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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengembangan pasar modal sangat diperlukan dalam perekonomian

Indonesia saat ini. Pasar modal memang dibutuhkan oleh suatu negara karena

pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional

karena merupakan alternatif yang baik bagi kebutuhan pendanaan perusahaan dan

wahana investasi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Pasar modal

merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan, pemerintah, maupun institusi lain,

dan sebagai sarana bagi kegiatan investasi. Setiap orang dapat berinvestasi di

pasar modal. Sedangkan setiap perusahaan atau pemerintah bisa mendapatkan

modal di pasar modal. Lembaga pasar modal indonesia salah satunya adalah

Bursa Efek Indonesia, yang merupakan gabungan dari Bursa Efek Jakarta dan

Bursa Efek Surabaya. (Hedi Sasrawan, 2015)

Bursa Efek merupakan tempat pertemuan pencari modal dengan pihak

yang memiliki uang dengan tujuan investasi. Perusahaan-perusahaan yang listing

di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada umumnya merupakan perusahaan yang telah

memiliki struktur organisasi terpisah antara pihak pemilik dan pengelolanya.

Pemilik terdiri dari para pemegang saham dan stakeholder, sedangkan pihak

pengelolanya terdiri dari pihak manajemen yang ditunjuk oleh pemilik untuk

menjalankan aktivitas perusahaan. Pengelolaan perusahaan di Indonesia yang

listing di BEI dinilai belum efektif, hal tersebut dinyatakan oleh Kurniawan &

Indriantoro (2000) dalam Dini Nuraeni (2010) bahwa penyebabnya adalah

struktur kepemilikan perusahaan yang didominasi oleh keluarga, sehingga tidak

ada pemisahan yang jelas antara kepemilikan dan pengaturan perusahaan,

menyebabkan manajemen perusahaan cenderung hanya berpihak pada salah satu

pemilik saja.

Diantara berbagai macam sektor perusahaan yang listing di BEI,

perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor perusahaan yang diharapkan

mempunyai prospek cerah dimasa yang akan datang karena semakin pesatnya
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pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi di negara Indonesia yang

menjadikan sektor perusahaan manufaktur sebagai lahan paling strategis untuk

mendapatkan keuntungan yang tinggi dalam berinvestasi. Namun, perkembangan

kinerja perusahaan manufaktur pada sektor consumer goods industry mengalami

penurunan dibandingkan sektor lainnya, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Perkembangan Kinerja Perusahaan Manufaktur periode 2010-2014 (dalam

persen)

No Sektor 2010 2011 2012 2013 2014
Trend

Equation

1
manufacturing

industry
27,83 28,39 35,49 38,19 92,18

y = 13.84x +
2.869

2
chemical and
basic industry

23,91 40,79 40,93 66,71 117,3
y = 21.26x -
5.875

3
miscellaneous

industry
48,05 17,71 47,98 23,93 129,56

y = 16.92x +
2.678

4
consumer goods

industry
12,61 18,10 12,12 3,24 6,62

y = -2.685x +
18.59

Sumber: Hasil Pengolahan Data,2015

Dari tabel 1.1 perkembangan kinerja perusahaan manufaktur sektor

consumer goods industry mengalami penurunan yang cukup tinggi pada tahun

2013, serta terlihat dari trend equationya yang paling kecil dibandingkan sektor

lainnya yaitu sebesar y = -2.685x + 18.59.

Kinerja perusahaan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang

dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba

(Sucipto, 2003) dalam (Dinastya Saraswati, Suhadak dan Siti Ragil Handayani,

2013). Pengukuran kinerja keuangan dalam perusahaan dilakukan untuk

mengetahui apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan perencanaan (Monisa,

Like, 2012). Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor, berupa faktor

eksternal maupun internal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang tidak dapat

dikendalikan oleh perusahaan dan merupakan faktor yang memberikan peluang

dan ancaman terhadap perusahaan. Terbagi dalam lima kategori yaitu kekuatan
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ekonomi, kekuatan sosial budaya, kekuatan politik pemerintahan dan hukum,

kekuatan teknologi dan kekuatan persaingan (R.David, Fred, 2003). Faktor-

faktor tersebut harus penting bagi tujuan pencapaian jangka panjang dan sasaran

tahunan, dapat diukur, dan berlaku bagi semua perusahaan yang bersaing. Faktor

eksternal mempunyai pengaruh yang kuat dalam membangun kinerja perusahaan.

