporan keuangan. Namun beberapa variabel tergolong sebagai 

manipulator. Seperti Asset Quality Index (AQI) menghasilkan 10 perusahaan yang tergolong manipulator. 

Kemudian pada variabel Total Accruals to Total Assets (TATA) terdapat 10 perusahaan yang tergolong manipulator. 

Menurut hasil olah data, terdapat 1 perusahaan sampel yang tergolong grey company. Perusahaan ini tidak 

digolongkan sebagai perusahaan manipulators maupun non manipulators karena kedua kategori tidak terpenuhi. 

Terdapat beberapa variabel yang menunjukkan perusahaan tergolong manipulator, namun jumlahnya tidak 

signifikan sehingga keseluruhan tidak dinyatakan sebagai perusahaan manipulator. Bagi investor dan kreditor, 

hendaknya lebih berhati-hati terhadap perusahaan dengan kategori ini karena masih kemungkinan memiliki 

potensi melakukan manipulasi laporan keuangan. Perhitungan terhadap 15 perusahaan yang menjadi sampel, 

terdapat 14 perusahaan yang tergolong perusahaan non manipulator. Hal ini mencerminkan bahwa perusahaan 

berkomitmen melindungi kepentingan pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laporan keuangan yang 

baik. Artinya manajer perusahaan tidak berhubungan sama sekali dengan earnings management. Hal tersebut 

ditandai dengan 14 perusahaan yang tergolong non manipulator. Sehingga manajemen hanya memiliki sedikit 

atau bahkah tidak ada campur tangan dalam penyusunan laporan keuangan terutama pada tingkat perolehan laba 

yang berkaitan langsung dengan prestasi manajemen. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan pengujian terhadap delapan hipotesis yang dilakukan menggunakan analisis regresi logistik, 

disimpulkan bahwa Days Sales Receivable Index (DSRI), Asset Quality Index (AQI), Sales Growth Index (SGI), 

Depreciation Index (DEPI), dan Sales General and Administration Expenses Index (SGAI) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap fraud. Artinya, berdasarkan penelitian ini, kelima variabel tersebut tidak mampu mendeteksi potensi 

kecurangan yang terjadi dalam perusahaan BUMN. Perusahaan atau emiten sebaiknya terus berusaha 

memperhatikan ketelitian dalam laporan keuangan untuk memberikan kelengkapan informasi secara jelas dan 

detail kepada pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Bagi para investor dan kreditor lebih 

mempertimbangkan informasi yang didapat dari laporan keuangan perusahaan yang dapat digunakan untuk 

menganalisis kualitas dan prospek perusahaan. Pada penelitian ini, sampel penelitian terlalu sempit, sehingga dari 

total populasi yang ada, hanya sedikit yang sesuai dengan kriteria sampel yang di tetapkan. Sebaiknya untuk 

penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel agar dapat mengetahui lebih jauh keefektifan model untuk 

mendeteksi fraud. Selain itu, penelitian berikutnya bisa menambahkan model lain untuk mendeteksi fraud, 

misalnya model Altman. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan kondisi indeks harga saham gabungan perusahaan 

yang melakukan Initial Public Offering pada kondisi hot market dan cold market di Bursa Efek Indonesia 

periode 1993-2018; (2) mendeskripsikan kondisi initial return yang melakukan Initial Public Offering pada 

kondisi hot market dan cold market di Bursa Efek Indonesia periode 1993-2018; (3) mengetahui perbedaan 

signifikan pada indeks harga saham gabungan perusahaan antara perusahaan yang melakukan Initial 

Public Offering saat hot market dan saat cold market di Bursa Efek Indonesia periode 1993-2018; dan (4) 

mengetahui perbedaan signifikan initial return antara perusahaan yang melakukan Initial Public Offering 

saat hot dan cold market di Bursa Efek Indonesia periode 1993-2018. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

melakukan Initial Public Offering yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1993-2018. Sebanyak 

535 perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji beda 

Independent Sample T-test. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa: (1) Kondisi 

indeks harga saham gabungan perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) pada kondisi hot 

market dan cold market di Bursa Efek Indonesia periode 1993-2018 mengalami fluktuasi: (2) Kondisi initial 

return yang melakukan Initial Public Offering pada kondisi hot market dan cold market di Bursa Efek 

Indonesia periode 1993-2018 mengalami underpricing: (3) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan indeks 

harga saham gabungan perusahaan antara perusahaan yang melakukan Initial Public Offering saat hot 

market dan saat cold market di Bursa Efek Indonesia; dan (4) terdapat perbedaan yang signifikan initial 

return antara perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) saat hot dan cold market di Bursa Efek 

Indonesia. 

Kata Kunci: Cold Market, Hot Market, Indeks Harga Saham Gabungan, Initial Public  Offering, Initial  

       Return 

 

PENDAHULUAN 
Ketika perusahaan akan menawarkan sahamnya dibursa, maka perusahaan tersebut dinyatakan sebagai 

perusahaan publik. Penawaran umum perdana (IPO- initial public offering) suatu perusahaan adalah titik awal atau 

sebuah momentum yang sangat penting dikarenakan dengan melakukan penawaran umum perdana perusahaan 

yang awal mulaya tertutup menjadi sebuah perusahaan yang terbuka dan dalam penawran umum perdana 

terdapat penentuan nilai perusahaan (firm value) berdasarkan penilaian publik. IPO menurut UU nomor 8 tahun 

1995 tentang pasar modal definisi tentang penawaran umum adalah penawaran oleh emiten untuk menjual efek 

kepada masyarakat. Efek tersebut adalah surat berharga yang dapat berbentuk pengakuan utang, surat berhaga 

komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolekt0if, kontrak berjangka atas 

efek dari setiap derivatif dari efek. 

Akan tetapi dalam IPO terdapat beberapa anomali, Banyak penelitian IPO berusaha menjelaskan anomali 

yang ada dalam pasar yaitu underpricing, kinerja jangka panjang, dan siklus hot & cold market. Martani mengatakan 

bahwa Anomali pertama yang banyak menjadi obyek penelitian adalah adanya penurunan harga saham setelah 

saham IPO diperdagangkan dj pasar modal. Fenomena ini sering disebut "underpricing" atau positif initial return. 

Disebut underpricing karena peneliti menganggap bahwa harga penawaran yang ditetapkan terlalu rendah, sebab 

harga yang terjadi di pasar sekunder mencerminkan harga dalam kondisi keseimbangan (full information). Peneliti 

yang menyebut terjadi positif initial return, beranggapan bahwa harga yang ditetapkan telah benar (full information 

price), kenaikan harga di pasar sekunder menunjukkan adanya positive return dan harga keseimbangan. Anomali 
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yang kedua adalah adanya penurunan harga saham atau kinerja perusahaan yang telah menerbitkan harga saham 

dalam jangka panjang, hal int sering disebut sebagai longterm under performance. Penurunan ini ditandai denganl 

menurunnya harga saham perusahaan dari waktu ke waktu dibandingkan dengan kinerja pasar secara 

keseluruhan maupun kinerja industri. Anomali terakhir adalah hot and cold market, yaitu nilai return awal pada saat 

hot lebih tinggi dibandingkan narga penawaran dan initial return yang lebih tinggi pada kondisi pasar ramai 

(bullish) dibandingkan pada kondisi pasar sepi (bearish). 

Anomali IPO yang akan menjadi bahan penelitian dalam penelitian ini adalah Anomali tentang siklus hot 

market dan cold market. Kondisi pada hot market IPO dapat diartikan juga kondisi saat initial return pada saat IPO di 

atas rata-rata untuk jangka waktu panjang. Ibbotson & Jaffe (1975) menemukan bahwa tingkat underpricing initial 

return bervariasi dari periode satu ke periode lainnya dan membentuk siklus initial return yang tinggi (hot) dan 

rendah (cold). Model signaling yang   dibuat  oleh  Allen  and  Faulhaber  (1989),  memprediksi  bahwa  akan  terjadi 

hot  market ketika  ekspektasi  laba perusahaan-perusahaan  meningkat ,dengan kata lain ketika ekspektasi laba 

dimata investor meningkat maka permintaan akan saham meningkat sehingga menciptakan sebuah trend naik 

(bullish). 

Siklus saham-saham hot dan cold   berhubungan dengan penjelasan initial return positif. Sebagai contoh, 

Ritter (dalam Oktalia, 2017) mencoba menggunakan model Winner’s Curse dari Rock sebagai dasar pengembangan 

hipotesis perubahan komposisi risiko (changing risk composition). Model Rock (1986) menyatakan bahwa ada 

hubungan positif antara uncertainty dan underpricing. Hasil dari penelitian yang dilakukan Ritter tidak menemukan 

bukti yang signifikan bahwa selama periode hot market perusahaan yang melakukan IPO adalah perusahaan yang 

berisiko tinggi. Hal ini karena hubungan antara risiko dan initial return tidak linier. 

Strategi market timing dapat dikatakan adalah salah satu strategi yang dapat digunakan untuk 

memanfaatkan siklus pasar hot dan siklus pasar cold. Menurut Alti (2006), hot market dianggap sebagai waktu 

yang tepat (market timers) bagi perusahaan untuk menerbitkan ekuitas dibanding cold market, dan hot market 

memiliki rasio leverage yang lebih rendah daripada cold–firms. Dalam pasar terdapat kondisi hot dan cold market. Hot 

market adalah kondisi pasar saat sedang mengalami trend menanjak atau naik, dapat disebut juga pada saat 

kondisi bullish. Sedangkan cold market adalah kondisi pasar saat sedang mengalami trend menurun, dapat 

disebut juga dengan pada saat kondisi bearish. 

Menurut Miswanto (2013) Market timing berlaku pada pasar tidak efisien dan hasil riset mengenai 

efisiensi pasar modal di Indonesia sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Worthington   and   Higgs (2005)   

menguji efisiensi pasar bentuk lemah pada pasar ekuitas di negara-negara Asia, return harian pada pasar ekuitas 

di Asia (termasuk Indonesia) diuji pada random walk yang menggunakan uji koefisien korelasi serial dan uji run.  

Berdasar pengujian tersebut pasar ekuitas di Asia (termasuk di Indonesia) bahwa semua pasar ekuitas adalah tidak 

efisien bentuk lemah (weak-form inefficient).  Kondisi pasar modal yang tidak efisien tersebut mendukung 

berlakunya teori market timing. Strategi market timing adalah kegiatan menjual atau membeli instrument 

keuangan diwaktu yang tepat guna mendapatkan hasil yang maksimal hal ini diperkuat dengan pendapat 

Manurung (2006) yang menyatakan bahwa market timing merupakan waktu untuk membuat keputusan untuk 

membeli atau menjual instrument investasi dengan menggunkan strategi perdagangan mekanis dimana keputusan 

tersebut menggunakan satu atau dua indikator yang strategis atau tepat”. Menurut Saad dan Siagian (dalam 

Felicia&Saragih, 2015) salah satu dari praktik market timing adalah dengan memanfaatkan mispricing pada saham 

perusahaan di pasar untuk memperoleh dana dengan biaya yang relatif rendah. Mispricing hanya dapat terjadi 

pada pasar inefisien. Dengan adanya perbedaan informasi yang beredar perusahaan dapat mendapatkan 

keuntungan pada saat menjual maupun membeli saham. Market timing juga memiliki beberapa tujuan diantaranya 

menjaga modal sehingga selalu mendapatkan keuntungan ketika bertran0saksi (menjual dan membeli) dan 

membuat tingkat pengembalian investasi investor lebih tinggi dari strategi buy and hold (Manurung,2006).  

Sebelumnya terdapat beberapa peneliti yang melakukan penelitian mengenai siklus hot market dan cold 

market diantaranya ada felicia & ferdinand (2015), Oktalia (20017) dan Imayudha (2018). Hasil dari penelitian 

felicia & ferdinand menyatakan bahwa market timing berpengaruh positif terhadap aktivitas penerbitan saham 

perusahaan pada saat hot dan cold market, sedangkan dalam penelitian Oktalia (2017) menyatakan bahwa tidak 

ada perbedaan yang signifikan initial return pada saat hot market dan cold market. Imayudha dalam penelitiannya 

juga menemukan hasil yang sama dengan penelitian Oktalia (2017), Imayudha melakukan penelitian sejenis 
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dengan penelitian Oktalia (2017)  dan menambahkan jumlah tahun dan jumlah pengamatan. Tiga penelitian 

tersebut mempunyai persamaan yaitu sama-sama menggunakan indikator volume sebagai indikator untuk 

menentukan siklus hot dan siklus cold. Volume yang dimaksudkan dalam penelitian tersebut adalah besarnya 

jumlah perusahaan yang melakukan Initial Public Offering. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Oktalia 

(2017) dan Imayudha (2018) muncullah pertanyaan mengapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktalia (2017) 

dan Imayudha (2018) menyatakan tidak adanya  perbedaan imbal hasil antara siklus hot dan siklus cold sedangkan 

dalam penelitian Felicia & Ferdinand (2015) terdapat hubungan positif market timing dengan kondisi hot dan cold 

market, jika dihubungkan maka perusahaan yang melakukan keputusan IPO pada saat hot market akan 

mendapatkan initial return yang tinggi mengingat bahwa didalam kondisi hot market terjadi trend naik atau 

dalam kondisi bullish.  

Munculnya ketidaksesuain tersebut membuat peneliti untuk melakukan penelitian sejenis atau replikasi 

untuk menjawab masalah penelitian yang sama dengan menambah jumlah tahun dan jumlah sample pengamatan 

dan membandingkan dengan model penelitian terdahulu yaitu model penelitian yang dilakukan oleh 

Felicia&Saragih (2015), Oktalia (2017) dan Imayudha (2018) namun yang menjadi pembeda dan pengembangan 

dari ketiga penilitian tersebut dalam penelitian selanjutnya adalah penambahan jumlah periode dan sampel. Jika 

dalam penelitian Felicia&Saragih (2015) menggunakan indikator vulume IPO bulanan sebagai penentu hot dan cold 

market maka dalam penelitian ini menggunakan variabel indeks harga saham gabungan (IHSG) harian pada saat 

perusahaan IPO sebagai indikator penentu dalam siklus hot market dan siklus cold market. Berdasarkan penjelasan 

di atas dapat disusun hipotesis sebagai berikut:  

H1: terdapat perbedaan yang signifikan initial return antara perusahaan yang melakukan initial public 

offering (IPO) saat hot dan cold market. 

H2: terdapat perbedaan yang signifikan indeks harga saham gabungan perusahaan yang melakukan initial 

public offering (IPO) saat hot dan cold market. 

 

METODE 
Penelititan ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena penelitian ini disajikan menggunakan angka. 

Menurut (Sugiyono,2013:169) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang pengumpulan datanya menggunakan 

instrumen penelitian analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk membandingkan perusahaan-perusahaan yang melakukan IPO pada 

kondisi hot market dan kondisi cold market, maka dari itu penelitian ini termasuk dalam penelitian komparatif. 

Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang 

sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu 

(Nazir,2005:58). Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian ex-post facto yang berarti bahwa data yang 

dikumpulkan berdasarkan fakta yang telah terjadi dimasa lampau. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
Pembagian dua kondisi hot market dan cold market diperoleh dari nilai median IHSG harian ketika 

perusahaan melakukan Initial Public Offering (IPO). Perusahaan dengan nilai IHSG harian ketika IPO dibawah niali 

median maka digolongkan pada siklus cold market dan perusahaan yang nilai IHSG harian ketika IPO diatas rata-

rata digolongkan pada siklus hot market. Jumlah perusahaan pada penelitian sebanyak 535 selama 26 periode. Dari 

data tersebut diperoleh data jumlah perusahaan yang berada di cold market sebanyak 251 perusahaan dan yang 

berada pada hot market sebanyak 284 perusahaan dengan nilai rata-rata IHSG pada cold market sebesar 626,1694 dan 

pada hot market sebesar 4438,0158. 
Initial return saham dihitung dengan harga dari closing price di hari pertama pada pasar sekunder 

dikurangi dengan harga IPO dibagi harga IPO. Kondisi ketika harga saham pada saat closing price di hari pertama 

lebih rendah dari harga penawarannya disebut dengan overpricing. Sebaliknya ketika kondisi harga saham pada 

saat closing price lebih tinggi dibanding dengan harga penawarannya disebut dengan underpricing. Initial return 

minimum untuk perusahaan yang melakukan IPO pada periode 1993-2018 saat cold market sebesar -0,393, 

sedangkan initial return maksimum sebesar 2,708. 
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Rata-rata initial return untuk perusahaan yang melakukan IPO pada cold market di periode 1993-2018 

adalah 0,26474 dengan simpangan baku sebesar 0,431889. Hal ini menandakan initial return perusahaan yang 

melakukan IPO dalam cold market pada periode 1993-2018 berpusat pada angka 0,26474 dengan penyimpangan 

sebesar 0,431889. 

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan Independent Sample T-test indeks harga saham gabungan dan 

intial return diperoleh hasil tingkat signifikansi masing-masing sebesar 0,000 dan 0,955, dapat diartikan bahwa 

pada indeks harga saham gabungan tidak terdapat perbedaan signifikan karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 

dan pada initial return terdapat perbedaan signifikan karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. 

variabel bebas terhadap variabel terikat. diketahui nilai Sumbangan Efektif (SE) paling tinggi terdapat 

pada variabel kualitas produk yaitu sebesar 16,17%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas 

produk merupakan variabel dominan yang mempengaruhi kepuasan pelanggan.  

 

Pembahasan 

1. Kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Perusahaan yang Melakukan Initial 

Public Offering (IPO) pada Kondisi Hot Market dan Cold Market di Bursa Efek Indonesia 

Periode 1993-2018 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam penelitian ini merupakan cerminan dari kegiatan pasar 

modal secara umum. Pergerakan IHSG yang meningkat menunjukkan kondisi pasar modal sedang bullish (hot), 

sebaliknya jika menurun menunjukkan kondisi pasar modal sedang bearish (cold). IHSG digunakan sebagai acuan 

untuk mengklasifikasikan perusahan yang telah melakukan Initial Public Offering (IPO) dalam periode tertentu ke 

dalam siklus hot market dan cold market. Nilai IHSG yang digunakan adalah nilai median dari IHSG harian pada 

saat perusahaan melakukan selama periode 1993-2018, perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan yang 

melakukan Initial Public Offering (IPO) dalam periode 1993-2018 dan tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Data yang diperoleh dari hasil cut off periode 1993-2018 menghasilkan 284 perusahaan dalam siklus hot market dan 

253 perusahaan dalam siklus cold market. 

Jumlah perusahaan yang melakukan IPO pada periode 1993-2019 yaitu sebanyak 535 perusahaan. Gambar 

4.1 pada bab IV menunjukkan bahwa pergerakan rata-rata IHSG perusahaan sangat fluktuatif. Pergerakan rata-

rata IHSG dalam periode 1993-2018 cenderung naik, akan tetapi terdapat beberapa periode yang menunjukkan 

penurunan rata-rata IHSG. Penurun rata-rata IHSG yang pertama terjadi pada tahun 1995 kemudian pada tahun 

1998, Pergerakan IHSG setelah tahun 1998 mulai merangkak naik setiap tahunnya hingga pada tahun 2007 

pergerakan positif tersebut semakin terlihat dengan mengalami kenaikan tingkat rata-rata IHSG yang signifikan. 

Namun pergerakan positif tersebut terhenti, setelah tahun 2007 tingkat rata-rata IHSG mengalami penurunan 

hingga puncak penurunan terjadi pada tahun 2009. Pada tahun 2007 nilai rata-rata IHSG mencapai 2538,93 turun 

mencapai 2281,71 pada tahun 2009. 

Penurunan tingkat rata-rata IHSG tersebut dikarenakan pengaruh kondisi perekonomian global yang 

berimbas juga pada kondisi perekonomian indonesia, puncaknya pada triwulan terakhir tahun 2008 masih 

berlanjut pada awal tahun 2009. Hal ini terjadi akibat masih kuatnya persepsi negatif terhadap prospek pemulihan 

ekonomi global serta masih memburuknya kinerja lembaga keuangan terkemuka AS sehingga mengakibatkan 

investor mengurangi penempatan dana dipasar kredit dan pasar modal, baik dinegara maju maupun negera 

berkembang. 

Setelah masa krisis pada tahun 2008 dan 2009 tingkat rata-rata IHSG mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan. Peningkatan IHSG dapat dipicu oleh beberapa faktor seperti volume perdagangan saham, nilai tukar, 

dan suku bunga Indonesia. Selain faktor tersebut menurut Imayudha (2018) pergantian kepemimpinan dan 

pergantian kebijakan perekonomian sangat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan IPO pada 

periode tersebut.  

