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ABSTRAK 

 

Rendy Mirwan Aspirandi: Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Brawijaya, September 2016. Peran Mediasi Kinerja Keuangan Pada Pengaruh 
Kompensasi Manajemen dan Biaya Penelitian & Pengembangan Terhadap Nilai 
Perusahaan. Ketua Pembimbing: Sutrisno T., Komisi Pembimbing: Bambang 
Purnomosidhi. 
 
 Penelitian ini bertujuan meneliti pengaruh kompensasi manajemen dan 
biaya penelitian & pengembangan terhadap nilai perusahaan. Selain itu, 
penelitian ini juga meneliti peran mediasi kinerja keuangan terhadap pengaruh 
kompensasi manajemen dan biaya penelitian & pengembangan terhadap nilai 
perusahaan. Teknik analisis menggunakan PLS (Partial Least Square). Populasi 
penelitian adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di dalam Bursa 
Efek Indonesia pada tahun 2010-2014. Sampel dipilih menggunakan teknik 
penyampelan purposive sampling dengan metode judgment sampling. Data 
penelitian banyak mengandung outlier. Oleh karena itu, data ditransformasi untuk 
memaksimalkan jumlah data yang dapat digunakan dalam analisis. Hasilnya 
menunjukkan beberapa temuan. Pertama, peningkatan pada biaya penelitian & 
pengembangan juga akan meningkatkan nilai perusahaan Kedua, peningkatan 
pada kompensasi manajemen justru menurunkan nilai perusahaan. Ketiga, 
peningkatan pada kompensasi manajemen dan biaya penelitian & 
pengembangan tidak mampu meningkatkan kinerja keuangan yang selanjutnya 
tidak dapat meningkatkan nilai perusahaan. Sesuai dengan Theory of Wages 
bahwa tingkat kompensasi telah ditentukan oleh keadaan pasar tenaga kerja. 
Tingkat kompensasi yang meningkat tidak dapat meningkatkan kinerja keuangan 
dan justru menurunkan nilai perusahaan. Selain itu, biaya penelitian & 
pengembangan membutuhkan waktu yang panjang untuk dapat memperlihatkan 
hasilnya. Oleh karena itu, biaya penelitian & pengembangan tidak dapat 
meningkatkan kinerja keuangan yang lebih bersifat jangka pendek.  
 
Kata Kunci:  kompensasi manajemen, biaya penelitian & pengembangan, 

kinerja keuangan, nilai perusahaan 
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ABSTRACT 

 

Rendy Mirwan Aspirandi: Postgraduate Economics and Business Faculty of 
Brawijaya University, September 2016. Mediated Role of Financial Performance 
to Management Compensation and Research & Development Expenses 
Influence to Firm Value. Supervisor: Sutrisno T., co-supervisor: Bambang 
Purnomosidhi. 
 
 This study aims to investigate the influence of management 
compensation and research & development expenses on firm value. 
Furthermore, this research also examines the influence of mediated role of 
financial performance to management compensation and research & 
development expenses influence over firm value. PLS (Partial Least Square) 
analyzes technique is utilized on the case with population  of manufacture firm 
sector listed on Indonesian Stock Exchange on year 2010-2014. Sample selected 
with purposive sampling technique with judgment sampling method. The research 
data contains many outliers. Therefore, the data is transformed to maximize the 
amount of data that can be used in the analysis. The result shows several 
findings. First, increasing on research & development expenses increase firm 
value. Second, increasing on management compensation is not increase on firm 
value. Third, increasing on management compensation and research & 
development expenses are not increase financial performance and then there are 
not increase over firm value. In accordance with the Theory of Wages that the 
level of compensation has been determined by the state of the labor market. 
Increased the level of compensation can not improve financial performance and 
actually reduce firm value. In addition, research & development expenses takes a 
long time to be able to show results. Therefore, research & development 
expenses can not improve financial performance over the short-term. 
 
Key Words:  management compensation, research & development expenses, 

financial performance, firm value  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Nilai perusahaan merupakan indikator penilaian yang diperhatikan oleh 

para pemilik perusahaan. Pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dari nilai 

perusahaan yang berhasil diciptakan oleh manajemen perusahaan. Nilai 

perusahaan berhubungan dengan kinerja manajemen perusahaan (Scholtz dan 

Smit, 2012). Pemilik perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja 

manajemen perusahaan dari keberhasilan dalam menciptakan nilai perusahaan 

bagi pemilik perusahaan. Semakin meningkatnya nilai perusahaan, semakin 

meningkat kualitas kinerja manajemen perusahaan. Apabila nilai perusahaan 

menurun, kualitas kinerja manajemen perusahaan menurun. Manajemen 

perusahaan akan memfokuskan pada pemaksimalan nilai perusahaan dalam 

persaingan di dunia bisnis.  