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berada dalam lingkup perusahaan itu

sendiri baik dalam bentuk susunan manajemen, sistem kepemilikan yang

digunakan dan sebagainya.

Struktur kepemilikan dapat disebut juga struktur kepemilikan saham, yaitu

proporsi kepemilikan manajemen dan institusional dalam kepemilikan saham

perusahaan (Sujoko dan Soebiantoro, 2007 dalam Titis Waskito, 2014).

Menurut Byrd, Parrino, dan Pritsch (1998) dalam Titis Waskito (2014)

menyebutkan bahwa kepemilikan saham sebagai salah satu mekanisme untuk

mengurangi masalah keagenan. Masalah keagenan muncul dikarenakan perbedaan

persepsi, keinginan dan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Dalam

menjalankan kegiatan operasional perusahaan, para manajer sering mendahulukan

kepentingan mereka dan cenderung untuk mengabaikan kepentingan pemegang

saham. Tindakan manajer tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja

perusahaan.

Masalah keagenan potensial terjadi apabila bagian kepemilikan manajer

atas saham perusahaan kurang dari seratus persen (Masdupi, 2005). Dengan

proporsi kepemilikan yang hanya sebagian dari perusahaan membuat manajer

cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk

memaksimumkan perusahaan. Inilah yang nantinya akan menyebabkan biaya

keagenan (agency cost). Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan agency

cost sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan

pengawasan terhadap agen. Hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki zero

agency cost dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang

optimal dari pandangan shareholders karena adanya perbedaan kepentingan yang

besar diantara mereka.
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Menurut Bathala et al. (1994) terdapat beberapa cara yang digunakan

untuk mengurangi konflik kepentingan, yaitu : a) meningkatkan kepemilikan

saham oleh manajemen (insider ownership), b) meningkatkan rasio dividen

terhadap laba bersih (earning after tax), c) meningkatkan sumber pendanaan

melalui utang, d) kepemilikan saham oleh institusi (institutional holdings).

Berikut ini merupakan data struktur kepemilikan managerial, kepemilikan

institusional, Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) sektor

consumer goods industry yang terbagi atas 4 sub sektor yang terdaftar di BEI

periode 2010-2014 :

Grafik 1.1

Perkembangan Struktur Kepemilikan Managerial pada sektor consumer

goods industry yang terdaftar di BEI periode 2010-2014

Sumber: Hasil Pengolahan Data,2015

Dilihat dari grafik 1.1 perkembangan struktur kepemilikan manajerial pada

sektor consumer goods industry yang terdaftar di BEI periode 2010-2014,

perkembangan proporsi struktur kepemilikan manajerial pada sub sektor food and

beverage pada tahun 2010-2012 stabil sebesar 7,44% dan mengalami penurunan

pada tahun 2013 menjadi 7,02%, serta mengalami peningkatan pada tahun 2014
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sebesar 0,04% menjadi 7,06%. Dilihat dari trend equationnya secara keseluruhan

perkembangan struktur kepemilikan manajerial pada sub sektor ini mengalami

penurunan dengan trend equationnya yaitu y = -0,0012x + 2,4604.

Perkembangan struktur kepemilikan manajerial pada sub sektor Tobacco

Manufacturers pada tahun 2010 sebesar 0,80% serta mengalami kenaikan pada

tahun 2011 menjadi 0,85%, dan mengalami kenaikan juga pada tahun 2012

menjadi 0,92%, selanjutnya pada tahun 2013-2014 stabil sebesar 0,92%. Dilihat

dari trend equationnya secara keseluruhan perkembangan struktur kepemilikan

manajerial pada sub sektor ini mengalami kenaikan dengan hasil trend

equationnya yaitu y = 0,0003x - 0,6149

Perkembangan struktur kepemilikan manajerial pada sub sektor

Pharmaceuticals pada tahun 2010-2014 stabil sebesar 11,55% dan merupakan

proporsi kepemilikan manajerial terbesar pada sektor consumer goods industry

perode 2010-2014. Dilihat dari trend equationnya secara keseluruhan

perkembangan struktur kepemilikan manajerial pada sub sektor ini mengalami

penurunan dengan hasil trend equationnya yaitu y = -2E-05x + 0,1457.