Peningkatan tingkat rata-rata IHSG mengalami peningkatan signifikan mulai tahun 2016-2018, Jumlah 

perusahaan yang melakukan IPO juga mendorong meningkatnya IHSG, hal ini dapat menunjukkan bahwa mulai 

tahun 2015-2018 mengalami kenaikan jumlah perusahaan yang melakukan IPO setiap tahunnya. Nilai rata-rata 

IHSG tertinggi terjadi pada tahun 2018, Tingkat IHSG yang tinggi dapat menjadi sebuah cerminan bahwa dalam 
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tahun 2018 terjadi siklus hot market, hal ini diperkuat dengan lampiran 4 yang menunjukkan bahwa terdapat 56 

perusahaan dalam siklus hot market dengan nilai IHSG paling tinggi pada hot market sebesar 6488,16. 

 

2. Kondisi Initial Return Perusahaan yang Melakukan Initial Public Offering (IPO) pada 

kondisi Hot Market dan Cold Market di Bursa Efek Indonesia Periode 1993-2016 
Kondisi initial return pada penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu initial return ketika hot market dan cold 

market. Pemisahan kedua kondisi ini berdasarkan nilai median indeks harga saham gabungan (IHSG). Perusahaan 

yang melakukan IPO pada hot market lebih banyak daripada perusahaan yang melakukan IPO pada cold market. 

Jumlah perusahaan yang termasuk dalam siklus hot ada sebanyak 284 perusahaan dan yang termasuk dalam cold 

market sebanyak 251 perusahaan. Rata-rata initial return pada cold market sebesar 0,264744 dan pada hot market 

sebesar 0,262941. Hal ini semakin menguatkan bahwa initial return tidak dapat dapat dilihat atau ditentukan oleh 

kondisi hot market dan cold market.  

Pergerakan rata-rata initial return setiap tahunnya tidak konstan. Tetapi, apabila dicermati rata-rata intial 

return tertinggi terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 0,689 dan rata-rata initial return terendah terjadi pada tahun 

1995 dengan nilai sebesar 0,012. Nilai initial return tertinggi per perusahaan adalah 2,708, namun inital return 

tersebut didapat melalui siklus cold market pada tahun 2001 sedangkan dalam siklus hot market initial return 

tertinggi berada pada angka 1,400 pada tahun 2017. Nampaknya tinggi rendahnya initial return perusahaan belum 

pasti ditentukan oleh kondisi hot atau cold market hal ini dapat dilihat dari data yang telah disebutkan. 

 

3. Perbedaan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Perusahaan yang Melakukan IPO 

pada Hot Market dan Cold Market 
Hot market dan cold market dapat dilihat dari tinggi rendahnya indeks harga saham gabungan pada saat 

perusahaan melakukan keputusan IPO. Hot market dan cold market dapat ditetapkan berdasarkan dari nilai median 

indeks harga saham gabungan (IHSG) pada saat perusahaan melakukan IPO. 

Hasil pengujian menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari signifikansi (α < 5%). Hal ini 

berarti terdapat perbedaan yang signifikan IHSG perusahaan yang IPO pada hot market dengan perusahaan yang 

melakukan IPO pada cold market periode 1993-2018. Menurut Usman (2016) yang mengatakan bahwa nilai indeks 

yang berada di bawah nilai rata-rata akan tergolong fenomena bearish. Jika tidak, nilai indeks, yang berada di atas 

nilai rata-rata akan diklasifikasikan sebagai fenomena bullish, dengan kata lain fenomena bullish dapat 

diindikasikan sebagai kondisi pasar yang mengalami trend naik (hot), sedangkan fenomena bearish diindikasikan 

dengan kondisi pasar yang menurun atau tetatp (cold).  

Penjelasan tersebut apabila dikaitkan dengan teori kesenjangan informasi (assymetri information) yang telah 

dikemukakan oleh Rock (1986) teori ini dapat menjelaskan bahwa mengapa terjadi adanya perbedaan signifikan 

tingkat IHSG dalam siklus hot & cold market. Teori ini membagi investor kedalam dua tipe, tipe yang pertama 

adalah investor yang mempunyai informasi (informed investor) dan investor yang tidak mempunyai informasi 

(uninformed investor).  

Hal tersebut juga dapat menjelaskan mengapa jumlah perusahaan yang berada pada siklus hot market dan 

cold market cukup berbeda, bahwa penerapan strategi market timing dalam melakukan keputusan pendanaan sering 

kali dilakukan pada kondisi IHSG yang sedang mengalami trend naik atau bisa dikatakan dalam kondisi hot market. 

Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa perusahaan lebih memilih melakukan IPO pada kondisi hot market 

atau cold market, dengan kondisi IHSG yang tinggi pada hot market perusahaan menyadari bahwa pada siklus hot 

market mempunyai trend positif dan dapat menghasilkan pendanaan secara maksimal. Karena sebab itu dengan 

melakukan IPO pada kondisi hot market diharapkan perusahaan akan dapat memberikan signal dengan efektif ke 

semua investor. Signal yang dimaksutkan adalah keinginan perusahaan untuk berkembang jauh menjadi 

perusahaan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan teori signaling yang menyatakan bahwa perusahaan akan 

memberikan informasi berupa sinyal-sinyal pada pasar bahwa perusahaan mempunyai prospek yang bagus 

(Arifin, 2005:12). 

Namun di lain sisi keputusan market timing yang diambil perusahaan tidak bisa dipastikan, sehingga 

dapat menimbulkan ketidak pastian nilai perusahaan. Argumentasinya adalah semakin tinggi ketidak pastian 
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mengenai nilai perusahaan di masa mendatang maka semakin tinggi jumlah investor yang akan mencari informasi 

sebelum penawaran dilakukan. 

Perusahaanlah yang dapat memprediksi atau menentukan kapan waktu yang tepat bagi perusahaan untuk 

melakukan IPO agar mendapat hasil yang maksimal dalam bidang pendanaan, selain itu perusahaan juga harus 

mempunyai kepekaan terhadap situasi maupun isu yang ada agar dapat memanfaatkan situasi atau momentum 

yang ada untuk melakukan IPO. Semakin peka perusahaan dalam membaca situasi atau momentum, maka 

semakin cepat juga perusahaan dapat mengatur strategi market timing untuk melakukan IPO. 

 

4. Perbedaan Initial Return pada Perusahaan yang melakukan IPO pada Hot Market dan 

Cold Market 
Underpricing adalah salah satu anomali dalam Initial Public Offering. Underpricing adalah peristiwa dimana 

harga pada pasar sekunder lebih besar dibandingkan dengan harga pada pasar perdana. Overpricing yaitu harga di 

pasar perdana lebih tinggi dibandingkan dengan harga di pasar sekunder (Neneh & Smit, 2013). Tidak terdapatnya 

perbedaan antara perusahaan yang melakukan IPO pada hot market dan cold market menunjukkan adanya peran 

dari underwriter atau penjamin emisi dalam menetapkan harga. 

 Jika dikaitkan dengan teori prospek (Prospect Theory) oleh (Loughran dan Ritter dalam, Wijayanto 2009) 

yang mengajukan teori prospek berdasarkan pada covariance antara kerugian yang dialami oleh emiten akibat 

underpricing dengan perubahan nilai kekayaan emiten setelah going public, dengan argumen yang diajukan oleh 

teori ini adalah underpricing merupakan bentuk tidak langsung antara biaya langsung dan biaya opportunity, 

dengan kata lain Apabila penjamin emisi menaikkan presentase biaya langsung emiten akan melakukan tawar 

menawar (bargain) yang hebat dibandingkan jika terjadi transfer kekayaan dalam bentuk biaya opportunity. Dengan 

demikian melakukan underpricing lebih menguntungkan bagi penjamin emisi dan hal ini termasuk dalam tugas 

underwriter sebagai underwriter function. 

Salah satu fungsi underwriter adalah underwriter function, underwriter function adalah fungsi penjaminan 

yaitu penjamin emisi memberikan jaminan penjualan saham perdana emiten. Ada dua jenis jaminan yang 

diberikan penjamin emisi yaitu jaminan full commitment dengan menjamin seluruh sekuritas akan terjual, dan 

bersedia membeli sisanya jika sebagian sekuritas tidak terjual. Sedangkan yang kedua adalah jaminan best effort 

yaitu penjamin emisi hanya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjual sekuritas yang diterbitkan oleh emiten. 

Fungsi underwriter selain Underwriter function adalagi fungsi underwriter sebagai marketing function, yang 

berarti penjamin emisi pada masa penwaran umum bekerja sama dengan agen penjual (investmen banker) 

melakukan marketing function untuk menjaring investor potensial dan mengumpulkan informasi untuk penetapan 

harga dan mengalokasikan IPO. Dengan fungsi tersebut underwriter mempunyai kelebihan atau kekuatan dalam 

mengeksploitasi mengenai harga pasar, dan hal ini dapat dimanfaatkan oleh underwriter untuk memberikan harga 

perdana yang rendah sehingga memudahkan untuk memasarkan saham. Hal ini membuat tidak adanya 

perbedaan yang signifikan antara initial return perusahaan yang melakukan IPO di hot market dan cold market. 

Keputusan underwriter melindungi investor dalam perdagangan saham tidak lain untuk menjaga reputasi 

underwriter itu sendiri. Jika underwriter tidak melakukan perlindungan kepada investor, maka investor akan 

enggan melakukan investasi kepada perusahaan yang sedang menjalin kerjasama dengan underwriter untuk 

melakukan IPO. Hal ini berdampak kepada saham yang kurang diminati. Jika saham suatu perusahaan tidak 

diminati banyak investor ditakutkan harga akan mengalami penurunan dan perusahaan tidak dapat 

mengoptimalkan sumber pendanaan dari keputusan IPO. Dari penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan membutuhkan underwriter yang bereputasi dalam melakukan IPO agar dana yang dikumpulkan dapat 

optimal. Sedangkan underwriter selalu ingin menjaga hubungan baik dengan investor untuk menjaga reputasi agar 

tetap baik.  

Menurut Rimawati (2013) emiten yang bekerjasama dengan penjamin emisi yang bereputasi baik 

diharapkan dapat mengurangi underpricing IPO yang akan merugikan emiten. Rzafindrambinina dan Kwan (2013) 

membuktikan secara empiris bahwa reputasi penjamin emisi berpengaruh negative terhadap underpricing. 

Underpricing dapat dijadikan sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan minat investor berinvestasi dalam 

saham IPO dengan memberikan initial return yang tinggi (Kristiantari, 2012). Kemungkinan terjadinya underpricing 
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disebabkan karena kesengajaan underwriter untuk menetapkan harga penawaran jauh dibawah harga pasar untuk 

meminimalkan kerugian yang harus ditanggung atas saham yang tidak terjual. 

Teori signaling menjelaskan bahwa perusahaan akan memberikan informasi berupa sinyal-sinyal pada 

pasar bahwa perusahaan mempunyai prospek yang bagus (Arifin, 2005:12). Tidak adanya perbedaan initial return 

dalam kondisi hot market dan cold market merupakan signal bagi investor untuk melakukan investasi pada pasar 

perdana. Yang artinya investor melakukan investasi pada kondisi hot market maupun cold market tidak akan 

memiliki perbedaan. Dalam kedua kondisi itu initial return perusahaan cenderung mengalami underpricing. 

Sehingga investor akan tetap dapat mengambil keuntungan dari investasinya di pasar perdana. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Oktalia (2017) dan Imayudha (2018) yang menyatakan tidak ada 

perbedaan yang signifikan initial return pada saat hot market dan cold market. Dan tidak mendukung hasil dari 

penelitian Warganegara & Warganegara (2014) yang menyatakan terdapat perbedaan initial return pada kondisi hot 

market dan cold market. 

 

SIMPULAN 
Kondisi indeks harga saham gabungan (IHSG) perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) 

pada kondisi hot market dan cold market di Bursa Efek Indonesia periode 1993-2018 mengalami fluktuasi, sedangkan 

kondisi initial return perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) pada kondisi hot market dan cold 

market di Bursa Efek Indonesia periode 1993-2018 mengalami underpricing. 

Terdapat perbedaan yang signifikan indeks harga saham gabungan (IHSG) perusahaan antara perusahaan 

yang melakukan Initial Public Offering (IPO) saat hot market dan saat cold market di Bursa Efek Indonesia periode 

1993-2018. Dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan initial return antara perusahaan yang melakukan 

Initial Public Offering (IPO) saat hot dan cold market di Bursa Efek Indonesia periode 1993-2018. Perusahaan dan 

underwriter dalam menentukan harga perdana selalu mempertimbangkan kepentingan investor, baik pada kondisi 

cold market maupun dalam kondisi hot market.  

Sesuai dengan hasil penilitian maka peneliti menyarankan sebaiknya perusahaan melakukan penawaran 

umum perdana (IPO) pada saat hot market karena perusahaan akan mendapatkan tingkat initial return yang lebih 

tinggi atau dapat dikatakan perusahaan akan mendapatkan sumber pendanaan yang optimal, dan bagi investor 

sebaiknya membeli saham perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana (IPO) pada semua kondisi 

pasar, baik hot market atau cold market, dan yang terakhir bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti hot market dan cold 

market lebih berfokus kepada sektor tertentu, agar semakin jelas sektor mana yang terkena dampak dari hot market 

dan cold market. Menambah periode agar lebih jelas pengelompokan hot market dan cold market, selain itu peneliti 

selanjutnya juga dapat menggolongkan atau mengelompokkan menjadi 3 bagian yaitu hot, warm dan cold market. 

Penambahan variabel seperti nilai IPO dan volume saham juga dapat digunakan untuk memperkuat hasil 

penelitian. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hutang dilihat dari struktur aktiva dan profitabilitas 

pada perusahan industry barang konsumsi di Indonesia. Metode penelitian menggunakan rancangan 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah struktur 

aktiva (X), profitabilitas sebagai variabel intervening (Z), sedangkan variabel terikatnya adalah kebijakan 

hutang (Y). Populasi dalam penelitian ini sebanyak 42 perusahaan industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 

sampling sehingga diperoleh 32 perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia untuk periode 2014-2017. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kondisi tren meningkat pada variabel kebijakan 

utang, tren stabil pada struktur aktiva, dan tren menurun pada profitabilitas, (2) FAR berpengaruh positif 

signifikan terhadap DER, (3) ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap DER, (4) FAR berpengaruh 

negatif signifikan terhadap ROA, (5) FAR berpengaruh positif signifikan terhadap DER melalui ROA. 

Kata Kunci: Kebijakan Hutang, Perusahaan Industri Barang Konsumsi, Profitabilitas, Struktur Aktiva 

 

PENDAHULUAN 
Tujuan dari manajer keuangan sudah tentu harus sejalan dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan, 

yaitu untuk meningkatkan penghasilan dari pemilik perusahaan (Syamsuddin,  2016:10). Setiap keputusan 

keuangan yang diambil oleh manajer keuangan nantinya akan berpengaruh pada pendapatan perusahaan. Selain 

itu, keputusan keuangan juga akan mempengaruhi persepsi calon investor terhadap perusahaan. Keputusan 

keuangan memerlukan perhitungan matang agar komposisi dan jenis-jenis sumber pendanaan yang nantinya 

digunakan sebagai kegiatan operasional perusahaan mendapatkan hasil yang optimal. Secara umum sumber 

pendanaan dibagi menjadi dua, yaitu sumber pendanaan internal dan sumber pendanaan eksternal. Pendanaan 

internal berupa modal sendiri dan laba ditahan, sedangkan pendanaan eksternal berasal dari hutang. Salah satu 

teori yang berkaitan dengan keputusan pendanaan yaitu Pecking Order Theory (Myers, 1984). Teori tersebut 

menyatakan bahwa terdapat urutan pemilihan sumber pendanaan, yaitu perusahaan lebih memilih sumber dana 

internal yang diperoleh dari laba ditahan. Apabila diperlukan dana eksternal maka perusahaan akan memilih 

menerbitkan sekuritas teraman dengan urutan; hutang yang paling aman, hutang yang berisiko tinggi, convertible 

securities, preferred stock, dan terakhir saham biasa. 

 Brigham, E.F & Houston, (2014:186) menyatakan, manajer sering kali menggunakan kelebihan kas untuk 

mendanai proyek yang mungkin hanya memberikan manfaat yang kecil bagi perusahaan. Sebaliknya, manajer 

dengan arus kas bebas yang terbatas akan memiliki kemampuan yang lebih kecil untuk melakukan pengeluaran 

yang sia-sia. Dengan demikian, perusahaan harus mencari solusi untuk menangani masalah tersebut. Alternatif 

yang dapat diambil perusahaan yaitu dengan menetapkan struktur modal dengan tingkat hutang yang lebih besar 

dengan tujuan agar keputusan pendanaan tersebut memaksa manajer menjadi lebih disiplin dalam menggunakan 

modalnya. Pada penelitian ini, kebijakan hutang diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER). Rasio ini 

berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk hutang (Kasmir, 2011:158). 

Dengan kata lain, DER adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara hutang yang diberikan oleh kreditur 

dengan modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Seorang manajer harus mengetahui kemampuan 

perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya. Hutang tentu tidak semena-mena diberikan oleh kreditur tanpa 

adanya perjanjian yang disepakati dengan perusahaan. Menurut Brigham, E.F & Houston,(2001:188), perusahaan 
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yang struktur aktivanya sesuai untuk dijadikan jaminan kredit cenderung lebih banyak menggunakan hutang. 

Pada penelitian ini, struktur aktiva diukur menggunakan Fixed Asset Ratio (FAR) yang membandingkan jumlah 

aktiva tetap terhadap total aktiva yang terdapat pada perusahaan. Rasio tersebut mengukur komposisi aktiva tetap 

atas total aktiva yang dimiliki perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Putra, D & Ramadhani (2017) dan menjelaskan bahwa struktur aktiva 

berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hutang. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Denziana, A & Yunggo (2017). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mardiyati, U., Qothrunnada, 

Kurnianti  (2018) menunjukkan bahwa struktur aktiva tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang. Adanya 

ketidakkonsistenan hasil dari penelitian terdahulu maka diperlukan variabel intervening untuk mengetahui faktor 

yang mempengaruhi hubungan tidak langsung antara struktur aktiva terhadap kebijakan hutang. Penelitian yang 

dilakukan oleh Murtiningtyas (2012) menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan hutang. 

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2017). Profitabilitas perusahaan 

merupakan faktor yang selalu menjadi perhatian bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan 

seperti pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, investor, pemerintah, konsumen, pelanggan, calon kreditur, 

dan pesaing perusahaan. Keputusan investasi dan pendanaan perusahaan tidak terlepas dari tingkat profitabilitas. 

Pecking Order Theory (Myers, 1984) menyatakan, urutan pendanaan yang pertama merupakan dana internal berupa 

laba ditahan. Profitabilitas yang rendah akan mengakibatkan kekurangan dana internal dari laba ditahan, yang 

berarti kebijakan hutang yang lebih tinggi adalah pilihan yang harus diambil manajer untuk mendanai kegiatan 

operasional perusahaan. Namun, tanpa adanya keuntungan akan sangat sulit bagi perusahaan untuk menarik 

modal dari luar (Syamsuddin, 2016:59). Maka manajemen perusahaan harus berusaha meraih keuntungan 

maksimal demi mendapatkan modal dengan mudah. Untuk mengukur tingkat keuntungan perusahaan, 

digunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan (Kasmir, 2011:196).  

 Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah Return On Asset (ROA). 

Menurut Syamsuddin (2016:63) Return On Asset (ROA) juga disebut sebagai return on investment yang merupakan 

pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah 

keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Pengembalian atas investasi merupakan gambaran 

mengenai produktivitas perusahaan. Artinya semakin tinggi rasio ini maka semakin baik kondisi perusahaan, 

begitu juga sebaliknya. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan industri barang konsumsi. Menurut (Riyandi, 

2015) (dalam merdeka.com) berdasarkan hasil riset, pertumbuhan industri barang konsumsi di Indonesia 

melambat dari 15,2% pada tahun 2014 menjadi 7,4% pada tahun 2015. Meskipun pertumbuhan industri barang 

konsumsi dinilai melambat, industri barang konsumsi merupakan penopang terbesar bagi industri manufaktur. 

Subsektor makanan dan minuman yang merupakan salah satu pembentuk industri barang konsumsi mencatatkan 

pertumbuhan tertinggi pada kuartal IV/2017 sebesar 13,76 % (Kemenperin, go.id).  

Angka pertumbuhan tersebut terbilang konsisten dan signifikan karena menurut (Primus, 2017) (dalam 

kompass.com), angka pertumbuhan industri makanan dan minuman lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka 

pertumbuhan industri pengolahan non-migas yang rata-rata angka pertumbuhannya hanya 5,83% dan rata-rata 

pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka 5%. Industri barang konsumsi dinilai memiliki potensi 

kenaikan karena perusahaan-perusahaan yang ada pada sektor industri barang konsumsi merupakan produsen 

dari produk-produk kebutuhan mendasar konsumen, seperti makanan, minuman, dan obat-obatan. Sehingga 

perusahaan-perusahaan tersebut tidak akan terlalu terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro dan situasi bisnis 

secara umum. Dengan demikian, produsen yang bergerak pada industri tersebut tetap dapat menjaga tingkat 

penghasilan yang tinggi. Menurut Darmadji & Fakhruddin (2011:7), saham perusahaan-perusahaan yang memiliki 

karakteristik seperti itu disebut sebagai saham siklikal (counter cyclical stocks). 