 Nilai perusahaan dapat digambarkan dengan kondisi harga saham yang 

ada di pasar modal (Efni, Hadiwidjojo, Salim, dan Rahayu, 2011). Apabila nilai 

pasar perusahaan semakin tinggi, kemakmuran pemegang saham akan semakin 

tinggi. Nilai pasar suatu perusahaan akan mengalami  suatu hukum ekonomi 

yaitu hukum permintaan dan penawaran yang disampaikan oleh Keynes (1939). 

Apabila permintaan lebih tinggi dibandingkan dengan penawaran, nilai pasar 

suatu perusahaan akan meningkat. Sebaliknya apabila permintaan lebih rendah 

dibandingkan dengan penawaran, nilai perusahaan akan turun. Perusahaan saat 

ini dituntut untuk dapat menciptakan nilai bagi para pemegang sahamnya. Oleh 

karena itu, perusahaan terbuka (go public) memiliki kewajiban untuk menjaga 

kondisi harga sahamnya di pasar modal. Tujuannya adalah untuk menjaga nilai 

perusahaan kepada stakeholder perusahaan. Perusahaan harus dapat 
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mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan 

efektif untuk dapat tetap menciptakan nilai perusahaan (Nuhuyanan, 2015). 

Seluruh sumber daya berperan penting dalam sebuah perusahaan.  

 Nilai perusahaan merupakan tantangan yang cukup sulit dihadapi oleh 

manajemen perusahaan. Penciptaan nilai perusahaan membutuhkan komitmen 

yang selaras pada semua anggota manajemen. Harga saham yang 

mencerminkan nilai perusahaan tidak hanya mengenai nilai intrinsik saham, 

tetapi harga saham yang terbentuk di pasar menunjukkan kemampuan 

perusahaan yang diharapkan untuk dapat meningkatkan nilai kemakmuran 

pemegang saham di masa depan (Sudiyatno, Puspitasari, dan Kartika, 2012).  

 Fenomena yang terjadi pada beberapa saham perusahaan sektor 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010-2014 

masuk dalam top loser saham. Top loser saham merupakan saham yang 

memiliki kinerja terburuk selama periode tertentu. Saham yang masuk dalam top 

loser mencerminkan kinerja manajemen perusahaan yang buruk karena 

manajemen perusahaan tidak dapat meningkatkan nilai perusahaan yang 

ditunjukkan oleh harga saham di pasar. 
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 Tabel 1.1 menyajikan perusahaan-perusahaan sektor manufaktur yang 

masuk dalam top loser saham yang diperingkat oleh Bursa Efek Indonesia 

selama lima tahun terakhir. Data yang disajikan merupakan data yang diperoleh 

dari statistik Bursa Efek Indonesia. Perusahaan-perusahaan sektor manufaktur 

yang masuk dalam top loser saham tahun 2010-2014 sebagai berikut:  

Tabel 1.1 
Top Loser Saham Sektor Manufaktur Tahun 2010-2014  

No. 
Kode 

Saham 
Nama Perusahaan 

Harga 
Saham 

Change Keterangan 

1. IKAI PT. Intikeramik Alamasri Industri, Tbk. 147 -953 (-86,64%) Top Loser 2010 

2. KBRI PT. Kertas Basuki Rachmat Ind., Tbk. 97 -548 (-84,95%) Top Loser 2010 

3. ITMA PT. Itamaraya, Tbk. 385 -615 (-61,50%) Top Loser 2010 

4. SULI PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk. 131 -127 (49,27%) Top Loser 2010 

5. IPOL PT. Indopoly Swakarsa Industry, Tbk. 133 -127 (-48,45%) Top Loser 2011 

6. KBRI PT. Kertas Basuki Rachmat Ind., Tbk. 50 -47 (-84,95%) Top Loser 2011 

7. MBTO PT. Martina Berto, Tbk. 410 -330 (-44,59%) Top Loser 2011 

8. JKSW PT. Jakarta Kyoei Steel Works, Tbk. 93 -68 (-42,24%) Top Loser 2011 

9. SOBI PT. Sorini Agro Asia Corporindo, Tbk. 810 -1.465 (-64,40%) Top Loser 2012 

10. POLY PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. 193 -257 (-57,11%) Top Loser 2012 

11. BUDI PT. Budi Acid Jaya, Tbk. 114 -126 (-52,50%) Top Loser 2012 

12. MLIA PT. Mulia Industrindo, Tbk. 235 -210 (-47,19%) Top Loser 2012 

13. KARW PT. ICTSI Jasa Prima, Tbk. 185 -485 (-72,39%) Top Loser 2013 

14. POLY PT. Asia Pacific Fibers, Tbk. 80 -113 (-58,55%) Top Loser 2013 

15. HDTX PT. Panasia Indo Resources, Tbk. 415 -535 (-56,32%) Top Loser 2013 

16. INAF PT. Indofarma (Persero), Tbk. 153 -177 (-53,64%) Top Loser 2013 

17. BAJA PT. Saranacentral Bajatama, Tbk. 297 -813 (-73,24%) Top Loser 2014 

18. MYTX PT. Apac Citra Centertex, Tbk. 128 -177 (-58,03%) Top Loser 2014 

Sumber: http://idx.co.id  

 Tabel 1.1 menunjukkan beberapa perusahaan sektor manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang setiap tahunnya masuk dalam top loser 