Perkembangan struktur kepemilikan manajerial pada sub sektor Cosmetics

and Household pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,15% dan mengalami penurunan

pada tahun 2011-2014 sebesar 0,14% dan merupakan proporsi kepemilikan

manajerial terkecil pada sektor consumer goods industry perode 2010-2014.

Dilihat dari trend equationnya secara keseluruhan perkembangan struktur

kepemilikan manajerial pada sub sektor ini mengalami penurunan dengan hasil

trend equationnya yaitu y = -2E-05x + 0,0417.

Perkembangan struktur kepemilikan manajerial pada sub sektor

Houseware pada tahun 2010 yaitu sebesar 5,00% serta mengalami penurunan

pada tahun 2011 menjadi sebesar 4,60% dan terus mengalami penurunan tahun

2012 sebesar 0,23% dan tetap stabil pada tahun 2013-2014. Dilihat dari trend

equationnya secara keseluruhan perkembangan struktur kepemilikan manajerial

pada sub sektor ini mengalami penurunan dengan hasil trend equationnya yaitu y

= -0,0139x + 28,007.
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Adapun grafik 1.2 perkembangan struktur kepemilikan institusional

sebagai berikut :

Grafik 1.2

Perkembangan Struktur Kepemilikan Institusional pada sektor consumer

goods industry yang terdaftar di BEI periode 2010-2014

Sumber: Hasil Pengolahan Data,2015

Dilihat dari grafik 1.2 dan tabel 1.3 perkembangan struktur kepemilikan

institusional pada sektor consumer goods industry yang terdaftar di BEI periode

2010-2014, perkembangan proporsi struktur kepemilikan institusional pada sub

sektor food and beverage pada tahun 2010 hingga 2012 stabil yaitu sebesar

66,49% dan mengalami penurunan pada tahun 2013-2014 sebesar 0,01% menjadi

66,48%. Dilihat dari trend equationnya secara keseluruhan perkembangan struktur

kepemilikan institusional pada sub sektor ini mengalami penurunan dengan hasil

trend equationnya yaitu y = -2E-05x + 0,7051.
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institusional pada sub sektor ini stabil tidak mengalami kenaikan maupun

penurunan dengan hasil trend equationnya yaitu y = 0,7555.

Perkembangan struktur kepemilikan institusional pada sub sektor

Pharmaceuticals pada tahun 2010 hingga 2012 sebesar 55,25%, dan merupakan

proporsi kepemilikan institusional terkecil pada sektor consumer goods industry

pada tahun 2010-2014, selanjutnya pada tahun 2013 hingga 2014 mengalami

kenaikan yaitu sebesar 55,28%. Dilihat dari trend equationnya secara keseluruhan

perkembangan struktur kepemilikan institusional pada sub sektor ini mengalami

maupun penurunan dengan hasil trend equationnya yaitu y = -0,0056x + 11,446.

Perkembangan struktur kepemilikan institusional pada sub sektor

Cosmetics and Household pada tahun 2010 sebesar 78,80%, mengalami

peningkatan pada tahun 2011 hingga 2012 menjadi sebesar 78,82%, dan terus

meningkat pada tahun 2013 hingga 2014 menjadi sebesar 78,84%. Dilihat dari

trend equationnya secara keseluruhan perkembangan struktur kepemilikan

institusional pada sub sektor ini mengalami kenaikan dengan hasil trend

equationnya yaitu y = 1E-04x + 0,587.

Perkembangan struktur kepemilikan institusional pada sub sektor

Houseware pada tahun 2010 sebesar 75,00%, dan mengalami peningkatan pada

tahun 2011 menjadi 75,02%, selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun 2012

menjadi sebesar 82,55%, serta terus meningkat pada tahun 2013 dan 2014

menjadi sebesar 83,06% dan merupakan proporsi kepemilikan institusional

terbesar pada sektor consumer goods industry pada tahun 2010-2014. Dilihat dari

trend equationnya secara keseluruhan perkembangan struktur kepemilikan

institusional pada sub sektor ini mengalami kenaikan dengan hasil trend

equationnya yaitu y = 0,0242x - 47,813.