Pertumbuhan perusahaan tersebut tidak lepas dari peran struktur modal yang digunakan perusahaan 

dalam membiayai kegiatan operasinya. Struktur modal tersebut dapat terlihat pada nilai debt to equity (DER) yang 

mencerminkan kebijakan hutang perusahaan. Nilai DER yang fluktuatif dari tahun 2014 sampai dengan 2017 dan 

menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

struktur aktiva terhadap kebijakan hutang dengan profitabilitas sebagai variabel intervening dan selanjutnya akan 

diuji hipotesis untuk mengetahui (1) Pengaruh struktur aktiva terhadap kebijakan hutang; (2) Pengaruh 
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profitabilitas terhadap kebijakan hutang; (3) Pengaruh Struktur aktiva terhadap profitabilitas; dan (4) Pengaruh 

struktur aktiva terhadap kebijakan hutang melalui profitabilitas pada perusahaan industri barang konsumsi yang 

listing di BEI periode 2014-2017. 

 

METODE 
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi 

dalam penelitian ini adalah Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Listing di BEI periode 2014-2017 sebanyak 

42 perusahaan. Penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 32 

perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis jalur (path analysis) untuk mengetahui pengaruh langsung, 

pengaruh tidak langsung dan pengaruh total dari variabel-variabel yang akan diteliti. Formula yang akan 

digunakan dalam penelitian ini tampak pada persamaan berikut: 

Z = β1 X + εi 

Y = β1 X + β2 Z + εi 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hasil perhitungan klasifikasi DER perusahaan industri barang 

konsumsi tahun 2014-2017 ke dalam distribusi frekuensi sebagai berikut:  

 

50%47%

3%

Nilai DER

Rendah 0,080 - 0,852

Sedang 0,853 - 1,624

Tinggi 1,625 - 2,397

 
Gambar 1. Diagram Tingkat DER 

 

Berdasarkan Gambar 1, kondisi DER perusahaan industri barang konsumsi tahun 2014-2017 sebagian 

besar tergolong dalam klasifikasi rendah dengan 50%. Terdapat 16 perusahaan yang memiliki DER rendah. Diikuti 

dengan 46,9% sebanyak 15 perusahaan yang tergolong klasifikasi sedang. Sisanya 3,1% dengan 1 perusahaan yang 

tergolong klasifikasi tinggi. Terdapat 21 perusahaan dari 32 sampel perusahaan industri barang konsumsi yang 

memiliki rata-rata DER dibawah 1 yang artinya hutang lebih kecil daripada ekuitas yang dimiliki perusahaan. 

Hasil perhitungan klasifikasi FAR perusahaan industri barang konsumsi tahun 2014-2017 ke dalam distribusi 

frekuensi sebagai berikut: 

 

34%

41%

25%

Tingkat FAR

Rendah 0,091 - 0,271

Sedang 0,272 - 0,452

Tinggi 0,453 - 0,633

 
Gambar 2. Diagram Tingkat FAR 
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Berdasarkan Gambar 2, kondisi FAR perusahaan industri barang konsumsi tahun 2014-2017 sebagian 

besar tergolong dalam klasifikasi sedang dengan persentase 40,6%. Terdapat 13 perusahaan yang memiliki FAR 

sedang. Sebesar 34,4% dengan sebanyak 11 perusahaan tergolong dalam klasifikasi rendah. Sisanya 25% dengan 8 

perusahaan tergolong dalam klasifikasi tinggi. hanya terdapat 5 perusahaan yang memiliki rata-rata FAR diatas 

50%, sedangkan sisanya memiliki rata-rata dibawah 50% yang berarti bahwa sebagian besar perusahaan lebih 

memilih berinvestasi pada aktiva lancar atau aktiva lainnya. Hasil perhitungan klasifikasi ROA perusahaan 

industri barang konsumsi tahun 2014-2017 ke dalam distribusi frekuensi sebagai berikut: 

 

 
Gambar 3. Diagram Tingkat ROA 

 

Berdasarkan Gambar 3, kondisi ROA perusahaan industri barang konsumsi tahun 2014-2017 sebagian 

besar tergolong dalam klasifikasi rendah dengan persentase 71,9% sebanyak 23 perusahaan. Sebesar 18,7% dengan 

6 perusahaan tergolong dalam klasifikasi sedang. Sisanya hanya sebesar 9,4% dengan 3 perusahaan yang termasuk 

dalam klasifikasi tinggi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil asumsi klasik pada uji 

normalitas bahwa data berdistribusi normal. Uji multikolinieritas menunjukkan tidak terjadi kolerasi diantara 

variabel bebas. Uji autokolerasi menunjukkan tidak terdapat autokorelasi antar residual. Uji heteroskedastisitas 

menunjukkan bahwa varian residual bersifat homoskedastisitas. Dengan demikian, seluruh asumsi terpenuhi. 

 

Tabel 1 Hasil Koefisien Model Analisis Jalur 

Model Summary 

Model R 

R 

Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .320a .102 .094 .08456 

a. Predictors: (Constant), X (FAR) 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) .166 .020  8.266 .000 

X (FAR) -.201 .057 -.320 -3.539 .001 

a. Dependent Variable: Z (ROA) 
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Tabel 2 Hasil Koefisien Model 2 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .621a .386 .375 .33592 

a. Predictors: (Constant), Z (ROA), X (FAR) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) .618 .102  6.077 .000 

X (FAR) .951 .238 .317 4.004 .000 

Z (ROA) -2.117 .379 -.443 -5.588 .000 

a. Dependent Variable: Y (DER) 

 

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel X (FAR) menunjukkan bahwa 

signifikansi lebih kecil dari α (0,001 < 0,050) maka dapat disimpulkan bahwa variabel X (FAR) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Z (ROA). Untuk mencari nilai ε1 dapat dihitung dengan rumus εi = √(1-R Square) 

kemudian diperoleh nilai ε1 sebesar 0,947. 

 Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa signifikansi variabel X (FAR) lebih kecil dari α (0,000 < 0,050) 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel X (FAR) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (DER). Nilai 

signifikansi variabel Z (ROA) juga lebih kecil dari α (0,000 < 0,050) maka dapat disimpulkan bahwa variabel Z 

(ROA) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (DER). Untuk mencari nilai ε2 dapat dihitung dengan rumus εi 

= √(1-R Square) kemudian diperoleh nilai ε2 sebesar 0,783. 

 

Pembahasan 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa variabel X (FAR) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel Y (DER). Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa struktur 

aktiva berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan industri barang konsumsi yang listing 

di BEI tahun 2014-2017 diterima. Rata-rata struktur aktiva (FAR) sebagian besar tergolong dalam klasifikasi rendah 

dan sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menginvestasikan kekayaannya pada 

aset-aset yang lain. Apabila dilihat dari arah hubungannya hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif dan 

signifikan antara FAR terhadap DER. Sehingga ketika terjadi peningkatan pada struktur aktiva maka kebijakan 

hutang perusahaan juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Menurut Brigham & Houston (2001:188), 

perusahaan yang struktur aktivanya sesuai untuk dijadikan jaminan kredit cenderung lebih banyak menggunakan 

hutang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra, D & Ramadhani (2017), 

Denziana, A & Yunggo, (2017), Margaretha (2014) yang mengungkapkan bahwa perusahaan akan cenderung 

menggunakan hutang yang lebih besar apabila perusahaan tidak memiliki cukup modal atau struktur aktiva yang 

lebih bersifat lancar. 

 Variabel ROA berpengaruh signifikan terhadap DER perusahaan industri barang konsumsi yang listing di 

BEI periode 2014-2017. Dengan demikian, hipotesis 2 yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan industri barang konsumsi yang listing di BEI periode 2014-2017 

diterima. Apabila dilihat dari arah hubungannya profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kebijakan hutang perusahaan industri barang konsumsi tahun 2014-2017. Artinya, apabila profitabilitas mengalami 

kenaikan, justru kebijakan hutang perusahaan akan turun, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan annual report, 

adanya depresiasi rupiah secara terus menerus pada selama penelitian sehingga harga bahan baku tidak stabil, 

fluktuasi pola dan tingkat konsumsi rumah tangga, serta kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah yang 

justru berdampak pada penurunan penjualan perusahaan industri barang konsumsi, sehingga tidak sedikit 

perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan ekuitas. Pada akhirnya, perusahaan perlu menambah porsi 
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hutang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan akibat berkurangnya penyediaan dana internal. Hasil penelitian 

ini mendukung pecking order theory yang diungkapkan oleh Myers (1984) perusahaan lebih memilih pendanaan 

internal ketika perusahaan memiliki saldo laba yang cukup untuk dijadikan modal kembali, namun perusahaan 

akan memilih pendanaan eksternal berupa hutang apabila memang dibutuhkan. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Jóźwiak, B.K., Marszalek, J., Sekula, (2015), Murtiningtyas (2012), Putra, D 

& Ramadhani(2017), Denziana, A & Yunggo (2017), Margaretha (2014) dan Purwanti (2017) menjelaskan bahwa 

profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan hutang. 

 Struktur aktiva (FAR) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) perusahaan industri barang 

konsumsi tahun 2014-2017. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan nilai pada FAR akan mempengaruhi ROA 

perusahaan industri barang konsumsi. Apabila dilihat dari arah hubungannya, FAR berpengaruh negatif 

signifikan terhadap ROA perusahaan industri barang konsumsi yang listing di BEI periode 2014-2017. Dengan 

demikian, hipotesis 3 yang menyatakan bahwa struktur aktiva berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan industri barang konsumsi yang listing di BEI periode 2014-2017 diterima. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Suartika, P., Suartana, Darmawan (2013). Namun, hasil penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian Al-Jafari, M.K. & Al-Samman (2015) dan Saleh, H., Priyawan, S., Ratnawati, (2015). Al-

Jafari, M.K. & Al-Samman(2015) yang menunjukkan struktur aktiva berpengaruh positif signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur aktiva (FAR) dan profitabilitas (ROA) berpengaruh 

signifikan terhadap kebijakan hutang (DER) dan struktur aktiva (FAR) berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas (ROA). Syarat terpenuhinya variabel intervening yaitu harus terdapat pengaruh terhadap variabel 

dependen, dan variabel intervening harus memiliki pengaruh terhadap variabel independen. Sehingga dengan 

demikian, struktur aktiva (FAR) berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang (DER) melalui profitabilitas 

(ROA) perusahaan industri barang konsumsi yang listing di BEI tahun 2014-2017. Meskipun signifikan, nilai 

koefisien pengaruh tidak langsung antara FAR terhadap DER melalui ROA lebih kecil daripada nilai koefisien 

pengaruh langsung antara FAR terhadap DER. 

 

SIMPULAN 
Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi DER perusahaan industri barang konsumsi yang listing di BEI 

tahun 2014-2017 sebagian besar tergolong dalam klasifikasi rendah dengan tren yang meningkat. FAR sebagian 

besar tergolong dalam klasifikasi sedang dengan tren yang stabil. ROA sebagian besar tergolong dalam klasifikasi 

rendah dengan tren yang menurun. FAR berpengaruh positif signifikan terhadap DER perusahaan industri barang 

konsumsi yang listing di BEI periode 2014-2017. ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap DER. FAR 

berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. FAR berpengaruh signifikan terhadap DER melalui ROA. 

Selanjutnya penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambah beberapa rasio keuangan atau variabel lainnya 

yang tidak diangkat dalam penelitian ini seperti nilai perusahaan, growth, ukuran perusahaan, dan macam-macam 

rasio yang lain. 

 

DAFTAR REFERENSI 
Al-Jafari, M.K. & Al-Samman, H. (2015). Determinants of Profitability: Evidence from Industrial Companies Listed on 

Muscat Securities Market. Review of European Studies. Vol. 7 No. 

Agus, R. Sartono. 2010. Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE. 

Arifin, Z. 2005. Teori Keuangan dan Pasar Modal. Yogyakarta: Ekonosia. 

Brigham, E.F & Houston, J. . (2014). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Salemba Empat. 

Darmadji & Fakhruddin. (2011). Pasar Modal di Indonesia (Edisi Ket). Salemba Empat. 

Denziana, A & Yunggo, E. D. (n.d.). Pengaruh Profitabilitas, Struktur Aktiva, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap 

Struktur Modal Perusahaan Pada Perusahaan Real Estate And Property Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2015. Jurnal Akuntansi & Keuangan, Volume 8 N. 

Ghozali, I. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro. 

Hasan, I. 2009. Analisis Data Penelitian Dengan Statistik. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 



Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian Keuangan dan Bisnis Syariah 2021 

Universitas Negeri Malang 

5 April 2021 

 

34 

 

Jóźwiak, B.K., Marszalek, J., Sekula, P. (2015). Determinants of Debt-Equity Choice – Evidence From Poland. 

Emerging Markets Journal, Vol. 5 No. 

Kasmir. (2011). Analisis Laporan Keuangan. Raja Grafindo Persada. 

Kemenperin. (n.d.). (http://www.kemenperin.go.id/artikel/18770/Tumbuh-5,14-Persen,-Industri-Masih-

Kontributor-Terbesar-PDB-Nasional) diakses tanggal 9 Februari 2019. 

Mardiyati, U., Qothrunnada, Kurnianti, D. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Struktur Aktiva, Ukuran 

Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Utang Pada Perusahaan Sektor 

Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012 – 2016. Jurnal Riset Manajemen 

Sains Indonesia, Vol. 9 No.1 

Margaretha, F. (2014). Determinants of Debt Policy in Indonesia’s Public Company. Review of Integrative Business & 

Economics Research, Vol.3 No.2. 

Murtiningtyas, A. I. (n.d.). Kebijakan Deviden, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, 

Resiko Bisnis terhadap Kebijakan Hutang. Accounting Analysis Journal, Vol. 1 No. 

Myers, S. (1984). The Capital Structure Puzzle. The Journal Of Finance, Vol. XXXIX. 

Prastowo, D & Juliaty, R. 2008. Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Aplikasi (Edisi Kedua). Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN. 

Primus, J. (2017). Begini Cara Menjaga Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman. 

https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/24/153929226/begini-cara-menjaga-pertumbuhan-industri-

makanan-dan-minuman), diakses tanggal 9 Februari 2019. 

Purwanti, M. (2017). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Kebijakan Hutang 

(Studi Empiris Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di BEI). EJournal Administrasi Bisnis, Vol. 5 No. 

Putra, D & Ramadhani, L. (2017). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pada Perusahaan Jasa Yang 

Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015. Jurnal Akuntansi & Keuangan, Volume 8 N. 

Riduwan & Kuncoro, E. A. 2011. Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur (Path Analysis). Bandung: Alfabeta. 

Riyandi, S. (2015). Pertumbuhan Industri Barang Konsumsi Melambat. 

Riyanto, B. 2001. Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE. 

Saleh, H., Priyawan, S., Ratnawati, T. (2015). The Influence of Assets Structure, Capital Structure and Market Risk 

on the Growth, Profitability and Corporate Values (Study In Manufacturing Companies Listed In Indonesia 

Stock Exchange). International Journal of Business and Management Invention, Vol. 4 No. 

Suartika, P., Suartana, Darmawan, D. P. (2013). Pengaruh Aktiva Tetap, Hutang Jangka Panjang, dan Modal 

terhadap Laba Bersih Perusahaan Agribisnis Indeks LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal 

Manajemen Agribisnis, Vol. 1 No. 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: IKAPI. 

Syamsuddin, L. (2016). Manajemen Keuangan Perusahaan. Raja Grafindo Persada. 

Universitas Negeri Malang. 2010. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Edisi Kelima. Malang: Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan Universitas Negeri Malang. 

 

 

 

http://www.kemenperin.go.id/artikel/18770/Tumbuh-5,14-Persen,-Industri-Masih-Kontributor-Terbesar-PDB-Nasional
http://www.kemenperin.go.id/artikel/18770/Tumbuh-5,14-Persen,-Industri-Masih-Kontributor-Terbesar-PDB-Nasional


Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian Keuangan dan Bisnis Syariah 2021 

Universitas Negeri Malang 

5 April 2021 

 

35 

 

PASAR MODAL INDONESIA DAN PERANG DAGANG AS-CHINA: PERSEPKTIF 

ABNORMAL RETURN 

 
Alda Dia Pasha1, Fadia Zen2, Trisetia Wijijayanti3 

1Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang,   aldadiapasha9@gmail.com 
2Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang,  fadia.zen.fe@um.ac.id 

3Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang,  trisetia.wijiajayanti.fe@um.ac.id 

 

Abstract 
This study was to the conditions of AR and ATVA before and after the US-China trade war, and to know 

the difference in abnormal returns and abnormal trading volume activity before and after US-China trade 

war in LQ-45 companies. This research uses event study. This study uses secondary data, namely research 

data directly through intermediary media and is data obtained and recorded by other parties or second 

parties. Data in the form of documents and information in the form of relationships with other objects is 

daily stock price data that can be accessed through the official website of the Indonesia Stock Exchange. 

The results showed: (1.) Conditions of abnormal return and abnormal trading volume activity before and 

after the events of the trade war experienced fluctuating movements with negative trends. (2.) There is a 

significant difference in abnormal returns before and after the US-China trade war. (3) There is no 

significant difference in abnormal trading volume activity before and after the US-China trade war. 

Keywords: Abnormal return and Abnormal Trading Volume Activity, US-China Trade War 

 

PENDAHULUAN 
Pasar Modal merupakan salah satu tempat bagi pelaku pasar atau investor untuk berinvestasi pada asset 

keuangan. Produk yang diperjualbelikan di pasar modal adalah saham, derivatif dan surat utang. Saham 

merupakan asset keuangan yang paling sering diperdagangkan di pasar modal (Satria, 2017). Dalam berinvestasi 

di pasar modal, pergerakan harga saham yang sangat fluktuatif dapat memberikan keuntungan maupun kerugian 

untuk investor. Pergerakan harga saham di dalam pasar modal yang sering berubah bisa disebabkan oleh 

beberapa faktor, salah satunya adalah kondisi perekonomian global. Perubahan ini terjadi terutama ketika ada 

major economic event (Huyghebaert & Wang, 2010). Peristiwa perang dagang AS-Cina merupakan peristiwa 

global yang termasuk major economic event (Torry, 2018) 

Sejak masa kampanye kepresidenannya, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump telah 

mengindikasikan akan mengarahkan perekonomian Amerika Serikat (AS) kepada proteksionisme (Pujayanti, 

2018). Dalam perkembangan ekonomi global kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump memang membawa 

banyak guncangan bagi seluruh Negara. Hal tersebut semakin terlihat dengan kebijakannya dalam mengenakan 

tarif impor terhadap produk-produk dari Cina (Li, He, & Lin, 2018). Kebijakan tersebut dikwawatirkan dapat 

memicu perang dagang. 

Donald Trump telah menandatangani surat keputusan sebagai jalan untuk menerapkan tarif perdagangan 

sekitar US$ 60 miliar atau sekitar Rp 827 triliun bagi produk Cina yang masuk ke negara tersebut. Keputusan 

tersebut diumumkan pada Kamis, 22 Maret 2018 waktu setempat (tempo.co.id). Tindakan tersebut dilakukam 

karena defisit perdagangan AS yang terus memburuk dengan Cina, kemajuan Cina dalam beberapa dekade 

terakhir sehubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan internasional dan adanya dugaan 

praktik pelanggaran hak atas   

kekayaan intelektual yang dilakukan Cina terhadap perusahaan AS, hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya 

perang dagang dua Negara raksasa ekonomi dunia tersebut (Pujayanti, 2018).  

Dari adanya kebijakan tersebut pemerintahan Cina akan membalas dengan mengenakan tarif impor 

produk AS. Terdapat 120 barang impor dari AS yang dikenakan tariff sekitar 15 persen hingga 25 persen yakni 

untuk sejumlah produk olahan dari babi hingga pipa baja (Kompas.com). pada tanggal 02 April 2018 Cina 

memutuskan untuk pemberlakuan tarif atas yang dilakukan oleh Amerika, tindakan Cina yang merespon aksi 

Amerika menjadi titik awal perang dagang dimulai sehingga pada tanggal 02 April 2018 ditetapkan sebagai event 
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date perang dagang, karena perang dimulai ketika salah satu memberikan ancaman kemudian dibalas dan saling 

berbalas (PIIE.com). 

Bagi Indonesia kebijakan proteksionisme kedua Negara tersebut akan berdampak pada terganggunya 

kegiatan ekspor Indonesia ke AS-Cina karena kedua Negara tersebut merupakan mitra dagang Negara Indonesia. 