saham. Perusahaan yang masuk dalam top loser memiliki kekhawatiran yang 

besar mengenai keberlanjutan perusahaan di masa depan. Penurunan harga 

saham yang sangat tajam pada periode tertentu mengakibatkan investor enggan 

untuk berinvestasi di perusahaan yang bersangkutan.  

 Fenomena masuknya beberapa perusahaan sektor manufaktur ke dalam 

top loser setiap tahunnya menunjukkan sebagian perusahaan mengalami 

penurunan nilai perusahaan yang cukup tajam. Nilai perusahaan yang turun 

tajam akan menimbulkan beberapa akibat terhadap perusahaan. Nilai 

perusahaan akan memengaruhi kekayaan dari pemegang saham dan risiko yang 
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dihadapi oleh perusahaan di masa depan (Efni et al., 2011). Nilai perusahaan 

yang turun tajam menunjukkan bahwa kekayaan pemegang saham turun drastis 

karena harga saham yang ada di pasar mengalami penurunan tajam. Risiko yang 

dihadapi oleh perusahaan akan meningkat dengan terjadinya penurunan nilai 

perusahaan yang tajam (Efni et al., 2011). Risiko yang mungkin dihadapi oleh 

perusahaan adalah risiko kebangkrutan yang akan dialami di masa yang akan 

datang. 

 Salah satu informasi yang dapat disediakan oleh nilai perusahaan adalah 

informasi untuk mengukur kemampuan manajer atau CEO perusahaan (Dah, 

Abosedra, dan Matar, 2012). Penurunan nilai perusahaan yang tajam akan 

berdampak pada penilaian kemampuan CEO oleh pemegang saham. Citra CEO 

perusahaan yang tidak dapat memaksimalkan nilai perusahaan akan buruk. 

Apabila tidak terdapat permasalahan pertumbuhan perekonomian secara makro 

dan mikro tetapi CEO tetap tidak dapat memaksimalkan nilai perusahaan, 

dampak jangka panjang yang akan menimpa CEO perusahaan adalah 

penggantian CEO yang bersangkutan. Oleh karena itu, CEO harus dapat 

memaksimalkan nilai perusahaan dengan berbagai metode yang tersedia dan 

kecerdasan dalam mengambil peluang yang tersedia. 

 Sangat penting untuk menguji dan menganalisis beberapa faktor kunci 

yang harus diperhatikan oleh manajemen perusahaan untuk dapat 

memertahankan nilai perusahaan di dalam persaingan bisnis. Landasan teori 

normatif yang akan digunakan adalah Agency Theory yang menyatakan bahwa 

terdapat kontrak antara prinsipal dengan agen dalam pelaksanaan kegiatan 

perusahaan atau bisnis (Jensen dan Meckling, 1976). Agen dan prinsipal akan 

terdapat konflik kepentingan yang menyebabkan timbulnya agency cost. Agency 

cost adalah jumlah dari biaya pengawasan oleh prinsipal (the monitoring 
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expenditures by the principal), biaya ikatan oleh agen (the bonding expenditures 

by agent), dan kerugian residual (the residual loss) (Jensen dan Meckling, 1976).  

 Kontrak kompensasi akan memotivasi eksekutif perusahaan melakukan 

proyek penelitian & pengembangan yang berisiko untuk memperoleh keuntungan 

perusahaan dalam jangka panjang (Persons, 1999). Apabila biaya penelitian & 

pengembangan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan mempunyai kontribusi 

bagi peningkatan pendapatan bagi perusahaan, kompensasi manajemen akan 

meningkat (Abraham, Harris, dan Auerbach; 2014). Oleh karena itu, biaya 

penelitian & pengembangan dibutuhkan untuk menjaga dan memelihara 

pendapatan perusahaan di masa depan melalui proses inovasi terhadap produk 

perusahaan. Terjaganya pertumbuhan pendapatan perusahaan yang baik dapat 

mempertahankan kompensasi yang akan diterima oleh manajemen. 