Adapun grafik 1.3 perkembangan Return On Assets (ROA) sebagai

berikut:
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Grafik 1.3

Perkembangan Return On Assets (ROA) pada sektor consumer goods industry

yang terdaftar di BEI periode 2010-2014

Sumber: Hasil Pengolahan Data,2015

Dilihat dari grafik 1.3 dan tabel 1.4 perkembangan Return On Assets
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mengalami kenaikan menjadi sebesar 9,27%. Dilihat dari trend equationnya

secara keseluruhan perkembangan Return On Assets (ROA) pada sub sektor ini

mengalami penurunan dengan hasil trend equationnya yaitu y = -0,0129x +

26,123.

Perkembangan Return On Assets (ROA) pada sub sektor Pharmaceuticals

pada tahun 2010 sebesar 11,64%, selanjutnya pada tahun 2011 dan 2012

mengalami penurunan menjadi sebesar 11,40% dan 11,38%, serta terus

mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi sebesar 10,43% dan 2014

menjadi sebesar 9,31%. Dilihat dari trend equationnya secara keseluruhan

perkembangan Return On Assets (ROA) pada sub sektor ini mengalami penurunan

dengan hasil trend equationnya yaitu y = -0,0054x + 10,958.

Perkembangan Return On Assets (ROA) pada sub sektor Cosmetics and

Household pada tahun 2010 sebesar 12,55%. Pada tahun 2011 presentase ROA

mengalami penurunan sebesar 12,38%, penurunan presentase ROA terus berlanjut

ke 3 tahun berikutnya yakni sebesar 11,92%, 10,92%, dan 9,41%. Dilihat dari

trend equationnya secara keseluruhan perkembangan Return On Assets (ROA)

pada sub sektor ini mengalami penurunan dengan hasil trend equationnya yaitu y

= -0,0077x + 15,687.

Perkembangan Return On Assets (ROA) pada sub sektor Houseware pada

tahun 2010 sebesar 3,79%. Pada tahun 2011 presentase ROA mengalami

penurunan secara signifikan sebesar 0,41% merupakan presentase ROA terkecil

pada sektor consumer goods industry periode 2010-2014. Selanjutnya pada tahun

2012 nilai ROA berangsur membaik dengan nilai presentase ROA sebesar 2,38%,

dan di tahun 2013 presentase ROA semakin menguat menjadi 7,55%. Pada tahun

2014, presentase ROA mengalami penurunan sebesar 4,86%. Dilihat dari trend

equationnya secara keseluruhan perkembangan Return On Assets (ROA) pada sub

sektor ini mengalami kenaikan dengan hasil trend equationnya yaitu y = 0,0093x -

18,633.
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Adapun grafik perkembangan Return On Equity (ROE) sebagai berikut :

Grafik 1.4

Perkembangan Return On Equity (ROE) pada sektor consumer goods

industry yang terdaftar di BEI periode 2010-2014

Sumber: Hasil Pengolahan Data,2015

Dilihat dari grafik 1.4 perkembangan Return On Equity (ROE) pada sektor
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meningkat pada tahun 2013 menjadi 13,60% dan ditahun terakhir mengalami

penurunan menjadi sebesar 12,79%. Dilihat dari trend equationnya secara
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mengalami penurunan dengan hasil trend equationnya yaitu y = 0,0178x - 35,684.
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presentase ROE ditutup pada level 15,29% dan trend negatif ini terus berlangsung

hingga tahun 2013 yakni dengan presentase ROE sebesar 14,90%. Pada tahun

2014 presentase ROE mengalami kenaikan sebesar 16,24%. Dilihat dari trend

equationnya secara keseluruhan perkembangan Return On Equity (ROE) pada sub

sektor ini mengalami penurunan dengan hasil trend equationnya yaitu y = -

0,0112x + 22,626.