Di sisi lain, dampak dari perang dagang tersebut menyebabkan membanjirnya barang impor dari Cina dengan 

harga murah yang akan membunuh barang-barang produksi dalam negeri (Pujayanti, 2018). Adanya perang 

dagang antara AS-Cina menebarkan sentimen negatif di bursa saham seluruh dunia. Pasar saham AS di Wall 

Street dalam beberapa hari terakhir bergejolak, diikuti bursa saham regional Asia, dan bursa saham dalam negeri 

(Liputan6.com). Hal yang sama juga terjadi pada bursa saham Asia dimana Indeks Nikkei 225 dan Topix di Jepang 

anjlok masing-masing 3,42 persen dan 2,76 persen, Hang Seng di Hongkong merosot 2,63 persen dan CSI 300 di 

Tiongkon menurun 2,54 persen. Bursa saham Eropa dan Amerika Serikat (AS) ditutup anjlok (Katadata.co.id).  

Pada tahun 2019 Seluruh bursa saham utama kawasan Asia melemah dengan data perdagangan mencatat, 

indeks Nikkei ambruk 2,17%, indeks Shanghai jatuh 1,17%, indeks Hang Seng merosot 1,91%, indeks Straits Times 

melemah 1,45%, dan indeks Kopi berkurang 1,64% (Cnbcindonesia.com). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 

IHSG pada 23 Agustus 2019 melemah sebesar 2,11% (month-to-date/mtd) di level 6.255,6 hal ini terjadi seiring 

meningkatnya tensi perang dagang AS-China (Sindonews.com). Kejatuhan indeks saham global maupun 

melemahnya IHSG merupakan reaksi pasar seiring memanasnya hubungan dagang antara Amerika Serikat (AS) 

dengan Cina. 

Tidak hanya berdampak pada melemahnya IHSG namun berdampak juga terhadap penurunan ekspor 

Indonesia terhadap negara Amerika dan Cina dari tahun 2018 hingga 2019, baik dari migas dan non migas. 

Dimana penurunan ekspor dapat mengakibatkan neraca perdagangan mengalami defisit baik antara Indonesia 

dengan Amerika maupun Indonesia dengan Cina. 

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada perusahaan yang termasuk ke dalam Indeks LQ-45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode Februari 2018- Juli 2018. Penelitian ini menggunakan saham LQ-45 

dikarenakan emiten yang masuk dalam Indeks LQ-45 merupakan emiten yang memilki tingkat likuiditas dan 

kapitalisasi pasar tertinggi serta aktif diperdagangkan di BEI sehingga diharapkan dapat menggambarkan reaksi 

pasar modal yang tercermin melalui pergerakan harga saham dan volume perdagangan. Pemilihan perusahaan 

pada penelitian ini menggunakan perusahaan LQ-45 agar menunjukkan hasil yang lebih stabil karena mengingat 

pembaharuan anggota perusahaan LQ-45 yang dilakukan enam bulan sekali. 

Pengaruh peristiwa global seperti perang dagang terhadap pasar modal dicerminkan oleh reaksi pasar 

yang terjadi pada pasar modal. Reaksi pasar modal terjadi akibat informasi yang masuk ke pasar yang akhirnya 

direspon oleh investor. Informasi ini dapat dijelaskan melalui teori sinyal (signaling theory), di mana pemilik 

informasi berusaha memberikan potongan informasi relevan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima, yang 

selanjutnya pihak penerima akan menyesuaikan perilakunaya sesuai dengan pemahamannya terhadap sinyal 

tersebut (Spence, 1973). Signaling Theory menjelaskan bahwa setiap event memilki potensi muatan informasi 

sebagai satu sinyal (Fahmi, 2013:100). Informasi tersebut akan diserap hingga pada saat tertentu akan menuju ke 

posisi ekuilibrium yang baru. Efisiensi pasar seperti ini disebut dengan efisiensi pasar secara informasi 

(informationally efficient market) yaitu bagaimana pasar bereaksi terhadap informasi yang tersedia. Teori efisiensi 

pasar menjelaskan bahwa pasar efisien merupakan suatu pasar di mana harga sekuritas secara penuh 

mencerminkan informasi yang ada. Informasi tersebut akan diserap oleh pasar yang selanjutnya akan tercermin 

dalam perubahan harga sekuritas (Hartono, 2017:605-608). 

Untuk menguji kandungan informasi dari suatu pengumuman dan efisiensi pasar dapat menggunakan 

pendekatan event study. Tujuan pengujian kandungan informasi adalah untuk melihat reaksi dari sebuah 

pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi, maka pasar akan bereaksi pada saat informasi tersebut 

diterima oleh pasar (Hartono, 2017:644). Reaksi pasar dapat dilihat dari berubahnya harga dan volume 

perdagangan saham. Perubahan harga saham dapat dilihat melalui adanya abnormal return yakni selisih antara 

return sesungguhnya dengan return ekspektasi sedangkan seberapa besar reaksi pasar terhadap volume 

perdagangan saham yang terjadi akan ditunjukan oleh abnormal trading volume activity, yakni selisih antara volume 

sesungguhnya dengan volume ekspektasi. 

Penelitian sebelumnya yang menguji tentang pengaruh peristiwa ekonomi dan politik global terhadap 

abnormal return dan abnormal trading volume activity diantaranya adalah penelitian Manggala (2017), Lin, dkk (2018), 



Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian Keuangan dan Bisnis Syariah 2021 

Universitas Negeri Malang 

5 April 2021 

 

37 

 

dan Putri (2018) yang menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh terhadap variabel yang diteliti. Hasil berbeda 

ditunjukkan oleh penelitian Sedana & Silaban (2018)  dan Tahu (2018)yang menunjukkan hasil bahwa tidak 

terdapat pengaruh terhadap variabel yang diteliti.  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Manggala (2017), Lin, dkk (2018), Teimouri & Raeissadat (2019) dan 

Sedana & Silaban (2018) menunjukkan hasil penelitian bahwa tidak semua peristiwa kebijakan ekonomi dan 

politik global dapat mempengaruhi abnormal return dan abnormal trading volume activity pada saat terjadinya 

peristiwa maupun sebelum dan sesudah peristiwa. Hal inilah yang mendasari peneliti untuk melakukan pengujian 

kembali apakah peristiwa kebijakan ekonomi dan politik global dapat mempengaruhi reaksi pasar (abnormal return 

dan abnormal trading volume activity). Penelitian ini akan membahas mengenai peristiwa perang dagang AS-Cina 

yang disebabkan oleh kebijakan Donald Trump terhadap reaksi pasar, yakni harga saham dan volume 

perdagangan saham yang belum pernah diteliti sebelumnya. Perang dagang AS-Cina menjadi perhatian 

masyarakat dunia dikarenakan perang dagang ini timbul dari adanya kebijakan kontroversial Presiden Donald 

Trump dalam menetapkan tarif atas barang impor dari Cina dalam upaya melindungi produksi dalam negeri yang 

didominasi oleh produksi dari Cina. Perang dagang ini melibatkan dua Negara pemilik perekonomian terbesar di 

dunia, dimana perang dagang antar dua Negara tersebut tidak hanya berdampak pada dua Negara tersebut saja, 

melainkan akan berimbas kepada Negara-negara lain yang ekonominya paling terintegrasi dengan ekonomi 

global. Perang dagang dapat menurunkan tingkat volume perdagangan hal ini tentunya dapat mempengaruhi 

kondisi perekonomian global. Sebagai Negara yang terintegrasi dengan ekonomi global, Indonesia sulit untuk 

menghindari dampak dari peristiwa global tersebut. Dampak dari adanya perang dagang AS-Cina dapat 

dirasakan oleh Indonesia dikarenakan kedua Negara tersebut merupakan mitra dagang terbesar Indonesia 

(Pujayanti, 2018). Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi ada atau tidaknya reaksi pasar (abnormal 

return dan abnormal trading volume activity) pada saat, sebelum maupun sesudah terjadinya peristiwa perang 

dagang. Oleh karena itu penelitian ini penting dan menarik bagi peneliti untuk dilakukan. 

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan di atas masih ada terdapat perbedaan hasil penelitian 

(research gap). Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian event study terhadap peristiwa perang dagang AS-

Cina dengan event date pada 02 April 2018. Penelitian ini ditlakukan untuk menguji reaksi pasar pada peristiwa 

perang dagang satu dan dua AS-Cina yang disebabkan oleh kebijakan Presiden Donald Trump terhadap abnormal 

return dan abnormal trading volume activity. Dengan demikian diajukan hipotesis yaitu: 

H1:  Terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa perang dagang AS-Cina pada 

perusahaan yang termasuk ke dalam Indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

H2: Terdapat perbedaan abnormal trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa perang dagang 

AS-Cina pada perusahaan yang termasuk ke dalam Indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

 

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini: perang dagang AS-Cina, abnormal return dan abnormal 

trading volume activity. 

 

METODE 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang berbentuk 

komparatif yaitu membandingkan abnormal return dan abnormal trading volume activity lima hari sebelum dan lima 

hari sesudah peristiwa perang dagang AS-Cina. Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah abnormal 

return dan abnormal trading volume activity. Abnormal return dapat diperoleh dari selisih antara return sesungguhnya 

yang terjadi dengan return ekspektasian dan data diproses melalui laman idx. Sedangkan abnormal trading volume 

activity merupakan perubahan volume perdangangan saham yang dapat diperoleh dari selisih antara volume 

perdagangan sesungguhnya dengan volume ekspektasi atau bisa diperoleh dari presentase saham yang 

diperdagangkan perusahaan i dikurangi presentase saham yang diperdagangkan secara keseluruhan. Dalam 

mencari data dapat diproses melalui laman idx 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ45 periode 

Februari-Juli 2018. Pemilihan kriteria sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu 

perusahaan yang tidak melalukukan corporate action, sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
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sebanyak 36 Perusahaan. Model yang digunakan untuk mengestimasi return ekspektasian adalah Mean Adjusted 

Model. Model ini didapatkan dengan merata-rata return ekspektasi selama periode ekspektasi.  

Periode pengamatan (event period) dalam penelitian ini adalah 11 hari perdagangan di bursa saham 

Indonesia, yakni lima hari sebelum peristiwa perang dagang AS-Cina (t-5), satu hari saat pengumuman kebijakan 

pembalasan penetapan tarif oleh AS-Cina (t0) yaitu pada tanggal 02 April 2018 dan lima hari setelah peristiwa 

perang dagang AS-Cina (t+5). Rentang periode pengamatan selama 11 hari dipilih untuk mengurangi bias yang 

mungkin terjadi karena terdapat potensi tercampurnya kandungan informasi dari event lain. Dalam penelitian ini 

juga menggunakan periode estimasi yaitu selama 200 hari.  

  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara 

abnormal return dan abnormal trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa perang dagang AS-Cina. 

Apabila data berdistribusi normal maka digunakan uji parameterik paired sample t-test, sebaliknya apabila data 

tidak berdistribusi normal maka digunakan uji nonparametik Wilcoxon signed rank test, dengan tingkat signifikasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
Tabel 1 menunjukkan cumulative average abnormal return dengan standar deviasi pada sebelum terjadinya 

peristiwa lebih rendah dari pada standar deviasi setelah peristiwa, hal ini menunjukkan bahwa harga saham 

harian lebih stabil ketika sebelum terjadinya peristiwa perang dagang AS-Cina dan mengalami peningkatan 

standar deviasi setelah terjadinya peristiwa, hal ini menunjukkan bahwa data harga saham sedang dalam kondisi 

yang tidak stabil. Nilai mean dari sebelum peristiwa sebesar -0.003772 lebih rendah dari pada sesudah peristiwa 

perang dagang AS-Cina. Sedangkan sesudah peristiwa perang dagang nilai mean lebih besar yaitu diperoleh hasil 

sebesar 0.0011961, namun secara keseluruhan atau selama periode pengamatan diperoleh nilai sebesar -0.000096, 

hal ini menunjukkan bahwa selama terjadinya peristiwa tersebut pasar secara rata-rata bereaksi negatif atau 

mengandung sinyal buruk sehingga menghasilkan tanda negatif pada abnormal return.  

 

Tabel 1 Statistik Deskriptif CAAR 

Variabel Obs Mean Std. Dev. Min Max 

CAAR Sebelum 36 -0.003772 0.0067832 -0.0188598 0.0097935 

CAAR Sesudah 36 0.0011961 0.0070645 -0.0115975 0.0136054 

CAAR Selama 36 -0.000096 0.0039231 -0.0093544 0.0093168 

 

Gambar 1 menunjukkan pergerakan rata-rata abnormal return selama periode pengamatan yang 

menunjukkan fluktuasi. Rata-rata abnormal return pada perusahaan Indeks LQ-45 untuk perang dagang tertinggi 

terjadi pada event date atau pada t0, sedangkan rata-rata abnormal return terendah terjadi pada t-5. sehingga 

selama periode pengamatan terjadinya peristiwa perusahaan yang berada dalam Indeks LQ-45 mengalami tren 

pertumbuhan negatif atau mengalami penurunan nilai abnormal return. 

 

 
Gambar 1 Average Abnormal Return Perang Dagang AS-Cina 
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Tabel 2 menunjukkan mengenai minimum, maximum, mean dan standard deviation dari abnormal trading 

volume activity. Rata-rata abnormal trading volume activity selama peristiwa yang ditunjukkan dengan tanda 

negatif yang mengindikasika bahwa investor tidak tertarik dalam melakukan investasi di pasar modal. Standar 

deviasi yang paling tinggi tercermin ketika sesudah terjadinya peristiwa perang dagang AS-Cina. Hal ini 

menunjukkan bahwa data harian volume perdagangan saham sedang dalam kondisi yang tidak stabil. 

 

Tabel 2 Statistik Deskriptif Cumulative Average ATVA 

Variabel Obs Mean Std. Dev. Min Max 

CAATVA Sebelum 36 -0.00016 0.000975 -0.00116 0.002617 

CAATVA Sesudah 36 -0.00012 0.001079 -0.00124 0.002660 

CAATVA Selama 36 -0.00013 0.001030 -0.00119 0.002878 

 

Gambar 2 menunjukkan bahwa pergerakan rata-rata abnormal trading volume activity yang fluktuatif pada 

perusahaan Indeks LQ-45.  Rata-rata abnormal trading volume activity tertinggi terjadi pada periode sebelum 

peristiwa perang dagang yaitu pada t-1, sedangkan rata-rata abnormal trading volume activity terendah terjadi 

pada t-5. Penurunan ATVA terbesar terjadi saat t-1 menuju t+2 di mana selalu mengalami penurunan. Secara 

keseluruhan selama periode pengamatan yakni dimulai 5 hari sebelum peristiwa perang dagang AS-Cina hingga 5 

hari setelah terjadinya peristiwa perusahaan yang berada dalam Indeks LQ-45 mengalami tren pertumbuhan 

negatif atau mengalami penurunan nilai abnormal trading volume activity. 

 

 
Gambar 2 Average Abnormal Trading Volume Activity Perang Dagang AS-Cina 

 

Tabel 3 menunjukkan hasil uji normalitas yang selanjutnya digunakan untuk penentu uji hipotesis yang 

akan digunakan. Uji normalitas digunakan untuk mengetahuidistribusi data pada variabel abnormal return dan 

abnormal trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa perang dagang AS-Cina. Uji normalitas ini 

menggunakan shapiro wilk normality dengan tingkat signifikasi (α) sebesar 5% (0.05). Sehingga dalam penelitian 

ini ditetapkan bahwa jika Asymptotic sig hasil pengujian shapiro wilk normality bernilai > α (0.05) maka data 

dinyatakan berdistribusi normal. Namun sebaliknya jika Asymptotic sig hasil pengujian shapiro wilk normality 

bernilai ≤ α (0.05) maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal. 

 

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas Data Variabel Periode Sebelum dan Sesudah 

  CAAR CAATVA 

Keterangan Periode Prob>z Distribusi data Prob>z Distribusi data 

PD 
Sebelum 0.81198 Normal 0.00002 Tidak Normal 

Sesudah 0.11687 Normal 0.00009 Tidak Normal 

 

Berdasarkan pengujian hipotesis variabel abnormal return menunjukkan cumulative average abnormal return 

sebelum dan sesudan peristiwa perang dagang AS-Cina. Pada periode perang dagang ini nilai profitabilitas 

didapatkan yaitu sebesar 0.0091, yang berarti kurang dari batas kritis yaitu sebesar 0,05 maka keputusan hipotesis 
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adalah menerima H1 atau yang berarti terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan antara sebelum dan 

sesuadah peristiwa perang dagang AS-Cina.  

 

Tabel 4 Hasil Uji Hipotesis CAAR Sebelum dan Sesudah Peristiwa  

Variabel Pr([T]>[t]) Batas Keterangan 

CAAR 0.0091 0.05 Signifikan 

Namun untuk pengujian pada variabel abnormal trading volume activity menunjukkan hasil uji hipotesis 

cumulative average abnormal trading volume activity pada peristiwa perang dagang AS-Cina diperoleh nilai z yang 

positif yaitu sebesar 0.723. Dengan nilai profitabilitas yaitu 0.4699, nilai profitabilitas yang melebihi nilai α (0.05) 

menunjukkan bahwa pada pengujian ini H0 tidak dapat ditolak, sehingga dapat diartikan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara abnormal trading volume activity sebelum dan sesudan peristiwa perang dagang 

AS-Cina. 

 

Tabel 5  Hasil Uji Hipotesis Cumulative Average ATVA Sebelum dan Sesudah Peristiwa  

Variabel z Prob > z Batas Keterangan 

CAATVA  0.723 0.4699 0.05 Tidak Signifikan 

 

Pembahasan 
Berdasarkan pola pergerakan rata-rata abnormal return pada Indeks LQ-45 memiliki kecenderungan 

pergerakan yang negatif atau turun pada peristiwa perang dagang antara Amerika dengan Cina. Kondisi ini 

terjadi diduga karena adanya respon negatif dari investor atas peristiwa perang dagang AS-Cina. Yang berakibat 

adanya tingkat probabilitas resiko investasi yang tinggi pada peristiwa perang dagang antara AS-Cina. Sehingga 

para investor Indonesia menjual massal asset saham yang mereka miliki sehingga mengakibatkan penurunan 

harga saham Indeks LQ-45.  

Penurunan rata-rata abnormal trading volume activity pada peristiwa perang dagang AS-Cina menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan keputusan penjualan asset saham Indeks LQ-45 yang dimilki investor akibat sentiment 

negatif investor terhadap investasi mereka dimasa yang akan datang. Penurunan ATVA menunjukkan adanya 

pengambilan kebijakan konservatif (wait and see) oleh investor dalam menghadapi peristiwa perang dagang satu 

AS-Cina. Tindakan yang dilakukan para investor dalam menghadapi peristiwa ini yaitu menjual asset saham 

mereka, yang menyebabkan nilai dari abnormal trading volume activity menjadi turun dan mengakibatkan 

pergerakan yang negatif. Hal ini membuktikan bahwa peristiwa perang dagang mengandung informasi bagi pasar 

modal Indonesia dan mengandung sinyal buruk, karena pada saat perang dagang antara AS-Cina investor 

melakukan penjualan asset saham yang dimiliki, karena takut akan resiko yang mungkin terjadi akibat peristiwa 

perang dagang. 

Terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa perang dagang AS-

Cina pada CAAR menunjukkan secara keseluruhan atau rata-rata yaitu lima hari sebelum dan lima hari sesudah 

peristiwa perang dagang terdapat kandungan informasi sehingga pasar merespon dengan adamya reaksi pasar 

yaitu dengan adanya perbedaan abnormal return. Peristiwa perang dagang AS-Cina memberikan sinyal kepada 

dunia ditunjukkan dari jatuhnya harga saham kedua Negara tersebut. Sinyal dari adanya peristiwa tersebut 

direspon oleh pasar sehingga menyebabkan pasar terus bereaksi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

terdapat perbedaan rata-rata abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa perang 

dagang AS-Cina. Hal ini mengindikasikan bahwa pengumuman terkait adanya perang dagang AS-Cina memiliki 

kandungan informasi atau sinyal sehingga terjadi perbedaan yang signifikan.  

Terdapatnya perbedaan abnormal return pada periode sebelum dan sesudah peristiwa menunjukkan 

bahwa signaling theory berlaku pada abnormal return saham Indeks LQ-45 dalam peristiwa perang dagang AS-Cina. 

Perang dagang AS-Cina dimulai ketika presiden Amerika memberlakukan tarif barang Cina yang masuk ke 

Amerika pada 23 Maret 2018. Akibat dari kebijakan tersebut Cina bereaksi dengan membalas Amerika yaitu 

memberlakukan tarif bagi barang Amerika yang masuk ke Negara Cina pada tanggal 02 April 2018, sikap atas 

Cina yang bereaksi inilah yang menjadi titik awal terjadinya peristiwa perang dagang dua Negara adikuasa 
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tersebut. Informasi dari adanya pembalasan atau perang tersebut menjadi sinyal bagi para pelaku pasar dalam 

merespon peristiwa tersebut. 