 Penelitian terdahulu yang menemukan bahwa kompensasi manajemen 

dapat meningkatkan nilai perusahaan, yaitu: Dah et al. (2012), Scholtz dan Smit 

(2012), dan Sudiyatno et al. (2012). Namun, penelitian yang dilakukan oleh 

Tarkovska (2014) menemukan hasil yang bertolak belakang bahwa kenaikan 

kompensasi CEO akan menurunkan nilai perusahaan. Perbedaan hasil penelitian 

terdahulu mengenai pengaruh kompensasi manajemen terhadap nilai 

perusahaan menunjukkan masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.  

 Penelitian terdahulu yang menemukan bahwa biaya penelitian & 

pengembangan dapat meningkatkan nilai perusahaan, yaitu: Palia (2001); Ehie 

dan Olibe (2010); Dah et al. (2012); Basgoze dan Sayin (2013); dan Sridhar, 

Narayanan, dan Sriniyasan (2014). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Lantz 

dan Sahut (2005) menemukan hasil yang bertolak belakang bahwa kenaikan 

investasi pada penelitian & pengembangan justru menurunkan nilai perusahaan. 

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih 
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diperlukannya penelitian lebih lanjut untuk mengonfirmasi hasil penelitian 

terdahulu sehingga dapat menambah bukti empiris penelitian terdahulu. 

 Salah satu komponen dari intellectual capital adalah human capital yang 

di dalamnya terdapat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan 

(Nuhuyanan, 2015). Oleh karena itu, penelitian & pengembangan merupakan 

hasil dari pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh sumber daya manusia 

perusahaan. Selain pengaruh langsung yang telah dijelaskan sebelumnya, 

ternyata terdapat beberapa penelitian yang menemukan bahwa terdapat 

pengaruh tidak langsung antara biaya penelitian & pengembangan terhadap nilai 

perusahaan melalui kinerja keuangan, yaitu: Hadiwijaya dan Rohman (2013); 

Sudibya dan Restuti (2014); Nuhuyanan (2015); dan Suhendra (2015). 

 Hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kinerja keuangan 

berperan sebagai mediasi pengaruh kompensasi manajemen terhadap nilai 

perusahaan, yaitu: Damen (2011), Scholtz dan Smit (2012), dan Wahyuni (2014), 

Sudiyatno et al. (2012), dan Dah et al. (2012). Oleh karena itu, kompensasi 

manajemen berpengaruh tidak langsung terhadap nilai perusahaan melalui 

kinerja keuangan.  

 Penelitian yang menjadi rujukan utama dalam pembuatan penelitian ini 

adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Nuhuyanan (2015) dengan 

melakukan beberapa modifikasi. Pertama, penambahan variabel independen 

berupa kompensasi manajemen. Beberapa penelitian terdahulu yang telah 

menyatakan adanya pengaruh antara kompensasi manajemen terhadap kinerja 

keuangan (Damen, 2011; Scholtz dan Smit, 2012; dan Wahyuni, 2014) dan 

pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan (Sudiyatno et al., 2012; 

dan Dah et al., 2012). Oleh karena itu, diduga terdapat pengaruh tidak langsung 

kompensasi manajemen terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan. 

Hasil analisis diharapkan dapat menjadi tambahan literature empiris dengan 
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menambah pengujian kompensasi manajemen terhadap faktor yang 

memengaruhi nilai perusahaan. 

 Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nuhuyanan (2015) meneliti 

intellectual capital yang tidak berfokus kepada inovasi yang dilakukan oleh 

perusahaan. Oleh karena itu, akan lebih difokuskan pada aktivitas penelitian & 

pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan. Aktivitas penelitian & 

pengembangan merupakan proses inovasi yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk menunjang keunggulan kompetitif perusahaan dibandingkan dengan 

pesaingnya dalam persaingan bisnis (Zhu dan Huang, 2012). Proses inovasi 

dihasilkan dari kemampuan perusahaan untuk mengembangkan suatu produk 

menjadi lebih mutakhir dibandingkan dengan produk-produk pesaingnya. Oleh 

karena itu, biaya penelitian & pengembangan yang dikeluarkan oleh perusahaan 

merupakan indikator yang sangat penting dalam perkembangan perusahaan.  

 

1.2 Motivasi Penelitian 

 Nilai perusahaan merupakan indikator yang sangat penting bagi pemilik 

perusahaan atau pemegang saham perusahaan. Hal ini disebabkan nilai 

perusahaan akan menjadi kekuatan dalam menjalankan perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki nilai tinggi akan lebih dihargai oleh pemegang saham. 

Sebaliknya, perusahaan yang tidak mampu menciptakan nilai yang tinggi akan 

tidak dihargai oleh pemegang saham. Porter (1985) yang dikutip Bratianu dan 

Balanescu (2008) mengemukakan bahwa value is what buyers are willing to pay 

and superior value stems from offering lower prices than competitors for 

equivalent benefits or providing unique benefits that more than offset a higher 

price. Artinya, nilai perusahaan menunjukkan seberapa bersedianya pemegang 

saham dalam membeli saham perusahaan. Nilai perusahaan akan menjadi 
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penentu pemegang saham perusahaan masih mau mempertahankan 

kepemilikan sahamnya di perusahaan atau tidak.  