Perkembangan Return On Equity (ROE) pada sektor Pharmaceuticals

pada tahun 2010 sebesar 15,23%, selanjutnya mengalami penurunan pada tahun

2011 menjadi 14,83%. Namun pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi

15,07%, selanjutnya pada tahun 2013 dan 2014 presentase ROE mengalami

penurunan yakni sebesar 14,89% dan 12,18%. Dilihat dari trend equationnya

secara keseluruhan perkembangan Return On Equity (ROE) pada sub sektor ini

mengalami penurunan dengan hasil trend equationnya yaitu y = -0,006x + 12,267.

Perkembangan Return On Equity (ROE) pada sektor Cosmetics and

Household pada tahun 2010 adalah 13,86% dan secara bertahap mengalami

penurunan selama tiga tahun berikutnya yakni sebesar 13,72%, 13,72% dan

13,54%. Pada tahun 2014 presentase ROE beranjak naik sebesar 13,58%. Dilihat

dari trend equationnya secara keseluruhan perkembangan Return On Equity

(ROE) pada sub sektor ini mengalami penurunan dengan hasil trend equationnya

yaitu y = -0,0007x + 1,6257.

Perkembangan Return On Equity (ROE) pada sektor Houseware pada

tahun 2010 presentase ROE adalah 5,10% dan kemudian pada tahun berikutnya

presentase ROE turun secara drastis sebesar 0,55% dan merupakan presentase

ROE paling kecil pada sektor consumer goods industry periode 2010-2014. Pada

tahun 2012 presentase ROE mengalami kenaikan sebesar 3,40% dan selanjutnya

mengalami peningkatan yang drastis pada tahun berikutnya yakni sebesar 10,03%.

Pada tahun 2014, presentase ROE mengalami penurunan sebesar 5,98%. Dilihat

dari trend equationnya secara keseluruhan perkembangan Return On Equity

(ROE) pada sub sektor ini mengalami peningkatan dengan hasil trend

equationnya yaitu y = 0,0112x - 22,565.
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Berdasarkan grafik 1.1, 1.3 dan 1.4 kondisi struktur kepemilikan

manajerial sektor consumer goods industry pada sub sektor Pharmaceuticals, dan

Cosmetics and Household mengalami penurunan yang diiringi dengan penurunan

ROA dan ROE, berbanding terbalik dengan struktur kepemilikan manajerial sub

sektor Food and Beverages mengalami penurunan sedangkan ROA dan ROE

mengalami kenaikan, selanjutnya Tobacco Manufacturers mengalami kenaikan

yang tidak diiringi dengan kenaikan ROA dan ROE yang justru mengalami

penurunan, serta pada sub sektor Houseware mengalami penurunan yang tidak

diiringi dengan penurunan ROA dan ROE yang justru mengalami kenaikan. Hal

ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ajeng Asmi

Mahaputeri dan I.Kt. Yadnyana (2014) yang menyatakan bahwa struktur

kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Dan

bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Arum Ardianingsih

dan Komala Ardiyani (2010) yang menemukan bahwa struktur kepemilikan

manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan grafik 1.2, 1.3 dan 1.4 kondisi struktur kepemilikan

institusional sektor consumer goods industry pada sub sektor Pharmaceuticals

mengalami penurunan yang diikuti dengan penurunan ROA dan ROE, serta sub

sektor Houseware mengalami kenaikan  yang diikuti dengan kenaikan ROA dan

ROE, tetapi berbeda dengan sub sektor Food and Beverages dimana kepemilikan

institusionalnya mengalami penurunan sedangkan ROA dan ROE mengalami

kenaikan, selanjutnya sub sektor Tobacco Manufacturer stabil tidak mengalami

kenaikan maupun penurunan tetapi ROA dan ROE mengalami penurunan,

selanjutnya sub sektor Cosmetics and Household mengalami kenaikan sebaliknya

ROA dan ROE mengalami penurunan. Hal ini bertolak belakang dengan

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulius Ardy Wiranata (2013)

menemukan struktur kepemilikan institusional justru berpengaruh negatif

terhadap kinerja perusahaan. dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Denny Andika Rahman (2012) menemukan bahwa struktur kepemilikan

institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
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Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

2 variabel independen yaitu struktur kepemilikan manajerial dan struktur

kepemilikan institusional, dan variabel dependennya adalah kinerja perusahaan

dengan ukuran ROA dan ROE. Dalam melakukan penelitian penulis memilih

sektor consumer goods industry karena berperan aktif dalam pasar modal

Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian yang berkaitan dengan struktur kepemilikan dengan

mengambil judul :

“Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Terhadap Kinerja Perusahaan

Pada Sektor Consumer Goods Industry Yang Terdaftar Di BEI Periode 2010-

2014”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan struktur kepemilikan saham (kepemilikan

manajerial dan kepemilikan institusional) pada sektor consumer goods

industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode

2010-2014?