Hasil uji hipotesis ATVA menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal trading 

volume activity sebelum dan sesudah peristiwa perang dagang AS-Cina. Tidak adanya beda disini dikarenakan 

secara keseluruhan pada rata-rata periode pengamatan yaitu lima hari sebelum dan lima hari sesudah peristiwa 

perang dagang tidak terdapat informasi atau tidak mengandung informasi sehingga pasar tidak bereaksi secara 

keseluruhan atau tidak ada beda. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat dimungkinkan menyebabkan terjadinya kondisi ini. Pertama adalah 

informasi yang beredar terkait perang dagang beserta kondisi kestabilan ekonomi global akibat dari adanya 

perang dagang dianggap tidak memiliki kandungan informasi yang tidak mempengaruhi aktivitas investasi pada 

pasar. Faktor kedua adalah investor cenderung menunggu dan mengamati (wait and see) bagaimana kondisi pasar 

selama terjadinya peristiwa. Sehingga investor tetap melakukan transaksi dengan intensitas normal sembari 

menunggu hingga pasar kembali ke kondisi normal untuk melakukan kegiatan investasi. Faktor ketiga adalah 

investor sudah mengantisipasi peristiwa perang dagang dengan melindungi asset yang mereka miliki atau bahkan 

peristiwa perang dagang sudah bocor informasi. 

 

SIMPULAN 
Kondisi dari rata-rata abnormal return sebelum perang dagang bernilai negatif sedangkan sesudah perang 

dagang rata-rata nilai dari abnormal return bernilai positif namun secara keseluruhan rata-rata abnormal return 

mengalami pergerakan yang fluktuatif dengan tren pertumbuhan negatif. Untuk kondisi rata-rata abnormal 

trading volume activity sebelum perang dagang bernilai negatif sedangkan sesudah perang dagang rata-rata nilai 

dari abnormal return bernilai negatif juga, sehingga secara keseluruhan rata-rata abnormal trading volume activity 

mengalami pergerakan yang fluktuatif dengan tren pertumbuhan negatif. Kondisi ini diakibatkan kerena peristiwa 

perang dagang mengandung sinyal buruk bagi investor. 

Terdapat perbedaan rata-rata abnormal return yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah 

peristiwa perang dagang AS-Cina pada perusahaan yang tergabung dalam LQ-45. Kondisi ini diduga terjadi 

karena peristiwa perang dagang satu dan dua AS-Cina memiliki kandungan informasi yang cukup kuat untuk 

mendorong investor melakukan keputusan investasi dalam intensitas yang lebih tinggi dari biasanya yang dapat 

memicu terjadinya perbedaan rata-rata abnormal return pada periode sebelum dan sesudah peristiwa sehingga 

terdapat reaksi pasar secara keseluruhan pada abnormal return. 

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata abnormal trading volume activity yang 

signifikan antara periode sebelum dan sesudah peristiwa perang dagang AS-Cina pada perusahaan yang 

tergabung dalam LQ-45. Kondisi ini diduga terjadi karena investor cenderung menunggu dan mengamati (wait 

and see) bagaimana kondisi pasar selama terjadinya peristiwa. Sehingga investor tetap melakukan transaksi 

dengan intensitas normal sembari menunggu hingga pasar kembali ke kondisi normal untuk melakukan kegiatan 

investasi. 

Investor diharapkan memperhatikan keberadaan peristiwa-peristiwa tertentu dalam melakukan kegiatan 

investasi. Peristiwa-peristiwa seperti agenda politik dapat menimbulkan terciptanya anomaly pada pasar modal. 

Anomaly pada pasar modal dapat membawa peluang sekaligus ancaman bagi kegiatan investasi. Sehingga 

diperlukan pengambilan keputusan investasi yang tepat dari investor  

 

DAFTAR REFERENSI 
Brigham, E. F., & Houston, J. F. 2011. Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Edisi kesebelas. Jakarta: Salemba Empat. 

Cnbcindonesia.com. 2019. Tersengat Bara Perang Dagang AS-China, Bursa Asia Ambruk. (Online), 

(https://www.cnbcindonesia.com/market/20190826165419-17-94831/tersengat-bara-perang-dagang-as-china-

bursa-asia-ambruk), diakses pada 02 September 2019. 

Cnnindonesia.com. 2019. Babak Baru Perang  Dagang, AS-China Terapkan Tarif Tambahan. (Online) 

(https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190901114728-92-426520/babak-baru-perang-dagang-as-china-

terapkan-tarif-tambahan), diakses pada 02 September 2019 

Fahmi, I. 2013. Pengantar Pasar Modal. Bandung: Alfabeta. 



Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian Keuangan dan Bisnis Syariah 2021 

Universitas Negeri Malang 

5 April 2021 

 

42 

 

Fama, E. F. 1970. The electrocardiogram and potassium metabolism during administration of acth, cortisone, and 

desoxycorticosterone acetate. American Heart Journal. Vol 45. No 2. Hal 216–226. New York: Willey-

Blackwell. (Online), (https://doi.org/10.1016/0002-8703(53)90182-3), diakses pada 03 September 2019. 

Ghozali, I. 2013. Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Eviews 8. Semarang: 

UNDIP. 

Gumanti, T. A., & Utami, E. S. 2002. Bentuk Pasar Efisiensi Dan Pengujiannya. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan. 

Vol4. No 1. Hal 54–68. Jember: Universitas Negeri Jember. (Online), (https://doi.org/10.9744/jak.4.1.pp.54-68), 

diakses pada 01 September 2019. 

Hartono, J. 2017. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi kesebelas. Yogyakarta: BPFE. 

Hartono, J. 2018. Studi Peristiwa Menguji Reaksi Pasar Modal Akibat Suatu Peristiwa. Edisi pertama. Yogyakarta: 

BPFE. 

Husnan, S., & Pudjiastuti, E. 2015. Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Edisi ketujuh. Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN. 

Huyghebaert, N., & Wang, L. 2010. The co-movement of stock markets in East Asia. Did the 1997-1998 Asian 

financial crisis really strengthen stock market integration. China Economic Review, 21(1), 98–112. (Online),  

(https://doi.org/10.1016/j.chieco.2009.11.001), diakses pada 01 September 2019. 

Im, K. S., Dow, K. E., & Grover, V. 2001. Research Report: A Reexamination of IT Investment and the Market Value 

of the Firm - An Event Study Methodology. Information Systems Research, 12(1), 103–117. (Online),  

(https://doi.org/10.1287/isre.12.1.103.9718), diakses pada 04 September 2019. 

Katadata.co.id. 2018. Perang Dagang Dimulai, Bursa Global Berguguran dan IHSG Anjlok 2%. (Online), 

(https://katadata.co.id/berita/2018/03/23/perang-dagang-dimulai-bursa-saham-global-berguguran-ihsg-

anjlok-2), diakses pada 01 September 2019 

Kompas.com. 2018. Balas Perang Dagang AS, China Juga Kenakan Tarif Impor ke Produk AS. (Online) , 

(https://ekonomi.kompas.com), diakses pada 05 September 2019. 

Kompas.com. 2018. Sentimen Perang Dagang Amerika Serikat Bikin IHSG Tertekan. (Online), 

(https://ekonomi.kompas.com), diakses pada 05 September 2019. 

Li, C., He, C., & Lin, C. 2018. Economic Impacts of the Possible China–US Trade War. Emerging Markets Finance 

and Trade, 54(7), 1557–1577. (Online),  (https://doi.org/10.1080/1540496X.2018.1446131), diakses pada 03 

September 2019. 

Liputan6.com. 2018. Perang Dagang AS dan China Memanas, Bursa Saham Asia Terkapar. (Online), 

https://www.liputan6.com), diakses pada 04 September 2019. 

Milliani, A. M. 2010. Analisis Pengaruh Pengumuman Deviden Terhadap Return, Volume dan Frekuensi 

Perdagangan Saham di Sekitar Tanggal EX-Deviden. Disertasi Magister pada FE UI Depok: Diterbitkan. 

Oehler, A., Walker, T. J., & Wendt, S. 2013. Effects of election results on stock price performance: evidence from 

1980 to 2008. Managerial Finance, 39(8), 714–736. (Online), (https://doi.org/10.1108/MF-May-2012-0126), 

diakses 06 September 2019. 

Piie.com. 2020. US-China Trade War Tariffs: An Up-to-Date Chart. (Online), (https://www.piie.com/research/piie-

charts/us-china-trade-war-tariffs-date-chart), diakses pada 15 November 2019. 

Pujayanti, A. 2018. Perang Dagang Amerika Serikat – China dan Implikasinya bagi Indonesia. Jurnal Hubungan 

Internasional, 10(7), 7–12.  (Online), (http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-X-7-I-P3DI-

April-2018-179.pdf), diakses padaa 05 September 2019. 

Putra, I. M. D. H., & Putri, I. G. A. M. A. D. 2018. Analisis Reaksi Pasar Sebelum dan Sesudah Pengumuman 

Kemenangan Donald Trump Menjadi Presiden Amerika Serikat. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 

23, 406–435. (Online), (https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i01.p16), diakses pada 06 September 2019. 

Samsul, Mohammad. 2006. Pasar Modal dan Manajemen Portofolio. Jakarta: Erlangga. 

Satria, dkk. 2017. Reaksi Pasar Terhadap China’s Black Monday Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan 

Bisnis Universitas Udayana, 6(7), 2635–2664. 

(Online),(https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/30029/19697) diakses pada 06 September 2019. 

Silaban, D. P., & Sedana, I. B. P. 2018. Reaksi Pasar Modal Indonesia terhadap Kemenangan Donald Trump pada 

Pilpres 2016 di Amerika Serikat. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, 23(1), 92–107. (Online), 



Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian Keuangan dan Bisnis Syariah 2021 

Universitas Negeri Malang 

5 April 2021 

 

43 

 

(file:///C:/Users/hp/AppData/Local/Temp/47064-517-100906-1-10-20190224.pdf), diakses pada 09 September 

2019. 

Sindonews.com. 2019. Efek Perang Dagang, OJK Catat IHSG Sudah Melemah 2,11%. Retrieved. (Online), 

(https://ekbis.sindonews.com/read/1434373/178/efek-perang-dagang-ojk-catat-ihsg-sudah-melemah-211-

1566999887), diakses pada 07 September 2019. 

Spence, M. 1973. Job Market Signaling. The Quarterly Journal of Economics, 87(3), 355–374.(Online), 

(https://www2.bc.edu/thomas-chemmanur/phdfincorp/MF891 papers/Spence 1973.pdf), diakses pada 11 

September 2019. 

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

Sulasmiyati, S. & Wulan, R.D. 2017. Aktivitas Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Pengumuman Stock 

Buyback. Jurnal Administrasi Bisnis, 51(2), 68-75. 

(Online),(http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2132/2524), diakses 

pada 14 November 2019. 

Suwardjono. 2010. Teori Akuntansi: Pengungkapan dan Sarana Interpretatif. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE. 

Tahu, G. P. 2018. Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Pelemahan Rupiah Terhadap Dolar As (Event Study 

yang Terdaftar di BEI). Jurnal Manajemen, 1(1), 18–39. (Online), 

(file:///C:/Users/hp/AppData/Local/Temp/15-2-PB-1.pdf), diakses pada 13 September 2019. 

Tempo.co.id. 2018. Perang Dagang Amerika Serikat-Cina, Trump Tetapkan Tarif Rp 827 T. (Online), 

(https://dunia.tempo.com), diakses pada 03 September 2019 

Torry, H. (2018). Economists See U.S-China Trade War as Biggest Threat in 2019. The Wall Street Journal. Retrieved 

from https://www.wsj.com/articles/economists-see-u-s-china-trade-war-as-biggest-threat-in-2019-

11544713201 

Utomo, V. J., & Herlambang, L. 2015. Efek Hari Libur Lebaran Pada Emiten Yang Terdaftar Dalam ISSI Periode 

2011-2013. Journal of Chemical Information and Modeling, 2(9), 372–386. 

(https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004), diakses pada 14 September 2019. 



Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian Keuangan dan Bisnis Syariah 2021 

Universitas Negeri Malang 

5 April 2021 

 

44 

 

PENGARUH RASIO KESEHATAN BANK TERHADAP PROBABILITAS: KASUS PADA 

BANK UMUM SYARIAH 

 

Yefril Krisma Mahendra1, Lulu Nurul Istanti2* 

1Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, yefrilmahendra@gmail.com 
2Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, lulu.nurul.fe@um.ac.id* 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing 

(NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

terhadap Profitabilitas pada bank syariah yang tercatat di Bank Indonesia pada 2013-2017. Indikator untuk 

mengukur profitabilitas menggunakan rasio Return on Assets (ROA). Jenis penelitian ini berdasarkan 

kuantitatif dengan penelitian penjelasan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah purposive sampling yang terdiri dari 10 perusahaan bank syariah yang terdaftar di Bank 

Indonesia pada tahun 2013-2107. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

beberapa analisis regresi dengan menggunakan program SPSS 23 untuk windows. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. NPF dan BOPO 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sementara itu, FDR tidak berpengaruh 

signifikan terhadap profitabilitas. 

Kata Kunci: Bank Syariah, BOPO, CAR, FDR, NPF, ROA 

 

PENDAHULUAN 
Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam menunjang perekonomian 

suatu negara. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tentang Industri Perbankan tahun 1998 diartikan 

sebagai “Fungsi utama industri perbankan Indonesia adalah berperan sebagai penghimpun dan penyalur dana 

masyarakat.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa industri perbankan mengumpulkan dana. Kelebihan dana 

dan redistribusi dana tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan dana tersebut untuk melakukan lebih 

banyak kegiatan produksi. 

Sistem perbankan yang digunakan di Indonesia merupakan dual banking system  yang mengoperasikan dua 

jenis perbankan, yaitu perbankan syariah dan perbankan konvensional (Kornitasari, 2013). Dalam perbankan 

syariah tidak terdapat sistem bunga, sehingga keuntungan dapat diperoleh dari penggunaan dana bank syariah 

dan investasi bank syariah itu sendiri untuk berbagi keuntungan dengan para pelaku usaha. Pendirian Bank 

Syariah dapat menampung semua pihak yang ingin mendapatkan layanan transaksi keuangan yang sesuai dengan 

nilai moral dan prinsip Syariah. Sebenarnya bank syariah tidak mengenal konsep bunga uang, juga tidak 

mengenal pinjaman, tetapi yang sebenarnya ada adalah kemitraan (atau mudharabah) dan hubungan kerjasama 

(atau musyarakah) berdasarkan prinsip bagi hasil. 

Perkembangan industri lembaga keuangan perbankan syariah semakin menunjukkan keunggulannya 

dalam memperkuat stabilitas keuangan negara. Dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 terdapat 14 bank 

umum syariah, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 perkembangan perbankan syariah 

berkembang pesat. Ada 14 bank syariah pada tahun 2017 dan mereka terus berkembang. Dari 2013 hingga 2017, 

total aset bank syariah meningkat sebesar 204.961 Miliar Rupiah, 213.423 Miliar Rupiah, 254.184 Miliar Rupiah, 

288.027 Miliar Rupiah, 316.691 Miliar Rupiah 

Penelitian ini menggunakan profitabilitas sebagai variabel dependen, karena profitabilitas dapat 

menunjukkan bagaimana kinerja keuangan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba (Kuncoro 

& Suhardjono, 2002: 495). Sebagai lembaga pengawas perbankan, Bank Indonesia akan mengutamakan tingkat 

profitabilitas bank yang diukur dengan menggunakan aset dari tabungan masyarakat (Dendawijaya, 2005: 119). 

Return on asset (ROA) merupakan rasio laba dalam penelitian ini. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam memperoleh imbal hasil secara keseluruhan. 
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Rata-rata pengembalian aset bank umum syariah seperti yang ditunjukkan oleh Badan Statistik Perbankan 

Indonesia (SPI) mengalami penurunan pada tahun 2014 dan meningkat hingga tahun 2017, namun masih lebih 

rendah dibandingkan tahun 2013. Hal ini dikarenakan beberapa faktor mempengaruhi profitabilitas, sehingga 

dipilih beberapa rasio sebagai variabel untuk mempengaruhi ROA bank umum syariah. 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang digunakan untuk menahan risiko 

kerugian yang mungkin dihadapi bank. Semakin tinggi rasio kecukupan modal, maka semakin kuat kemampuan 

bank dalam menanggung risiko setiap kredit / aset produktif yang berisiko, yang akan meningkatkan return on 

asset (Akhtar & Sadaqat, 2011; Armerero, 2015; Havidz & Setiawan, 2015). Di sisi lain, pernyataan tersebut 

menyatakan bahwa CAR berdampak negatif terhadap ROA. Seiring dengan peningkatan profitabilitas, dengan 

optimalisasi produktivitas aset, permintaan cadangan untuk memprediksi peningkatan risiko juga meningkat. 

Oleh karena itu, rasio kecukupan modal bank umum syariah yang diwakili mengalami penurunan (Amelia, 2015; 

Kinanti dan Purwohandoko, 2018; Sriyana, 2015; Syakhrun et al., 2019). 

Non performing financing (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan 

bermasalah yang dihadapi bank syariah. NPF diperoleh dengan membandingkan piutang dan pembiayaan 

bermasalah dengan total piutang dan pembiayaan. NPF adalah kredit macet karena analisis kredit yang salah, 

kondisi ekonomi yang tidak stabil, dan kegagalan kegiatan ekonomi. Selanjutnya NPF digunakan sebagai 

indikator untuk menentukan kualitas pinjaman. Nilai NPF yang tinggi dapat meningkatkan laba karena sumber 

pendapatan berbasis biaya yang relatif tinggi (Kinanti & Purwohandoko, 2018; dan Sriyana, 2015). NPF berdampak 

negatif terhadap ROA. Dengan meningkatnya risiko pembiayaan agen NPF yang terus meningkat, hal ini akan 

mengakibatkan bank tidak dapat secara optimal menjalankan kegiatan usaha dan akan menurunkan pendapatan 

yang pada akhirnya akan menurunkan laba (Amelia; 2015; dan Oktaviani dan Abikusna, 2017). 

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas bank dalam 

melunasi penarikan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang disediakan sebagai sumber likuiditas, yaitu 

dana yang diberikan bank kepada dana pihak ketiga (DPK). jumlah dengan. Semakin tinggi FDR dan limit yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia maka semakin tinggi pula keuntungannya (Havidz & Setiawan, 2015; dan Irawan 

et al, 2019). 

Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) atau biasa disebut rasio efisiensi operasi (Operational 

Eficiency Ratio/OER). BOPO merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi operasional suatu 

perusahaan, semakin kecil rasio tersebut maka semakin efisien penggunaan dana dalam operasional perusahaan 

bank tersebut. Semakin rendah BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank, karena dapat lebih efektif 

menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan laba (Irawan et al., 2019; Syakhrun et al., 2019; 

dan Zubaidah & Hartono, 2018). 

 

METODE 
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif karena data dalam penelitian ini berupa numerik, dan 

analisisnya menggunakan data statistik. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang 

diperoleh dari laporan keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2013-2017. 

Penelitian ini menggunakan empat variabel independen dan satu variabel dependen yaitu rasio CAR /X1, NPF/X2, 

FDR/X3, dan BOPO/X4 sebagai variabel bebas), dan laba atas aset (ROA/Y sebagai variabel terikat. Model desain 

penelitian akan diuraikan sebagai berikut. 

 

 
Gambar 1. Model Rancangan Penelitian 
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Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 14 bank umum syariah yang terdaftar di Bank 

Indonesia dari tahun 2013 hingga 2017. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan metode 

selective sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016: 85). Dalam 

metode ini, kriteria pengambilan sampel tertentu dipertimbangkan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh 

peneliti. Jadi terdapat 10 sampel, yang akan digunakan dalam penelitian. 

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda yang artinya 

model regresi linier, dimana variabel terikat merupakan fungsi linier dari beberapa variabel bebas. Regresi linier 

berganda sangat berguna untuk menguji pengaruh beberapa variabel yang berhubungan dengan variabel uji 

(Ghozali, 2011: 105). Namun, sebelum melakukan analisis regresi berganda, data dalam penelitian tersebut harus 

terlebih dahulu lolos asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik merupakan suatu kondisi yang harus dipenuhi 

sebelum dilakukan analisis regresi bertujuan untuk mengetahui kondisi data yang digunakan dalam penelitian 

untuk mendapatkan model regresi yang benar. 

Pengujian hipotesis itu sendiri digunakan uji t (uji parsial) dan koefisien determinasi (r2). Uji t digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) (Ghozali, 

2011: 98). Menurut koefisien determinasi (r2) Ghozali (2011: 277), koefisien determinasi (r2) digunakan untuk 

mengukur sejauh mana kemampuan model menjelaskan perubahan variabel dependen. Berikut hipotesis 

penelitian: 

H1: Terdapat pengaruh CAR terhadap ROA 

H2: Terdapat pengaruh NPF terhadap ROA 

H3: Terdapat pengaruh FDR terhadap ROA 

H4: Terdapat pengaruh BOPO terhadap ROA 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
 Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu CAR /X1, 

NPF/X2, FDR/X3, dan BOPO/X4 terhadap variabel dependen aset ( Y). Pada Tabel 1 ditampilkan keluaran regresi 

berganda dengan program SPSS 23.0. Persamaan regresi berganda yang diperoleh adalah: 

 

 
 

 Berdasarkan persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:   

1. Nilai konstanta α sebesar -0,383 berarti bahwa bahwa apabila nilai variabel bebas yaitu Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Opersional (BOPO) bernilai konstan atau nol (0), maka nilai variabel terikat (Y) sebesar – 0,383. Dan 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,881 berarti bahwa nilai konstanta tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikat (Y). 