 Selain itu, nilai perusahaan yang semakin meningkat berarti kekayaan 

pemegang saham perusahaan semakin meningkat (Efni et al., 2011). Untuk 

dapat memaksimalkan kekayaan pemegang saham, manajemen perusahaan 

harus dapat mengukur nilai perusahaan terlebih dahulu. Apabila manajemen 

perusahaan tidak dapat mengukur nilai perusahaan, mustahil untuk dapat 

mencapai tujuan dalam memaksimalkan kekayaan pemegang saham. 

Manajemen perusahaan yang tidak mampu memaksimalkan nilai perusahaan 

akan menurunkan penilaian yang dilakukan oleh pemegang saham perusahaan.  

 Nilai perusahaan penting dalam mengukur risiko yang akan dihadapi 

perusahaan di masa depan. Penurunan nilai perusahaan yang tajam 

menunjukkan bahwa perusahaan tidak prospek untuk masa depan. Lebih dari itu, 

nilai perusahaan yang turun akan mengakibatkan meningkatnya risiko yang 

dihadapi perusahaan di masa depan (Efni et al., 2011). Oleh karena itu, 

manajemen perusahaan harus dapat memaksimalkan nilai perusahaan demi 

menjaga kemakmuran pemegang saham perusahaan.  

 Pada era globalisasi, perusahaan dituntut untuk semakin keras dalam 

bersaing dengan perusahaan yang lain di dalam pasar. Kemampuan dan 

pengalaman perusahaan dituntut untuk dimaksimalkan dalam dunia persaingan 

bisnis yang semakin ketat. Kemampuan dan pengalaman perusahaan dapat 

diwujudkan dalam bentuk aktivitas penelitian & pengembangan. Penelitian & 

pengembangan merupakan proses penciptaan keunggulan kompetitif yang 

berkelanjutan yang selanjutnya dapat meningkatkan kinerja keuangan serta hasil 

akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Pemilik perusahaan memberikan 

reward kepada manajemen perusahaan berupa kompensasi yang diharapkan 

akan meningkatkan kemampuan dan usaha manajemen perusahaan dalam 
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menjalankan aktivitas penciptaan nilai bagi pemilik perusahaan. Oleh karena itu, 

dengan diberikannya kompensasi kepada manajemen perusahaan dapat 

meningkatkan kinerja keuangan dan hasil akhirnya dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. 

 Hasil penelitian empiris membuktikan masih terdapat ketidakkonsistenan 

meskipun kompensasi manajemen dan biaya penelitian & pengembangan 

memiliki hubungan kausal dengan kinerja keuangan dan nilai perusahaan. 

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terjadi pada pengaruh kompensasi 

manajemen terhadap nilai perusahaan, seperti yang dinyatakan oleh Dah et al. 

(2012), Scholtz dan Smit (2012), dan Sudiyatno et al. (2012) bahwa kompensasi 

manajemen yang efektif akan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Apabila 

pemberian kompensasi sesuai dan tepat, manajemen akan berusaha lebih keras 

dalam meningkatkan kekayaan pemegang saham. Namun, penelitian yang telah 

dilakukan oleh Torkovska (2014) menemukan hasil yang berlawanan. Pemberian 

kompensasi yang berlebihan kepada manajemen justru akan menurunkan nilai 

perusahaan karena membuat beban terlihat besar dan menunjukkan perusahaan 

tidak efisien dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.  

 Ketidakkonsistenan hasil penelitian yang sama terjadi pada pengaruh 

biaya penelitian & pengembangan terhadap nilai perusahaan, seperti yang 

dinyatakan oleh Palia (2001), Ehie dan Olibe (2010), Dah et al. (2012), Basgoze 

dan Sayin (2013), dan Sridhar et al. (2014) bahwa investasi perusahaan pada 

penelitian & pengembangan akan meningkatkan keunggulan kompetitif 

perusahaan dalam bersaing dengan perusahaan lainnya yang selanjutnya akan 

meningkatkan nilai perusahaan di pasar. Namun, penelitian yang telah dilakukan 

oleh Lantz dan Sahut (2005) menemukan hasil yang berlawanan. Biaya 

penelitian & pengembangan justru akan menurunkan return perusahaan karena 

perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih besar dalam struktur biaya 
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perusahaan sehingga investor akan memberikan nilai yang lebih rendah bagi 

perusahaan.  

 Ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian terdahulu diduga terdapat 

variabel lain yang memediasi pengaruh antara kompensasi manajemen dan 

biaya penelitian & pengembangan terhadap nilai perusahaan, yaitu kinerja 

keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Damen (2011), Scholtz dan Smit 

(2012), dan Wahyuni (2014) menunjukkan bahwa kompensasi manajemen 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, penelitian 

yang dilakukan oleh Zhu dan Huang (2012); Hsu, Chen, Chen, dan Wang (2013); 

Ayaydin dan Karaaslan (2013); dan Nuhuyanan (2015) menunjukkan bahwa 

biaya penelitian & pengembangan berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. Hasil penelitian-penelitian terdahulu tersebut 

menunjukkan bahwa baik kompensasi manajemen maupun biaya penelitian & 

pengembangan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya 

menunjukkan masih perlunya untuk melakukan pengujian ulang pengaruh 

kompensasi manajemen dan biaya penelitian & pengembangan terhadap nilai 

perusahaan melalui kinerja keuangan. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

 Manajemen perusahaan dituntut untuk semakin agresif dalam bersaing 

dengan kompetitornya di pasar. Persaingan yang semakin ketat membuat 

manajemen perusahaan harus mengelola sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan dengan seefisien dan seefektif mungkin dalam menjalankan 

perusahaan. Penurunan nilai perusahaan sektor manufaktur yang tajam terjadi 

sepanjang tahun 2010-2014. Penurunan nilai perusahaan yang tajam akan 

berakibat pada kekayaan dari pemegang saham sehingga pemegang saham 
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akan melakukan tindakan pengawasan terhadap perilaku manajemen (Apriada, 

2013). Risiko yang dihadapi oleh perusahaan akan meningkat dengan terjadinya 

penurunan nilai perusahaan (Efni et al., 2011). Salah satu informasi yang dapat 

disediakan oleh nilai perusahaan adalah informasi untuk mengukur kemampuan 

manajer atau CEO perusahaan (Dah, Abosedra, dan Matar, 2012). Artinya 

apabila nilai perusahaan mengalami penurunan tajam, hal ini akan berdampak 

terhadap penilaian kemampuan CEO yang buruk oleh pemegang saham.  

 Kompensasi yang efektif akan dapat memaksimalkan peningkatan nilai 

perusahaan (Sudiyatno et al., 2012). Investasi perusahaan pada penelitian & 

pengembangan akan meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan dalam 

bersaing dengan perusahaan lainnya yang selanjutnya akan meningkatkan nilai 

perusahaan di pasar (Sridhar et al., 2014). Namun, beberapa penelitian lainnya 

menyatakan hasil yang sebaliknya. Oleh karena itu, penting untuk diteliti kembali 

apakah manjemen perusahaan harus memfokuskan pada kompensasi 

manajemen dan biaya penelitian & pengembangan untuk meningkatkan nilai 

perusahaan di pasar sebagai respon semakin ketatnya persaingan yang terjadi. 

 Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan tersebut, beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan dalam bentuk beberapa pertanyaan 

penelitian yang akan berusaha untuk dipecahkan melalui analisis penelitian lebih 

lanjut. Pertanyaan-pertanyaan penelitiannya sebagai berikut: 

1.) Apakah kompensasi manajemen berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan? 

2.) Apakah biaya penelitian & pengembangan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan? 

3.) Apakah kompensasi manajemen berpengaruh tidak langsung terhadap 

nilai perusahaan melalui kinerja keuangan perusahaan? 
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4.) Apakah biaya penelitian & pengembangan berpengaruh tidak langsung 

terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan perusahaan? 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

tujuan penelitiannya, sebagai berikut: 

1.) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompensasi manajemen 

terhadap nilai perusahaan. 

2.) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh biaya penelitian & 

pengembangan terhadap nilai perusahaan. 

3.) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tidak langsung kompensasi 

manajemen terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan 

perusahaan. 

4.) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tidak langsung biaya 

penelitian & pengembangan terhadap nilai perusahaan melalui kinerja 

keuangan perusahaan. 

 

1.5  Kontribusi Penelitian 

 Hasil penelitian lebih lanjut mempunyai kontribusi kepada beberapa pihak 

yang terkait. Berikut beberapa kontribusi yang dapat dihasilkan, yaitu: 

1.) Kontribusi Teori 

 Hasil penelitian ini menemukan bahwa biaya penelitian & pengembangan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan berarti biaya penelitian & pengembangan 

dapat dijadikan sebagai salah satu biaya pengawasan (monitoring expenditure) 

bagi prinsipal (pemegang saham perusahaan) untuk tetap menjaga tindakan 

agen (manajemen perusahaan) sesuai dengan tujuan prinsipal. Biaya penelitian 

pengambangan dapat dijadikan salah satu indikator yang menunjukkan bahwa 
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agen tidak hanya melaksanakan aktivitas yang mempertahankan perusahaan 

dalam jangka pendek saja tetapi juga dalam jangka panjang melalui nilai 

perusahaan. 