2. Bagaimana perkembangan kinerja perusahaan (dengan ukuran ROA dan

ROE) pada sektor consumer goods industry yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) selama periode 2010-2014?

3. Bagaimana pengaruh struktur kepemilikan saham (kepemilikan manajerial

dan kepemilikan institusional) secara simultan dan parsial terhadap kinerja

perusahaan dengan ukuran ROA pada sektor consumer goods industry

yang terdaftar di BEI selama periode 2010-2014?

4. Bagaimana pengaruh struktur kepemilikan saham (kepemilikan manajerial

dan kepemilikan institusional) secara simultan dan parsial terhadap kinerja

perusahaan dengan ukuran ROE pada sektor consumer goods industry

yang terdaftar di BEI selama periode 2010-2014?
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab masalah

penelitian sesuai dengan identifikasi masalah diatas.

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan struktur kepemilikan saham

(kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional) pada sektor

consumer goods industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

selama periode 2010-2014?

2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kinerja perusahaan (dengan

ukuran ROA dan ROE) pada sektor consumer goods industry yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010-2014?

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh struktur kepemilikan saham

(kepemilikan managerial dan kepemilikan institusional) secara simultan

dan parsial terhadap kinerja perusahaan dengan ukuran ROA pada sektor

consumer goods industry yang terdaftar di BEI selama periode 2010-2014?

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh struktur kepemilikan saham

(kepemilikan managerial dan kepemilikan institusional) secara simultan

dan parsial terhadap kinerja perusahaan dengan ukuran ROE pada sektor

consumer goods industry yang terdaftar di BEI selama periode 2010-2014?

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat yang

baik bagi, diantaranya :

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam

bidang manajemen keuangan. Serta untuk memenuhi salah satu syarat

dalam menyelesaikan studi di Fakultas Bisnis dan Manajemen di

Universitas Widyatama.

2. Bagi investor

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan

pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi
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3. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi referensi pertimbangan perusahaan dalam

meningkatkan hubungan struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan

terutama pada perusahaan yang telah memisahkan antara kepemilikan dan

pengendalian.

4. Bagi penelitian lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi sehingga dapat

bermanfaat untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh struktur

kepemilikan terhadap kinerja perusahaan.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dengan mengikuti

rangkaian proses ilmiah yang bertujuan untuk mencari jawaban dari suatu

permasalahan. Suatu penelitian harus dapat disampaikan oleh peneliti lain dan

harus dapat diuji kebenarannya. Menurut Sugiyono (2004: 1) metode penelitian

adalah :

“cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan

tertentu”.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

metode verifikasi dan metode deskriptif. Menurut Mohamad Nazir (2011:54)

dalam bukunya Metode Penelititan, yang dimaksud dengan metode penelitian

deskriptif serta tujuannya adalah :

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status

sekelompok manusia, suatu objek, suatu sistem kondisi, suatu sistem

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi,

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta,

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Sedangkan metode verifikatif menurut Sangadji dan Sopiah, (2010:20)

adalah sebagai berikut:
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“Metode verifikatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji

kebenaran suatu pengetahuan atau teori.”

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah

sebagai berikut:

a. Jenis data

Data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini merupakan data

sekunder, yaitu suatu jenis data yang diperoleh tidak langsung dari sumber

utama perusahaan yang dijadikan objek penelitian.

b. Sumber data

Sumber data penelitian ini diperoleh dengan cara mempelajari literatur-

literatur, buku, dan sumber lainnya. Seperti jurnal, internet, dan lainnya

yang berhubungan dengan penelitian.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka

penelitian ini dilakukan di kampus Universitas Widyatama, Jalan Cikutra

No.204A Bandung. Waktu penelitian ini dimulai dari Agustus 2015 sampai

dengan selesai.