2. Koefisien regresi untuk variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) (X1) sebesar 

0,190, yang berarti bahwa jika variabel independen lainnya bernilai tetap dan persentase Capital Adequacy Ratio 

(CAR) mengalami peningkatan, maka profitabilitas akan meningkat sebesar 0,0190 satuan. Nilai koefisien 

regresi yang positif menunjukkan bahwa antara variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) dan variabel 

Profitabilitas memiliki nilai positif  

3. Koefisien regresi untuk variabel Non Performing Financing (NPF) adalah sebesar -0,343 yang berarti jika 

variabel independen lainnya bernilai tetap dan persentase Non Performing Financing (NPF) mengalami 

peningkatan maka profitabilitas akan menurun sebesar -0,343 satuan. Nilai koefisien regresi yang negatif 

menunjukkan bahwa antara variabel Non Performing Financing (NPF) dan variabel Profitabilitas memiliki nilai 

yang negatif. 

4. Koefisien regresi untuk variabel  Financing to Deposit Ratio (FDR) sebesar 0,027 yang memiliki arti bahwa jika 

variabel independen lainnya bernilai tetap dan persentase Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami 

peningkatan maka profitabilitas akan meningkat sebesar 0,027 satuan. Tetapi dengan nilai signifikansi sebesar 
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0,149 atau lebih dari 0,05 maka dapat diartikan bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat (Y). 

5. Koefisien regresi untuk variabel Biaya Operasional terhadap Pembiayaan Operasional (BOPO) adalah sebesar 

-0,034 yang berarti jika variabel independen lainnya bernilai tetap dan persentase Biaya Operasional terhadap 

Pembiayaan Operasional (BOPO) mengalami peningkatan maka profitabilitas akan menurun sebesar -0,034 

satuan. Nilai koefisien regresi yang negatif menunjukkan bahwa antara variabel Biaya Operasional terhadap 

Pembiayaan Operasional (BOPO) dan variabel Profitabilitas memiliki nilai yang negatif. 

  
 Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel 

dependen (Y) secara parsial (Ghozali, 2011:98). Berdasarkan nilai signifikan hasil penelitian, maka dasar 

pengambilan keputusan sebagai berikut:   

1. H1 : Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa t(hitung)  2,412 > t(tabel) 2,014 dan tingkat signifikansi 0,020 < α 

0,05 dengan demikian maka hipotesis diterima, yang menunjukan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) 

terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah pada tahun 2013-

2017. 

2. H2 : Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa t(hitung)  -6,709 > t(tabel) -2,014 dan tingkat signifikansi 0,00 < α 

0,05 dengan demikian maka hipotesis diterima, yang menunjukan bahwa Non Performing Financing (NPF) 

terdapat pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah pada tahun 2013-

2017. 

3.  H3 : Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa t(hitung)  1,470 < t(tabel) 2,014 dan tingkat signifikansi 0,149 > α 

0,05 dengan demikian maka hipotesis ditolak, yang menunjukan bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah pada tahun 2013-2017. 

4. H4 : Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa t(hitung)  -2,674 > t(tabel) -2,014 dan tingkat signifikansi 0,010 < α 

0,05 dengan demikian maka hipotesis diterima, yang menunjukan bahwa Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank 

umum syariah pada tahun 2013-2017. 

  

Pembahasan 

1. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Return on Assets (ROA) 
Berdasarkan hasil perhitungan uji t (uji parsial) menunjukan bahwa secara parsial Capital Adequacy Ratio 

(CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Assets (ROA) pada perusahaan bank umum syariah 

tahun 2013-2017. Hal tersebut berarti bahwa setiap peningkatan Capital Adequacy Ratio (CAR) maka akan 

meningkatkan nilai dari profitabilitas bank tersebut, sebaliknya setiap penurunan Capital Adequacy Ratio (CAR) 

maka akan menurunkan profitabilitas bank tersebut. 

Manajemen perbankan perlu memperhatikan rasio kecukupan modal (CAR), karena pengelolaan modal 

yang baik dan penggunaan modalnya yang terbaik dapat meningkatkan tingkat keuntungan perusahaan, yaitu 

pada tingkat pengembalian aset (ROA). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan asumsi pengelolaan 

modal terbaik, tingkat permodalan yang tinggi akan sangat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Havidz dan Setiawan (2015), 

Armerero (2015) dan Akhtar, Yusriani, Mus & Chalid (2018), Wibowo & Syaichu (2013) dan Irawan, Haryadi & 

Arum (2019) menyatakan bahwa Capital  Adequacy Ratio (CAR)  berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return 

on Assets (ROA). 

 

2. Pengaruh Non Perfoming Financing (NPF) terhadap Return on Assets (ROA) 

Secara parsial NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada perusahaan bank umum 

syariah tahun 2013-2017. Hal tersebut berarti bahwa setiap penurunan Non Performing Financing (NPF) maka akan 

meningkatkan nilai dari profitabilitas bank tersebut, sebaliknya setiap peningkatan NPF  maka akan menurunkan 

profitabilitas bank tersebut. 

Peningkatan  NPF perusahaan perbankan pada tahun 2013-2017 yang tinggi disebabkan oleh beberapa 

faktor, dilansir dari www.keuangan.kontan.co.id penyebab peningkatan NPF selain dari melemahnya ekonomi 

http://www.keuangan.kontan.co.id/
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makro adalah aset yang dimiliki oleh bank tersebut. Perbankan syariah yang dalam masa pertumbuhan ini 

memerlukan aset yang cukup agar mampu mengontrol pembiayaan yang diberikan dan dapat melakukan 

ekspansi pembiayaan dalam kondisi ekonomi yang melemah pada saat itu.  

Hasil  penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani & Abikusna (2017), 

Armerero (2015), Amelia (2015), Irawan, Haryadi & Arum (2019) dan Sriyana (2015) yang menyatakan bahwa Non 

Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif terhadap Return on Assets (ROA) yang berarti bahwa setiap 

peningkatan Non Performing Financing (NPF) akan menurunkan.nilai dari Return on Assets (ROA). 

 

3. Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Return on Assets (ROA) 

FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada perusahaan bank umum syariah tahun 2013-2017. 

Hal ini disebabkan pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan syariah belum berjalan dengan efektif dan 

optimal. Sehingga menyebabkan pembiayaan yang diberikan oleh bank umum syariah tidak lancar akan 

meningkat seiring dengan total pembiayaan yang dilakukan oleh pihak perbankan. 

Penyaluran dana pihak ketiga pada periode penelitian tahun 2013 sampai 2017 ada 3 pembiayaan yang 

nilainya cukup besar yaitu, murabahah musyarakah dan mudharabah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan 

akan meningkatkan profitabilitas apabila NPF dari pembiayaan tersebut kecil, akan tetapi terdapat nilai FDR yang 

cukup tinggi pada periode penelitian ini maka mempengaruhi nilai laba yang diperoleh juga, sehingga penyaluran 

pembiayaan dari dana pihak ketiga yang diukur dengan FDR tidak optimal. 

FDR tidak berpengaruh ROA dikarenakan selama periode penelitian bank tidak berlebihan dalam 

menyalurkan pembiayaanya dan hanya terdapat 1 perusahaan perbankan yang memiliki nilai FDR dengan 

predikat baik (peringkat 2) sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tahun 2007 

tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah yaitu Bank Mandiri Syariah 

dengan nilai 82,07%. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawan, Haryadi & Arum 

(2019) yang menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA bank umum syariah. 

 

4. Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Return on Assets (ROA) 

BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada perusahaan bank umum syariah tahun 

2013-2017. Hal tersebut berarti bahwa setiap penurunan nilai dari BOPO maka akan meningkatkan nilai dari 

profitabilitas bank yang diproksikan dengan ROA, sebaliknya setiap peningkatan BOPO maka akan menurunkan 

profitabilitas bank tersebut.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irawan, Haryadi & Arum (2019), 

Zubaidah & Hartono (2018) Syakhrun, Amin & Anwar (2019) dan Irawan, Haryadi & Arum (2019) menunjukan 

bahwa Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Return on Assets (ROA).  

 

SIMPULAN 
CAR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan bank umum syariah periode 

tahun 2013-2017. CAR akan meningkatkanp profitabilitas perusahaan dengan asumsi pengelolaan modal harus 

efisien. CAR besar menunjukan bahwa perusahaan telah efisien dalam penggunaan modalnya yang menjadikan 

profitabilitas perusahaan meningkat. NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada 

perusahaan bank umum syariah periode 2013-2017. Penigkatan pembiayaan bermasalah akan menurunkan 

profitabilitas bank umum syariah. Sedangkan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas 

bank umum syariah periode 2013-2017. Bahwa setiap penurunan nilai BOPO maka akan meningkatkan nilai dari 

profitabilitas bank yang diproksikan dengan rasio ROA. 

Financing to Deposit Ratio (FDR) secara signifikan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum 

syariah periode 2013-2017. Nilai FDR terlalu tinggi mengindikasikan bahwa semakin rendahnya likuiditas bank 

tersebut, Tetapi jika nilai FDR terlalu rendah maka bank tersebut dapat dikatakan tidak efektif dalam 

menghimpun dana dan menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah.  

Peningkatan pengelolaan modal bank umum syariah yang lebih efisien sehingga nilai rasio CAR menigkat 

dan ikut meningkatakan profitabilitas perusahaan. Selain itu perusahaan perlu memperhatikan nilai NPF dan 
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BOPO untuk dapat menurunkan nilai pembiayaan bermasalah dan lebih efisien dalam pengelolaan dana kegiatan 

operasionalnya.  
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa komponen perusahaan di sektor non keuangan berupa pengaruh 

leverage, sales growth, perputaran asset, GCG dan karakteristik perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Data 

yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan sektor non 

keuangan yang listing di bursa efek indonesia 2010-2018.  Penggunaan alat analisis regresi berganda model 

ordinary least square, fixed effect, dan random effect diperoleh konsistensi hasil komponen operasional perusahaan 

berupa leverage, sales growth, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Tobin’sQ. Sedangkan, 

variabel lainnya menunjukkan hasil yang bervariasi pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. 

Kata Kunci: Sales growth, Tobin’sQ, Leverage, Ukuran Perusahaan, GCG 

 

PENDAHULUAN 
Pada era globalisasi saat ini persaingan perekonomian perusahaan sangat ketat. Hal ini menuntut perusahaan-

perusahaan untuk lebih dapat mengatur strategi guna mempertahankan maupun meningkatkan kegiatan usahanya. 

dalam melaksanakan kegiatan operasional, kinerja perusahaan sangat dibutuhkan perusahaan untuk mencapai laba 

maksimal. Kinerja perusahaan, merupakan alat perencanaan dan pengendalian bagi pimpinan dan investor dalam 

periode waktu tertentu (Yusi, 2011). Kinerja perusahaan memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk dapat 

memberikan keuntungan dari aset, ekuitas, maupun utang (Maryam, 2018). Pengukuran kinerja perusahaan adalah 

proses untuk menentukan seberapa baik aktivitas-aktivitas bisnis dilaksanakan untuk mencapai tujuan strategis, 

mengeliminasi pemborosan-pemborosan dan menyajikan informasi tepat waktu untuk melaksanakan penyempurnaan 

secara berkesinambungan. (Sasongko & Wulandari, 2006) berpendapat bahwa dalam berinvestasi seorang investor 

dihadapkan pada suatu pengambilan keputusan dengan tidak kepastian. Sifat ketidakpastian inilah yang mendorong 

para investor rasional untuk selalu memperhatikan faktor risiko dan expected return dalam setiap kali berinvestasi. Hanya 

perusahaan yang memiliki kinerja yang baik saja, yang akan mendapatkan tempat dalam keputusan yang diambil para 

investor dan funds managers.  

Kinerja perusahaan biasanya dijadikan indikator yang sering dipakai untuk portofolio investasi bagi investor. 

Investor yang menginvestasikan dananya pada sekuritas, sangat berkepentingan terhadap keuntungan saat ini dan 

keuntungan yang diharapkan di masa yang akan datang serta adanya stabilitas dari keuntungan yang akan diperoleh. 

Sebelum menginvestasikan dananya para investor melakukan analisis terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan. Investor juga berkepentingan atas informasi yang berhubungan dengan kondisi atau kinerja perusahaan 

sebagai pedoman untuk melakukan investasi, agar dana yang diinvestasikan tersebut mampu menghasilkan nilai 

tambah di masa mendatang dalam bentuk dividen dan atau capital gain. Dalam kaitannya dengan investasi pada sebuah 

saham, para investor dan perusahaan ingin agar kemakmuran pemegang saham meningkat dari waktu ke waktu 

(Ediningsih & Nilmawati, 2010), dengan mendapatkan return yang diharapkan lebih besar atau tinggi dalam 

berinvestasi pada sekuritas. Hal tersebut dapat dilihat dari harga saham yang tinggi. Pengukuran kinerja perusahaan 

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis pasar yaitu Tobin’s q (TOBINSQ). Rasio pasar dapat digunakan 

untuk melihat perkembangan nilai perusahaan berdasarkan nilai buku perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio pasar 

maka semakin baik prospek perusahaan di masa mendatang. Kondisi pasar dianggap memiliki potensi yang sangat 

besar dalam mempengaruhi tinggi rendahnya nilai Tobin’s q (Sofiamira & Haryono, 2017). 

Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan 

perbandingan data keuangan yang terdapat pada laporan keuangan (Satria, 2017). Rasio keuangan yang pertama adalah 

leverage. Menurut (Ibhagui & Olokoyo, 2018) leverage merupakan rasio benchmark sejauh mana perusahaan dibiayai oleh 

utang. Semakin tinggi rasio leverage, semakin buruk persepsi kinerja perusahaan. Rasio keuangan yang kedua adalah 
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sales growth. Menurut (Carvalho & Costa, 2014) sales growth merupakan kondisi peningkatan atau penurunan penjualan 

yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Sales growth dianggap mampu meningkatkan keuntungan dari investasi di suatu 

perusahaan. Rasio keuangan yang ketiga adalah asset turnover. Menurut (Christina, 2019) asset turnover adalah salah satu 

parameter yang digunakan sebagai acuan, apakah perusahaan telah menggunakan aset mereka secara maksimal atau 

tidak dan apakah perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dari aset atau tidak. 

Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia merupakan tuntutan zaman agar perusahaan-

perusahaan yang ada jangan sampai terlindas oleh persaingan global yang semakin keras. Mekanisme GCG pada 

penelitian ini terdiri dari frekuensi rapat dewan, kehadiran anggota dewan, dan ukuran dewan. Menurut (Christina, 

2019) frekuensi rapat dewan menggambarkan seberapa sering anggota dewan melakukan pertemuan untuk membahas 

isu-isu kemajuan yang dihadapi oleh perusahaan. Menurut (Christina, 2019) kehadiran anggota dewan adalah salah satu 

faktor penting, selain pertemuan dewan direksi. Model GCG yang digunakan pada penelitian ini penekanannya pada 

pertemuan dewan direksi sehingga bila jumlah anggota dewan tidak memenuhi kuorum dalam menghadiri sebuah 

pertemuan maka dapat dipastikan tujuan dari sebuah pertemuan tidak optimal. Menurut (Kyere & Ausloss, 2020) 

ukuran dewan adalah jumlah dewan direksi di sebuah perusahaan. Fungsi dewan di setiap negara berbeda-beda, 

sehingga hasilnya juga bervariasi. Dewan direksi dianggap sebagai pihak yang mampu memecahkan masalah dan 

konflik yang timbul di perusahaan. Ukuran dewan yang lebih besar dapat mengumpulkan informasi yang lebih banyak 

untuk kemajuan perusahaan.  

Komponen terakhir yang akan di teliti oleh peneliti yaitu karakteristik perusahaan. Dalam penelitian ini peneliti 

hanya menggunakan umur perusahaan, ukuran perusahaan dan jenis perusahaan (BUMN & BUMS). Menurut (Loderer, 

et al., 2016) umur perusahaan adalah lamanya waktu suatu perusahaan telah ditetapkan. perusahaan yang lebih tua 

dianggap lebih mapan, pengalaman dan memiliki keahlian dalam menangani berbagai masalah. Menurut (Christina, 

2019) ukuran perusahaan adalah seberapa besar atau seberapa kecil skala perusahaan yang biasanya diukur dari 

asetnya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka dapat meningkatkan dan mendorong kinerja perusahaan 

(Haryono, et al., 2017). Jenis Perusahaan yang digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu perusahaan 

BUMN dan BUMS. Tujuan dari adanya variabel kontrol ini adalah untuk melihat perbandingan perbedaan hasil kinerja 

perusahaan BUMN dan BUMS. 

 

METODE 

Model yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah melakukan uji analisis regresi berganda dengan tiga 

metode yaitu Ordinary least square, Fixed effect, dan Random effect. Penelitian ini menggunakan populasi seluruh sektor 

perusahaan non keuangan yang listing di Bursa Efek Indonesia 2010-2018. Jumlah populasi dalam penelitian ini 

sebanyak 526 perusahaan. Jumlah sampel sebanyak 85 perusahaan dengan kriteria sampel merupakan perusahaan 

Sektor Non Keuangan di BEI tahun 2010-2018, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara konsisten dengan 

mata uang rupiah periode penelitian, yakni 2010-2018, dan perusahaan yang menyajikan data lengkap terkait dengan 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, Tobins-Q (TOBINSQ), Leverage (LEV), Sales Growth 

(SG), Asset Turnover (AT), Frekuensi Rapat Dewan (MEET), Kehadiran Anggota Dewan (ATTEND), Ukuran Dewan 

(BSIZE), Umur Perusahaan (AGE), Ukuran Perusahaan (SIZE), dan Jenis Perusahaan (JP). Definisi operasional dan 

pengukuran variabel ditampilkan pada tabel 1 di bawah. 

Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh dari website BEI 

(http://www.idx.co.id) dan TICMI (http://www.ticmi.co.id). Setelah data yang diperlukan terkumpul selanjutnya peneliti 

melakukan olah data. Stata merupakan alat statistik yang digunakan peneliti untuk melakukan olah data dengan output 

berupa statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi. 
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Tabel 1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Operasional Pengukuran 

Dependen   

TOBINSQ 

Merupakan rasio 

untuk mengukur 

kinerja perusahaan 

dari sisi potensi nilai 

pasar. 

 

Independen   

LEV 

Merupakan rasio 

benchmark sejauh mana 

perusahaan dibiayai 

oleh utang. 
 

SG 

Merupakan rasio sales 

growth dari tahun 

sebelumnya.  

AT 

Mengukur 

kemampuan 

perusahaan 

memaksimalkan 

penggunaan aset 

untuk memperoleh 

keuntungan. 

 

MEET 

Menggambarkan 

frekuensi pertemuan 

dewan dalam setahun. 

MEET1 diberi nilai 1 jika frekuensi pertemuan dewan lebih dari 4, 

dan 0 jika kurang dari 4 

 

MEET2 diberi nilai 1 jika frekuensi pertemuan dewan lebih dari 8, 

dan 0 jika kurang dari 8 

ATTEND 

Merupakan rasio yang 

mengukur kehadiran 

anggota dewan.  

BSIZE 

Merupakan jumlah 

dewan yang ada di 

perusahaan. 
 

AGE 

Merupakan selisih 

antara tahun 

penelitian dengan 

tahun perusahaan 

berdiri. 

 

SIZE 

Mengukur seberapa 

besar perusahaan yang 

dinilai berdasarkan 

total asetnya. 

 

JP 

Merupakan variabel 

dummy untuk 

kepemilikan 

Perusahaan BUMN diberi nilai 1, dan 0 untuk BUMS 

Sumber: data diproses peneliti 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

1. Analisis Deskriptif 
 

Tabel 2 Deskriptif Variabel 
Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

TOBINSQ 765 1,999217 3,060738 0,150139 26,18932 

LEV 765 1.999217 3.060738 0.150139 26.18932 

SG 765 0.2141438 1.6645 -0.999053 40.90991 

AT 765 0.877653 0.8303045 0.0027112 8.42938 

MEET1 765 0.930719 0.2540976 0 1 

MEET2 765 0.8849673 0.3192701 0 1 

ATTEND 765 0.9091349 0.1055723 0.33 1 

BSIZE 765 5.402614 2.28012 2 16 

SIZE 765 39.29412 22.13242 6 162 

AGE 765 15.23777 1.851284 10.6593 21.14107 

JP 765 0.1058824 0.3078883 0 1 

Sumber: Stata 13, data diproses oleh peneliti 

 

Tabel 2 di atas menunjukkan deskriptif dari masing-masing variabel. Kondisi TOBINSQ dalam penelitian ini 

mayoritas berada di bawah rata-rata TOBINSQ. TOBINSQ merupakan proksi yang digunakan untuk mengukur kinerja 

perusahaan melalui gambaran aspek fundamental perusahaan dan pandangan pasar terhadap perusahaan. TOBINSQ 

diperoleh dari hasil perbandingan nilai Equity Market Value dengan Equity Book Value. Nilai rata-rata variabel kinerja 

perusahaan yang di proksikan oleh TOBINSQ dari 85 perusahaan adalah sebesar 1,999, sedangkan nilai minimum 

sebesar 0,150 dan maksimum sebesar 26,189. Perusahaan yang memiliki nilai TOBINSQ terendah dimiliki oleh PT. Duta 

Pertiwi Nusantara Tbk. dengan nilai sebesar 0,150. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT. Duta Pertiwi 

Nusantara Tbk. pada tahun 2016 tidak mampu memaksimalkan nilai pasar, nilai pasar perusahaan tersebut dinilai 0,15 

kali lipat lebih kecil dari nilai bukunya. Sedangkan nilai TOBINSQ tertinggi dimiliki oleh PT. Unilever Indonesia Tbk. 

dengan nilai sebesar 26,189. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT. Unilever Indonesia Tbk. pada tahun 2018 

mampu memaksimalkan nilai pasar, nilai pasar perusahaan tersebut dinilai 26 kali lipat lebih besar dari nilai bukunya. 