 

2.) Kontribusi Praktik 

 Hasil penelitian biaya penelitian & pengembangan berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan dapat membantu para pemilik perusahaan khususnya sektor 

manufaktur untuk memecahkan permasalahan penurunan nilai perusahaan. 

Pemilik perusahaan harus tetap menjaga aktivitas penelitian & pengembangan 

dalam perusahaan agar perusahaan dapat terus bersaing dengan kompetitornya 

di pasar melalui inovasi-inovasi yang dilakukan. 

 

3.) Kontribusi Kebijakan 

 Bagi pembuat standar akuntansi di Indonesia hasil penelitian biaya 

penelitian & pengembangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan memberikan 

bukti empiris bahwa biaya penelitian & pengembangan merupakan salah satu 

indikator penting dalam laporan keuangan yang diperhatikan oleh stakeholder 

perusahaan dalam melakukan analisis terhadap nilai perusahaan. Pembuat 

standar akuntansi di Indonesia harus lebih merinci biaya yang terkandung di 

dalam biaya penelitian pengambangan agar informasi yang diberikan lebih 

bersifat akurat dan relevan dalam proses analisis yang dilakukan oleh 

stakeholder perusahaan. Komponen yang perlu diungkapkan, seperti: biaya gaji 

personel, biaya bahan, biaya perlengkapan, dan lain sebagainya. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA  

 

2.1  Hasil Penelitian Terdahulu 

  Nilai pasar perusahaan dapat dicerminkan oleh harga saham yang 

terbentuk di pasar modal (Nuhuyanan, 2015 dan Efni et al., 2011). Semakin 

tinggi harga saham semakin tinggi juga nilai perusahaan. Oleh karena itu, nilai 

perusahaan sangat penting bagi sebuah manajemen perusahaan. Tugas utama 

para manajemen perusahaan adalah menjaga dan memaksimalkan nilai 

perusahaan supaya kekayaan pemegang saham juga dapat dimaksimalkan. 

  Untuk memaksimalkan nilai perusahaan, manajemen perusahaan dapat 

memfokuskan pada dua faktor, yaitu kompensasi manajemen dan melakukan 

inovasi terhadap produk-produk perusahaan melalui pengeluaran biaya 

penelitian & pengembangan. Penelitian terdahulu yang telah meneliti pengaruh 

kompensasi manajemen terhadap nilai perusahaan adalah Dah et al. (2012); 

Scholtz dan Smit (2012); dan Sudiyatno et al. (2012). Selain itu, penelitian 

terdahulu yang telah meneliti pengaruh biaya penelitian & pengembangan 

terhadap nilai perusahaan adalah Palia (2001); Ehie dan Olibe (2010); Dah et al. 

(2012); Basgoze dan Sayin (2013); dan Sridhar et al. (2014). 

  Penelitian yang dilakukan oleh Dah et al. (2012) pada perusahaan yang 

terdaftar dalam IRRC data base yang menemukan bahwa CEO equity-based 

compensation yang diproksikan dengan total kompensasi CEO berbasis ekuitas 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan diproksikan dengan Tobin’s Q. 

Scholtz dan Smit (2012) meneliti pada perusahaan yang terdaftar dalam 

Alternative Exchange (AltX) di Afrika Selatan Tahun 2003-2010 yang 

menemukan bahwa executive remuneration berpengaruh positif terhadap share 

price. Sudiyatno et al. (2012) meniliti pada perusahaan sektor manufaktur yang 
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010 yang menemukan bahwa 

total incentives managers berpengaruh terhadap nilai perusahaan diproksikan 

dengan Tobin’s Q. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Tarkovska (2014) 

yang meneliti pada meneliti pada perusahaan yang terdaftar di London Stock 

Exchange dari tahun 1997-2010 menemukan bahwa kompensasi yang 

diproksikan dengan total kompensasi CEO berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan yang diproksikan dengan Tobin’s Q. Perbedaan hasil penelitian Dah 

et al. (2012); Scholtz dan Smit (2012); dan Sudiyatno et al. (2012) dibandingkan 

dengan Tarkovska (2014)  menunjukkan terdapat ketidakkonsistenan terhadap 

hasil penelitian terdahulu. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Palia (2001) pada perusahaan yang 

terdaftar dalam Securities and Exchange Commission (SEC) dan menemukan 

bahwa biaya penelitian & pengembangan yang diproksikan dengan biaya 

penelitian & pengembangan dibagi dengan total aset berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan Tobin’s Q. Ehie dan Olibe 