Dengan kata lain pasar menaruh ekspektasi tinggi terhadap perusahaan PT. Unilever Indonesia Tbk. dan bisa 

mengindikasikan adanya kepercayaan pasar terhadap perusahaan tersebut. 

Kondisi LEV dalam penelitian ini mayoritas berada di bawah rata-rata LEV. Leverage digunakan untuk 

mengukur seberapa besar pengggunaan utang dalam pembiayaan perusahaan. Debt to total Asset Ratio (DAR) 

merupakan proksi yang digunakan untuk mengukur LEV. Nilai DAR diperoleh dari perbandingan total utang dengan 

total aset. Nilai rata-rata variabel LEV yang di proksikan oleh DAR dari 85 perusahaan adalah sebesar 0,506, sedangkan 

nilai minimum sebesar 0,029 dan maksimum sebesar 7.860. 

Kondisi SG dalam penelitian ini mayoritas berada di bawah rata-rata SG. Sales growth dipandang sebagai 

persentase peningkatan penjualan setiap tahun. Sales growth merupakan proksi yang digunakan untuk mengukur 

persentase sales growth. Nilai SG diperoleh dari perbandingan nilai perubahan penjualan bersih dengan penjualan bersih 

terakhir. Nilai rata-rata variabel sales growth yang di proksikan oleh SG dari 85 perusahaan adalah sebesar 0,214, 

sedangkan nilai minimum sebesar -0,999 dan maksimum sebesar 40,909. 

Kondisi AT dalam penelitian ini mayoritas berada di bawah rata-rata AT. Asset turnover merupakan alat ukur 

seberapa jauh suatu perusahaan menggunakan aset mereka. Dalam penelitian ini, asset turnover diukur dengan proksi 

Asset turnover (TATO). Nilai AT diperoleh melalui perbandingan penjualan bersih dengan total aset. Nilai rata-rata 

variabel asset turnover yang di proksikan oleh AT dari 85 perusahaan adalah sebesar 0,877, sedangkan nilai minimum 

sebesar 0,003 dan maksimum sebesar 8,429. 

Kondisi MEET dalam penelitian ini mayoritas berada dalam kondisi MEET tinggi. Frekuensi rapat dewan adalah 

frekuensi rapat yang dilakukan oleh dewan dalam setahun. MEET merupakan proksi yang digunakan dalam mengukur 

frekuensi rapat dewan. Nilai MEET diperoleh dari frekuensi pertemuan dewan dalam setahun. Nilai rata-rata variabel 

Frekuensi rapat dewan yang di proksikan oleh MEET1 dari 85 perusahaan adalah sebesar 0,930, sedangkan nilai 
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minimum sebesar 0, 0 merupakan angka dari variabel dummy untuk perusahaan yang melaksanakan rapat 0-4 kali dalam 

setahun yang menunjukan kondisi jumlah rapat perusahaan rendah. dan maksimum sebesar 1, 1 merupakan angka dari 

variabel dummy untuk perusahaan yang melaksanakan rapat lebih dari 4 kali dalam setahun yang menunjukan kondisi 

jumlah rapat perusahaan non rendah (sedang dan tinggi). Nilai rata-rata variabel Frekuensi rapat dewan yang di 

proksikan oleh MEET2 dari 85 perusahaan adalah sebesar 0,884, sedangkan nilai minimum sebesar 0, 0 merupakan 

angka dari variabel dummy untuk perusahaan yang melaksanakan rapat 0-8 kali dalam setahun yang menunjukan 

kondisi jumlah rapat perusahaan non tinggi (rendah dan sedang). dan maksimum sebesar 1, 1 merupakan angka dari 

variabel dummy untuk perusahaan yang melaksanakan rapat lebih dari 8 kali dalam setahun yang menunjukan kondisi 

jumlah rapat perusahaan tinggi. 

Kondisi ATTEND dalam penelitian ini mayoritas berada di bawah rata-rata ATTEND. Kehadiran anggota 

dewan adalah jumlah kehadiran pada rapat dewan yang dilaksanakan dalam satu tahun. ATTEND merupakan proksi 

yang digunakan untuk mengukur variabel Kehadiran anggota dewan. Nilai ATTEND diperoleh dari perbandingan 

kehadiran anggota dewan dengan perkalian total anggota dewan dan frekuensi pertemuan dewan dalam setahun. Nilai 

rata-rata variabel kehadiran anggota dewan yang di proksikan oleh Atten dari 85 perusahaan adalah sebesar 0,909, 

sedangkan nilai minimum sebesar 0,33 dan maksimum sebesar 1. 

Kondisi BSIZE dalam penelitian ini mayoritas berada di bawah rata-rata BSIZE. Ukuran dewan adalah 

sekelompok orang yang dipilih oleh pemegang saham untuk menyelesaikan lembaga konflik antara perusahaan dan 

pemegang saham. Board Size merupakan proksi yang digunakan dalam mengukur variabel ukuran dewan.  Nilai BSIZE 

diperoleh dari total dewan direksi di perusahaan. Nilai rata-rata variabel kehadiran anggota dewan yang di proksikan 

oleh BSize dari 85 perusahaan adalah sebesar 5,402, sedangkan nilai minimum sebesar 2 dan maksimum sebesar 16. 

Kondisi SIZE dalam penelitian ini mayoritas berada di atas rata-rata SIZE. Ukuran perusahaan adalah skala yang 

mengklasifikasikan sebuah perusahaan sebagai besar atau kecil. perusahaan besar cenderung dianggap sebagai 

menemukan lebih mudah untuk mendapatkan dana dari pihak eksternal.  SIZE merupakan proksi yang digunakan 

dalam mengukur variabel ukuran perusahaan. Nilai SIZE diperoleh dari Ln total aset. Nilai rata-rata variabel ukuran 

perusahaan yang di proksikan oleh Size dari 85 perusahaan adalah sebesar 15,237, sedangkan nilai minimum sebesar 

10,659 dan maksimum sebesar 21,141. 

Kondisi AGE dalam penelitian ini mayoritas berada di atas rata-rata AGE. Umur dari suatu perusahaan 

menunjukkan bahwa reputasi perusahaan telah berdiri untuk waktu yang lama. hidup perusahaan dihitung dari awal 

perusahaan operasi sampai sekarang. AGE merupakan proksi yang digunakan untuk mengukur variabel umur 

perusahaan.  Nilai AGE diperoleh dari perhitungan umur perusahaan sejak awal operasi perusahaan hingga tahun 

penelitian ini. Nilai rata-rata variabel umur perusahaan yang di proksikan oleh AGE dari 85 perusahaan adalah sebesar 

39,294, sedangkan nilai minimum sebesar 6 dan maksimum sebesar 162. 

Kondisi JP dalam penelitian ini mayoritas dari perusahaan BUMS. Kepemilikan perusahaan terbagi menjadi dua 

yaitu BUMN dan BUMS. BUMN adalah perusahaan bisnis di mana negara memiliki kontrol yang signifikan melalui 

kepemilikan atas saham yang dimilikinya. Sedangkan perusahaan swasta (BUMS) adalah perusahaan yang dimiliki oleh 

individu dimana negara tidak memiliki kontrol yang signifikan terhadap perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini, 

peneliti mengkategorikan variabel tipe kepemilikan perusahaan ke dalam variabel dummy dimana memberi nilai 1 untuk 

BUMN dan nilai 0 untuk BUMS. terdapat 8 perusahaan untuk BUMN dan 77 perusahaan untuk BUMS. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Chi2 Probabilitas 

541.98 0.0000 

Sumber: Stata 13, data diproses 

Tabel 3 di atas menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan Stata. Pengujian asumsi 

heteroskedastisitas menunjukkan bahwa probabilitas untuk uji Breusch Pagan ≤ level of significant (α=10%). Dengan 

demikian asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi. Pada program Stata 13, upaya mengatasi data yang terjadi 

heteroskedastisitas saat melakukan regresi adalah peneliti menggunakan Robust standard errors dalam analisis regresi 

sehingga muncul regresi baru yang bebas hetero. 
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b. Uji Multikolinearitas 

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas 
Variabel VIF 

LEV 2.40 

SG 2.39 

AT 1.48 

MEET1 1.38 

MEET2 1.30 

ATTEND 1.29 

BSIZE 1.14 

SIZE 1.07 

AGE 1.02 

JP 1.02 

Mean VIF 1.45 

Sumber: Stata 13, data diproses 

 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4 di atas, dapat diketahui semua variabel independen, yaitu 

leverage (LEV), sales growth (SG), asset turnover (AT), frekuensi pertemuan dewan (MEET1 & MEET2), kehadiran anggota 

dewan (ATTEND), ukuran dewan (BSIZE), ukuran perusahaan (SIZE), umur perusahaan (AGE), dan jenis perusahaan 

(JP) menghasilkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10. Dengan demikian semua variabel independen yang digunakan pada 

penelitian ini dinyatakan tidak mengandung gejala multikolinearitas atau asumsi multikolinearitas terpenuhi. 

c. Analisis Regresi 

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi 

 FE RE OLS 

VARIABLES TOBINSQ TOBINSQ TOBINSQ 

LEV 0.815*** 0.817*** 1.007*** 

 -0.215 -0.239 -0.309 

SG -0.034*** -0.032** -0.042** 

 -0.011 -0.014 -0.018 

AT 0.316 0.562 0.544*** 

 -0.254 -0.358 -0.16 

MEET1 -1.114 -1.052 -1.053* 

 -1.012 -1.03 -0.624 

MEET2 -0.118 -0.201 0.251 

 -0.215 -0.201 -0.274 

ATTEND -0.04 0.103 1.395* 

 -0.494 -0.494 -0.733 

BSIZE -0.165* -0.07 0.160*** 

 -0.09 -0.091 -0.059 

SIZE -0.281* -0.292*** -0.111** 

 -0.148 -0.111 -0.051 

AGE -0.052 0.015 0.031*** 

 -0.052 -0.024 -0.009 

JP - 0.64 -0.279 

  -1.273 -0.433 

Observations 765 765 765 

R-squared 0.096 0.11  

N 85 85  

Sumber: Stata 13, data diproses. Note: *, **, *** signifikansi pada 10%, 5%, 1% 
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Tabel 5 di atas menunjukkan hasil regresi dari variabel independen yaitu LEV, SG, AT, MEET1, MEET2, 

ATTEND, BSIZE, SIZE, AGE, dan JP terhadap variabel dependen yaitu TOBINSQ menggunakan model regresi 

ordinary least square, fixed effect, dan random effect. LEV yang menggambarkan seberapa besar aset perusahaan 

dibiayai oleh utang secara signifikan dan konsisten berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan 

oleh TOBINSQ. SG yang menggambarkan pertumbuhan perusahaan mengunakan penjualan berpengaruh 

signifikan dan konsisten terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan oleh TOBINSQ. Variabel AT berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan oleh TOBINSQ hanya ketika menggunakan model 

ordinary least square. Variabel MEET1 berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan oleh 

TOBINSQ hanya ketika menggunakan model ordinary least square. ATTEND berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan yang diproksikan oleh TOBINSQ hanya ketika menggunakan model ordinary least square. AGE 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan oleh TOBINSQ hanya ketika menggunakan 

model ordinary least square. BSIZE berpengaruh signifikan inkonsisten terhadap kinerja perusahaan yang 

diproksikan oleh TOBINSQ hanya pada model fixed effect dan ordinary least square. SIZE yang menggambarkan 

ukuran perusahaan berdasarkan total asetnya berpengaruh signifikan dan konsisten terhadap kinerja perusahaan 

yang diproksikan oleh TOBINSQ. MEET2 dan JP tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang 

diproksikan oleh TOBINSQ. 

 

Pembahasan 
Dari hasil analisis regresi yang telah dilakukan peneliti menemukan bahwa 3 dari 10 variabel independen 

yang digunakan signifikan dan konsisten dalam mempengaruhi kinerja perusahaan. Tiga variabel tersebut antara 

lain, leverage yang diproksikan dengan LEV, sales growth yang diproksikan dengan SG, dan ukuran perusahaan 

yang diproksikan dengan SIZE. Ketiga variabel tersebut menjadi variabel utama yang mempengaruhi kinerja 

perusahaan dalam penelitian ini. Sedangkan variabel lain, yaitu asset turnover (AT), frekuensi rapat dewan sedang 

dan tinggi (MEET1), kehadiran anggota dewan (ATTEND), ukuran dewan (BSIZE), dan umur perusahaan (AGE) 

berpengaruh signifikan namun tidak konsisten terhadap kinerja perusahaan, dan untuk variabel frekuensi rapat 

dewan tinggi (MEET2) dan jenis perusahaan BUMN dan BUMS (JP) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 

LEV berpengaruh positif dan konsisten terhadap kinerja perusahaan yang di proksikan oleh variabel 

TOBINSQ dalam 3 metode yakni Ordinary least square (OLS), Fixed effect (FE) dan Random effect (RE). Penelitian ini 

didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sulong, et al., 2013) dan (Khatab, et al., 2011),  yang 

menunjukan hasil bahwa Leverage berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Nilai Leverage dalam penelitian ini 

diukur menggunakan proksi DAR, DAR merupakan rasio yang menilai seberapa banyak aset perusahaan yang 

diperoleh dari utang, di bandingkan menggunakan modal sendiri untuk membiayai aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Perusahaan yang tumbuh cepat cenderung menggunakan lebih banyak utang untuk membiayai 

kegiatan bisnisnya daripada perusahaan yang tumbuh lambat (Hedau, et al., 2018). Semakin tinggi utang 

perusahaan maka bunga utang perusahaan juga tinggi. Beban utang yang tinggi akan menurunkan beban pajak 

perusahaan. Penurunan beban pajak perusahaan akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Kenaikan 

keuntungan perusahaan membuat ekspetasi pasar terhadap perusahaan tersebut tinggi. 

Pada penelitian ini menunjukkan hasil SG berpengaruh negatif dan konsisten terhadap kinerja perusahaan 

yang di proksikan oleh variabel TOBINSQ. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan (Chadha 

& Sharma, 2015), (Bhatt & Bhattacharya, 2015) dan (Khatab, et al., 2011), yang menunjukan hasil bahwa Sales 

growth berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Penjualan merupakan kriteria penting untuk menilai 

profitabilitas perusahaan dan merupakan indikator kunci dari aktivitas perusahaan (Bachimeg, 2017). Jumlah 

penjualan yang meningkat melebihi batas output untuk memperoleh laba maksimumm akan menimbulkan 

kenaikan beban perusahaan. Beban perusahaan yang tinggi akan mengurangi laba atau EAT perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki laba rendah atau bahkan mengalami kerugian akan menurunkan nilai perusahaan. 

Sehingga ekspetasi pasar pada perusahaan tersebut rendah, untuk itu investor kurang tertarik untuk berinvestasi 

pada perusahaan tersebut. sehingga dengan kata lain pertumbuuhan penjualan memberikan dampak negatif 

terhadap kinerja perusahaaan. 

Komponen ukuran perusahaan yang diproxykan SIZE berpengaruh negatif dan konsisten terhadap 

kinerja perusahaan yang di proksikan oleh variabel TOBINSQ. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang 
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dilakukan (Christina, 2019), (Bhatt & Bhattacharya, 2015), (Chadha & Sharma, 2015), yang menunjukan hasil 

bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sehingga setiap adanya tambahan ukuran 

perusahaan dapat mengurangi kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu 

perusahaan yang dapat dilihat dari kekayaan yang dimilikinya. Pengaruh negatif ukuran perusahaan terhadap 

kinerja perusahaan dalam penelitian ini, diduga karena investor kurang memperhatikan besar keciilnya asset yang 

dimiliki, namun investor lebih tertarik dengan nilai ekspetasi pasar dari perusahaan tersebut. Dengan kata lain 

Ukuran Perusahaan memberikan dampak negatif terhadap Kinerja Perusahaan. 

Sedangkan pada komponen AT berpengaruh positif inkonsisten terhadap kinerja perusahaan yang di 

proksikan oleh variabel TOBINSQ dalam 3 model regresi. Semakin besar aset yang dimiliki maka semakin besar 

jumlah penjualan perusahaan. Sehingga perputaran asset yang dimiliki perusahaan digunakan dengan baik 

diimbangi dengan kenaikan jumlah penjualan dan total aset. Hal tersebut menunjukan bahwa asset turnover 

menjadi acuan bagi para pemegang saham karena merupakan indikator apakah perusahaan dapat memanfaatkan 

aset atau tidak (Rahman, et al., 2020). sehingga dengan kata lain perputaran asset memberikan dampak positif 

terhadap kinerja perusahaaan. 

Komponen GCG yang salah satu diproxykan variabel MEET1 berpengaruh negatif inkonsisten terhadap 

kinerja perusahaan yang di proksikan oleh variabel TOBINSQ. Hasil ini didukung oleh hasil penelitian yang 

dilakukan (Garcia-Ramos & Garcia-Olalla, 2011), yang menunjukan hasil bahwa Frekuensi rapat dewan 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dewan bekerja secara optimal, dewan berhak mengadakan pertemuan 

dan membuat keputusan mengenai kebijakan atau isu-isu yang dihadapi oleh perusahaan. Hal tersebut juga 

didukung oleh agency theory yang dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976) dimana teori keagenan 

menjelaskan pemegang saham sebagai principal dan manajemen sebagai agent terkadang bekerja tidak sesuai 

dengan keinginan principal. Manajemen adalah pihak yang di percaya oleh pemegang saham bekerja untuk 

kepentingan pemegang saham. Untuk itu, manajemen diberi kewenangan membuat keputusan untuk 

menguntungkan pemegang saham. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa semakin kecil jumlah rapat dewan 

akan menurunkan nilai TOBINSQ. 

Begitupula, komponen ATTEND dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang inkonsisten terhadap 

kinerja perusahaan yang di proksikan oleh variabel TOBINSQ. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang 

dilakukan Bhat & Bhattacharya (2015), yang menunjukan hasil bahwa Kehadiran Anggota Dewan berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini penulis menemukan hasil bahwa Kehadiran anggota dewan 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, hal ini diduga karena banyaknya jumlah kehadiran dari setiap anggota 

dewan akan mempengaruhi kualitas keputusan hasil rapat. Semakin banyak anggota dewan menghadiri seluruh 

rapat yang diadakan maka hasil keputusan rapat yang berkualitas akan mempengaruhi hasil dari kinerja 

perusahaan. 

BSIZE dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang inkonsisten terhadap kinerja perusahaan yang di 

proksikan oleh variabel TOBINSQ. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan (Arora & Sharma, 

2016) dan (Fauzi & Locke, 2012), yang menunjukkan hasil bahwa Ukuran Dewan berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. Dewan direksi dianggap sebagai pihak yang mampu memecahkan masalah dan konflik yang timbul 

di perusahaan. Semakin besar ukuran dewan, maka semakin banyak informasi yang diperoleh untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan. Namun banyaknya anggota dewan juga akan memberikan efek tumpang 

tindih dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga semakin banyak anggota dewan juga akan menurunkan kinerja 

perusahaan. sehingga dengan kata lain Ukuran Dewan memberikan dampak positif negatif terhadap kinerja 

perusahaaan. 

AGE dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang inkonsisten terhadap kinerja perusahaan yang di 

proksikan oleh variabel TOBINSQ. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan (Bhatt & 

Bhattacharya, 2015) yang menunjukan hasil bahwa Umur Perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Umurr Perusahaan merupakan aspek penting yang menjadi bahan pertimbangan pelanggan, karena produk 

perusahaan yang lebih tua akan lebih mudah dikenal oleh publik (Chadha & Sharma, 2015). Perusahaan yang 

lebih tua dianggap lebih mapan, berpengalaman dan meemiliki keahlian dalam menangani berbagai masalah. 

Perusahaan yang lebih tua dianggap memiliki kinerja yang baik karna perusahaan tersebut mampu bertahan lebih 

lama. Semakin besar umurnya maka semakin bagus kinerja perusahaaannya. dengan kata lain Umur Perusahaan 

memberikan dampak positif terhadap Kinerja Perusahaan. 
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Proxy lain dari GCG yaitu MEET2 tidak berpengaruh signifikan sama sekali terhadap TOBINSQ. Hal ini 

diduga karena informasi frekuensi rapat dewan tinggi dapat dicover atau digantikan oleh variabel lain berupa 

leverage, sales growth, dan ukuran perusahaan. Karena variabel leverage, sales groeth, dan ukuran perusahaan yang 

secara konsisten berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dengan demikian, informasi leverage, sales growth, dan 

ukuran perusahaan tidak mampu digantikan dengan oleh informasi frekuensi rapat dewan yang diduga 

menyebabkan pengaruh dari MEET2 tidak terlihat. 

Begitupla variabel JP tidak berpengaruh signifikan sama sekali terhadap TOBINSQ. Hal ini diduga terjadi 

karena adanya metode regresi dan proksi yang bervariasi, sehingga hasilnya bervariasi. Hilangnya pengaruh jenis 

kepemilikan terhadap kinerja perusahaan juga diduga disebabkan oleh informasi jenis kepemilikan dapat 

digantikan oleh variabel kontrol lain yaitu ukuran perusahaan dan umur perusahaan. Variabel ukuran perusahaan 

dapat menggambarkan skala besar kecilnya perusahaan yang mencerminkan kinerja perusahaan dan variabel 

umur perusahaan juga dapat menggambarkan skala lama tidaknya perusahaan mampu bertahan, yang 

mencerminkan kinerja perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini menghasilkan temuan bahwa tujuan privatisasi 

perusahaan milik negara untuk meningkatkan kinerja perusahaan sama dengan tujuan perusahaan milik swasta 

yang go publik. 

SIMPULAN 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat konsistensi pengaruh variabel independen yaitu leverage (LEV), 

sales growth (SG), asset turnover (AT), frekuensi pertemuan dewan (MEET1 dan MEET2), kehadiran anggota dewan 

(ATTEND), ukuran dewan (BSIZE), ukuran perusahaan (SIZE), umur perusahaan (AGE) dan jenis perusahaan (JP) 

terhadap variabel dependen kinerja perusahaan (TOBINSQ) menggunakan model regresi ordinary least square, fixed 

effect, dan random effect. Data penelitian diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan non keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian mulai dari 2010 hingga 2018. 

Penelitian ini berkontribusi terhadap penelitian maupun literatur tentang kinerja perusahaan dari sisi 

pasar yaitu hanya komponen operasional perusahaan LEV, SG, dan SIZE secara konsisten mempengaruhi 

dinamika TOBINSQ. Sedangkan komponen lainnya yaitu:  AT, MEET1, ATTEND, BSIZE, dan AGE inkonsisten 

dalam mempengaruhi TOBINSQ. Berbeda dengan variabel lainnya variabel MEET2 dan JP tidak berpengaruh 

signifikan terhadap TOBINSQ. Implikasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi leverage, sales growth 

dan karakteristik perusahaan khususnya ukuran perusahaan menjadi faktor utama yang dapat menentukan 

kinerja perusahaan dalam penlitian ini. 

Ketidakkonsistenan hasil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen diduga terjadi 

karena adanya metode regresi dan proksi yang bervariasi, sehingga hasilnya bervariasi. OLS tidak 

memperhatikan error varians, FE memperhatikan time in varians, sedangkan RE tidak memperhatikan time in 

varians. Tidak adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen diduga karena adanya variabel 

lain yang lebih berpengaruh sehingga pengaruh variabel MEET2 dan JP menjadi tidak terlihat. 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah sample yang masih terbatas serta ukuran kinerja 

pasar perusahaan hanya diproxykan TOBINSQ. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya menambahkan proksi lain 

dari kinerja perusahaan pasar lainnya seperti PER, PBV dan MVA sekaligus upaya robustness test. Selain itu, perlu 

penambahan tahun penelitian dan melihat perbandingan konsistensi pengaruh variabel independen terhadap 

kinerja perusahaan. Diharapkan hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan maupun 

bagi investor, yaitu sebagai pertimbangan untuk perusahaan dengan memperhatikan kebijakan hutang, 

penjualan, dan aset yang dimiliki karena unsur tersebut konsisten dalam mempengaruhi kinerja perusahaan 

berdasarkan penilaian investor. Investor dalam menilai suatu perusahaan memperhatikan informasi-informasi 

keuangan dan non-keuangan. Hal ini telah terbukti pada penelitian ini sehingga relevan menjadi bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Dengan demikian, informasi-informasi tersebut 

membantu investor dalam menentukan perusahaan dengan nilai perusahaan yang terbaik. 
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APAKAH COVID-19 BERIMBAS PADA KINERJA KEUANGAN? (ANALISIS PERBEDAAN 

PROFITABILITAS SEKTOR PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI SEBELUM 

DAN KETIKA TERJADI PANDEMIK COVID-19 DI INDONESIA) 

 

Ely Siswanto 
Fakultas Ekonomi Universias Negeri Malang, ely.siswanto.fe@um.ac.id 

 

Abstrak 
Pandemi Covid-19 telah membuat sektor perekonomian mengalami kontraksi. Sektor perdagangan, jasa 

dan investasi sebagai bagian dari sistem perekonomian diyakini akan ikut terdampak dari adanya 

pandemik tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis efek pandemi Covid-19 terhadap kinerja 

perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi khususnya dari sisi profitabilitas. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pandemik Covid-19 belum secara nyata dan menyakinkan mengakibatkan 

penurunan profitabilitas perusahaan-perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi. Meskipun 

demikian, telah teridentifikasi adanya penurunan rata-rata profitabilitas dari sebelum terjadinya pandemik 

dan ketika terjadi pandemik ini. 

Kata Kunci : Jasa dan Invesasi, Pandemi Covid-19, Profitabilitas, Sektor Perdagangan 

 

PENDAHULUAN 
Pandemi Covid-19 merupakan salah satu musibah kemanusiaan yang dramatis. Berawal dari Kota Wuhan, 

China virus ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Pada 30 Januari  2020, WHO 

menetapkan Covid-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (Keharuratan Kesehatan Masyarakat 

yang Meresahkan Masyarakat). Bahkan, pada tanggal 11 Maret 2010, WHO telah menyatakan bahwa wabah 

tersebut sebagai Pandemic Global (Dong et al., 2020). 

Covid-19 juga telah menyebar hampir ke semua negara di dunia termasuk Indonesia. Tidak kurang dari 

216 negara di dunia telah terkonfirmasi covid-19 (WHO, 2020). Data WHO yang dirilis oleh worldometer tanggal 

17 Maret 2021 menunjukkan sebanyak 121.805.497 kasus dengan jumlah meninggal 2.691.832. Sementara di 

Indonesia sendiri jumlah terkonfirmasi virus tersebut sudah mencapai 1.437.283 kasus dengan jumlah meninggal 

dunia mencapai 38.915 (Worldometer, 2021) 

Dampak perekonomian dari adanya pandemik covid-19 ini juga tidak kalah dahsyatnya. Australia, 

Hongkong, Singapauran, Jepang, Korea Selatan dan Thailand dan negara-negara Asia Pasifik lainnya mengalami 

penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Pertumbuhan ekonomi di China tahun 2020 juga menurun 

menjadi 4,8% (Burhanuddin & Abdi, 2020). 

Penurunnya pertumbuhan ekonomi negara disebabkan menurunnya kinerja perusahaan perusahaan di 

negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami penurunan. Berdasarkan informasi dari Badan 

Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07% dibandingkan 

dengan tahun 2019 (BPS, 2021). 

Tak dapat dihindari, wabah ini menyebar sebagai pandemi ke seluruh penjuru dunia memberikan tekanan 

hebat dan krisis pada kondisi perekonomian global. Social distancing, Lockdown, Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (PSBB), dan Work from Home diperkirakan membuat daya beli konsumen menjadi lemah dan kontraksi 

ekonomi dihampir seluruh negara yang terjangkit pandemi ini, termasuk Indonesia. 

Profitabilitas bagi organisasi bisnis merupakan sesuatu yang penting. Profitabilitas merupakan salah satu 

indikator utama kinerja keuangan perusahaan disamping rasio-rasio yang lain. Bagi suatu perusahaan, 

profitabilitas yang tinggi yang disertai arus kas yang memadai dapat menjadi media untuk melakukan reinvestasi 

dalam rangka menjamin kelangsungan hidupnya. Profitabilitas juga berguna bagi investor sebagai dasar memilih 

perusahaan untuk berinvestasi.  

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio 

profitabilitas mencerminkan tingkat efisiensi dan efektivitas manajemen suatu perusahaan. Indikator dalam 

mengukur tingkat profitabilitas diantaranya Return on Equity (ROE), Return on Asset (ROA), Net Profit Margin 
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(NPM) dan Basic Earning Power (BEP).  

ROA adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan presentase keuntungan yang diperoleh perusahaan 

sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau rata-rata jumlah aset dengan kata lain, ROA adalah rasio yang 

mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama suatu 

periode. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya tujuan aset perusahaan adalah menghasilkan pendapatan dan 

tentunya juga menghasilkan keuntungan atau laba bagi perusahaan itu sendiri. ROA ini dapat membantu 

manajemen dan investor untuk melihat seberapa baik suatu perusahaan mampu mengkonversi investasinya pada 

aset menjadi keuntungan atau laba. ROA ini dihitung dengan cara membagi laba bersih perusahaan dengan total 

asetnya dan ditampilkan dalam bentuk presentase. 

Beberapa penelitian yang meneliti tentang tema profitabilitas sudah cukup banyak. Idamanti (2018), 

Madyoningrum (2019), Li-Ju Chen & Shun-Yu Chen (2011) dan lain-lain meneliti profitabilitas sebagai variabel 

dependen. Sementara Prabowo & Sutanto (2019) meneliti tentang profitabilitas sebagai variabel kritis. Penelitian 

yang secara khusus mengamati pengaruh Pandemi Covid-19 dalam kaitannya dengan kinerja perusahaan 

diantaranya Tamrin dan Ilhami (2021), Roosdiana (2021), Rahmani (2020) dan Nurmasari (2020). Dari beberapa 

penelitian terdahulu tersebut, belum banyak penelitian yang mengamati profitabilitas perusahaan di Indonesia 

dikaitkan dengan adanya pandemi Covid-19 khsusnya sektor perdagangan, jasa dan investasi. 

Tujuan penelitian ini adalah menganalis pengaruh pandemik Covid-19 terhadap profitabilitas perusahaan-

perusahaan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia khususnya pada industri perdagangan, jasa dan 

investasi. Industri jasa, perdagangan dan investasi merupakan industri yang berpotensi besar untuk terpengaruh 

adanya pandemik ini, sebab dengan adanya keputusan pembatasan kegiatan di beberapa daerah akan sangat 

mengganggu mobilitas masyarakat dalam memanfaatkan jasa perhotelan, transportasi dan sebagainya. 

 

METODE 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif karena hanya bertujuan untuk mendeskripsikan 

kondisi satu variabel yaitu profitabilitas dalam konteks yang berbeda yakni sebelum terjadinya pandemik Covid-

19 dan setelah atau ketika terjadi pandemik. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang masuk dalam 

sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 dan 2019. Laporan 

keuangan 2018 mewakili kinerja keuangan sebelum pandemik dan laporan keuangan 2019 mewakili kinerja 

keuangan setelah dan selama terjadi pandemik.  

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakn teknik purposive sampling. Perusahaan-

perusahaan yang masuk dalam sampel adalah perusahaan-perusahaan subsektor perdagangan, jasa dan investasi 

(trade, services and investment) yang memenuhi kriteria tertentu. Teknik analisis data yang digunakan adalah Paired 

Sample t-Test.  

 

Tabel 1 Jumlah Sampel dan Kriteria Pengambilan Sampel 

 Kriteria Sample Jumlah 

1. Perusahaan Perdagangan, Jasa dan Investasi 176 

2. Perusahaan Perdagangan, Jasa dan Investasi yang 

mempublikasikan laporan keuangan tahun 2018 dan 2019 

secara berturut-turut 

107 

 

 

3. Perusahaan Perdagangan, Jasa dan Investasi yang 

mempublikasikan laporan keuangan tahun 2018 dan 2019 

secara berturut-turut yang terbebas dari data  outlier  

104 

 

 Data sekunder diambil dari web resmi Bursa Efek Indonesia melalui situs https://idx.co.id/. Data berupa 

laporan tahunan perusahaan yang berisi ringkasan kinerja keuangan masing-masing perusahaan menjadi dasar 

analisi dalam penelitian ini. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik uji t sampel berpasangan (Paired 

Sample t-Test). Analisis data dilakukan dengan memanfaatkan software SPSS 26. 

 

 

https://idx.co.id/
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
 Berdasarkan hasil analisis deskriptif dengan menggunakan SPSS 26, didapatkan deskripsi sebagaimana 

dalam tabel 2. Hasil statistik deksriptif menunjukkan bahwa dari data pengamatan sebanyak 104 laporan 

keuangan perusahaan, diperoleh rata-rata ROA tahun 2018 sebesar 2,84% dan tahun 2019 sebesar 2,79%. Terjadi 

penurunan rata-rata profitabilitas dari ketika terjadinya pandemik Covid-19, dimana, sebelum pandemik, rata-rata 

profitabilitas perusahaan perdagangan, jasa dan investasi sebesar 2,84%, dan ketika terjadi pandemik, rata-rata 

profitabilitasnya menurun menjadi 2,79%. Standar deviasi data ROA lebih besar pada tahun 2019 jika 

dibandingkan dengan tahun 2018. Standar deviasi tahun 2018 sebesar 7,8% dan tahun 2019 sebesar 10,7%. Dari sisi 

varian maupun range data juga nampak lebih tinggi pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018.  

Profitabilitas terendah pada tahun 2018 dialami oleh Saratoga Investama Sedaya, Tbk dengan ROA negatif 

sebesar  26%. Profitabilitas terendah pada tahun 2019 dialami oleh Pool Advista Indonesia, Tbk. dengan ROA 

negatif sebesar 67,6%. Tingkat profitabilitas tertinggi pada tahun 2018 diraih oleh Surya Citra Media, Tbk dengan 

ROA sebesar 22,38% dan pada tahun 2019 diraih oleh Multifiling Mitra Indonesia, Tbk dengan ROA sebesar 

31,63%. 

 
Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Profitabilitas Sebelum Pandemik dan Ketika Pandemik Covid-19 

 ROA_1 ROA_2 

N Valid 104 104 

Missin

g 

0 0 

Mean 2.8429 2.7891 

Std. Deviation 7.88362 10.74615 

Variance 62.151 115.480 

Range 48.38 99.24 

Minimum -26.00 -67.61 

Maximum 22.38 31.63 

 

Tabel 3 Hasil Uji Hubungan Variabel Profitabilitas Sebelum Pandemik dan Ketika Pandemik Covid-19 

 N 

Correlati

on Sig. 

Pair 

1 

ROA_1 & 

ROA_2 

104 .454 .000 

 
 Berdasarkan tabel hasil korelasi antara ROA_1 dan ROA_2, menunjukkan angka korelasi sebesar 0,454 dan 

tingkat signifikansi sebesar 0,000 yakni jauh dibawah 0,05. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terjadi hubungan 

yang sangat erat dan nyata antara ROA sebelum dan ketika terjadi pandemik Covid-19. 

 

Tabel 4 Hasil Uji Paired Sample t-Test Variabel Profitabilitas Sebelum Pandemik dan Ketika Pandemik Covid-19 

 

Paired Differences 

t 

d

f 

Sig. 

(2-

taile

d) Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lowe

r Upper 

Pair 

1 

ROA_1 - 

ROA_2 

.05376 10.0314

2 

.98366 -

1.8971

0 

2.00462 .0

55 

1

0

3 

.957 

 

Berdasarkan hasil uji beda sampel berpasangan antara variabel ROA sebelum dan ketika terjadi pandemik 
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Covid-19 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.957 dan nilai t hitung sebesar 0.055. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa bahwa tidak terjadi perbedaan yang signifikan rata-rata ROA sebelum pandemik Covid-19 dan ketika 

terjadi pandemik Covid-19.   

 

Pembahasan 

Dari hasil analisis statistik deskriptif didapatkan bahwa terjadi penurunan rata-rata rasio profitabilitas 

perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi sebelum dan ketika terjadi pandemik Covid-19. Dari hasil uji 

korelasi juga diperoleh kesimpulan bahwa terdapat korelasi yang erat nilai profitabilitas sebelum dan ketika terjadi 

pandemik Covid-19. Namun, dari hasil uji beda rata-rata sampel berpasangan menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan kondisi profitabilitas perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi sebelum dan 

ketika terjadi pandemik Covid-19. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pandemik Covid-19 yang melanda sebagian 

besar negara di dunia tidak begitu memiliki efek buruk terhadap kinerja keuangan perusahaan-perusahaan di 

Indonesia khususnya sektor perdagangan, jasa dan investasi.  

Penurunan rata-rata profitabilitas kemungkinan disebabkan faktor-faktor lain selain pandemik  Covid-19. 

Sebagai contoh perusahaan yang mengalami penurunan profitabilitas paling besar, yakni Pool Advista Indonesia, 

Tbk di tahun 2019 menyatakan bahwa penyebab terbesar dari kerugian yang dialaminya adalah menurunnya nilai 

portfolio investasi. Perusahaan yang bergerak di bidang investasi memang kurang diuntungkan akibat dari 

adanya perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, perang yang semakin melebar di Timur Tengah, demo 

besar-besaran di Hong Kong dan masih belum jelasnya proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) (POOL 

Annual Report, 2019). 

Sebaliknya, beberapa perusahaan justru mengalami kenaikan profitabilitas yang mengesankan 

diantaranya Multifiling Mitra Indonesia, Tbk yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Hasil ini 

menunjukkan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang jasa relatif tidak terdampak secara ekonimis dari 

adanya pandemik Covid-19 dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di bidang investasi. 

Kurang signifikannya efek dari pandemik Covid-19 terhadap profitabilitas perusahaan-perusahaan sektor 

perdagangan, jasa dan investasi menunjukkan adanya fundamental keuangan perusahaan yang relatif bagus. 

Profitabilitas merupakan ukuran kemampuan suatu perusahaan menghasilkan laba pada periode tertentu. Laba 

sering menjadi salah satu indikator kinerja perusahaan. Jika laba yang dihasilkan tinggi maka kinerja perusahaan 

tersebut bagus dan sebaliknya jika laba yang dihasilkan rendah berarti kinerja perusahaan tersebut secara umum 

kurang bagus. Laba perusahaan selain merupakan indikator kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bagi 

para penyandang dananya juga merupakan  elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan 

prospek perusahaan di masa yang akan datang. Laba juga sering dibandingkan dengan kondisi keuangan lainnya, 

seperti penjualan, aktiva, dan ekuitas.  

ROA adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan presentase keuntungan yang diperoleh perusahaan 

terkait dengan keseluruhan sumber daya atau rata-rata jumlah aset. ROA adalah rasio yang mengukur seberapa 

efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama suatu periode. ROA ini dapat 

membantu manajemen dan investor untuk melihat seberapa baik suatu perusahaan mampu mengkonversi 

investasinya pada aset menjadi keuntungan atau laba.  

Profitabilitas aset menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari aset yang 

dimilikinya. Profitabilitas aset yang baik disebabkan meningkatnya pendapatan dengan beban biaya yang sama, 

atau pendapatan yang tetap dengan biaya yang lebih rendah. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian 

Ilhami & Tamrin (2021) dan Roosdiana, (2021) bahwa pandemik Covid-19 tidak secara meyakinkan 

mengakibatkan penurunan kinerja keuangan perusahaan khususnya profitabilitas. 

 

SIMPULAN 
Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa : 1) terjadi penurunan rata-rata profitabilitas 

perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam sektor perdagangan, jasa dan investasi; 2) tidak terdapat efek yang 

signifikan dari pandemik Covid-19 terhadap penurunan profitabilitas perusahaan sektor perdagangan, jasa dan 

investasi.  

Disebabkan tidak signifikannya efek pandemik tersebut terhadap profitabilitas sektor perdagangan, jasa 
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dan investasi tersebut, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menganalisis efek pandemik 

tersebut terhadap masing-masing subsektor tersebut secara terpisah seperti efek pandemik tersebut terhadap 

profitabilitas perusahaan-perusahaan perdagangan, jasa dan investasi secara terpisah. Hal itu dalam rangka 

membedakan efek pandemi tersebut pada masing-masing industri yang relatif berbeda. Untuk melihat signifikan 

tidaknya efek pandemik tersebut, perlu dipertimbangkan untuk membandingkan kondisi kinerja keuangan 

perusahaan tahun 2018 untuk kondisi sebelum pandemi dan laporan tahunan 2020 setelah atau ketika terjadi 

pandemi. 
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