(2010) meneliti pada perusahaan yang masuk dalam Compustat Database US 

Company tahun 1990-2007 dan menemukan bahwa investasi pada penelitian & 

pengembangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang diproksikan 

dengan kapitalisasi pasar dibagi dengan total aset. Dah et al. (2012) meneliti 

pada perusahaan yang masuk dalam IRRC Database dan menemukan bahwa 

biaya penelitian & pengembangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

yang diproksikan dengan Tobin’s Q. Basgoze dan Sayin (2013) meneliti pada 

perusahaan yang terdaftar dalam Istanbul Stock Exchange (ISE) tahun 2006-

2007 dan menemukan bahwa biaya penelitian & pengembangan yang 

diproksikan dengan biaya penelitian & pengembangan  dibagi dengan penjualan 

bersih berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan 

kapitalisasi pasar dibagi dengan nilai buku. Sridhar et al. (2014) meneliti pada 
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empat digit perusahaan yang terdaftar dalam Standard Industrial Classification 

(SIC) dan menemukan bahwa beban penelitian & pengembangan berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan Tobin’s Q. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa kenaikan investasi pada penelitian & 

pengembangan akan menaikkan nilai perusahaan. Namun, Lantz dan Sahut 

(2005) menemukan bahwa investasi pada penelitian & pengembangan 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan return 

saham. Perbedaan hasil penelitian Palia (2001); Ehie dan Olibe (2010); Dah et 

al. (2012); Basgoze dan Sayin (2013); dan Sridhar et al. (2014) dibandingkan 

dengan Lantz dan Sahut (2005) juga menunjukkan terdapat ketidakkonsistenan 

terhadap hasil penelitian terdahulu. 

  Pengaruh tidak langsung antara kompensasi manajemen dan biaya 

penelitian & pengembangan terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan 

ditunjukkan dalam beberapa penelitian terdahulu yang telah menemukan bahwa 

kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (Damen, 

2011; Scholtz dan Smit, 2012; dan Wahyuni, 2014) dan kinerja keuangan 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Sudiyatno et al., 2012; dan Dah 

et al., 2012). Beberapa penelitian terdahulu yang menemukan kinerja keuangan 

sebagai mediasi pengaruh biaya penelitian & pengembangan, yaitu: Hadiwijaya 

dan Rohman (2013); Sudibya dan Restuti (2014); Nuhuyanan (2015); dan 

Suhendra (2015). 

 

2.2  Teori Agensi (Agency Theory) 

  Hubungan antara agen (manajer) dengan prinsipal (pemilik) akan 

menimbulkan sebuah biaya agensi (agency cost). Jensen dam Meckling (1976) 

mendefinisikan agency cost merupakan jumlah dari (1) the monitoring 

expenditures by principal, (2) the bonding expenditures by the agent, dan (3) the 
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residual loss. The monitoring expenditures by principal merupakan biaya yang 

dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi tindakan agen dalam perusahaan. 

Biaya ini dapat berupa biaya penyewaan auditor independen, biaya kepemilikan 

modal luar, biaya pinjaman dari pihak luar, dan strategi penggunaan pembatasan 

anggaran. The bonding expenditures by the agent merupakan biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam perikatan antara agen dengan prinsipal. Salah 

satu contoh bonding expenditures adalah besarnya insentif yang diterima oleh 

agen sesuai dengan kontrak yang disepakati antara agen dengan prinsipal. The 

residual loss merupakan total agency cost yang timbul akibat penjualan ekuitas di 

luar perusahaan karena kegiatan monitoring dan bonding yang belum 

diperbolehkan. Residual loss dihasilkan oleh kerja sama yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan dana perusahaan yang digunakan untuk melakukan investasi.   

  Prinsipal (pemilik) harus mengelola biaya agensi ini agar manajer tidak 

bertindak menyimpang dari tujuan pemilik melalui berbagai macam cara. Salah 

satu caranya adalah pemilik perusahaan memberikan beberapa jenis 

kompensasi kepada para manajer yang menjalankan perusahaannya. Hubungan 

antara kompensasi dengan kinerja merupakan turunan dari teori agensi (Cooper, 

et.al., 2009). Kompensasi merupakan bonding cost dalam agency cost yang 

merupakan hasil kesepakatan dalam kontrak perjanjian antara agen dengan 

prinsipal. Seorang manajer perusahaan diberikan kekuasaan untuk menjalankan 

roda perusahaan oleh para pemiliknya atau pemegang sahamnya. Seorang 

manajer ini akan diberikan sebuah kompensasi dengan pemiliknya. Kompensasi 

ini dapat berbagai macam bentuknya, baik dalam bentuk gaji maupun bonus 

yang akan diberikan dalam periode tertentu. Kompensasi ini diharapkan akan 

dapat memenuhi kewajiban yang telah dilaksanakan oleh para manajer 

perusahaan. Kompensasi ini juga diharapkan untuk dapat menghindarkan dari 

kegiatan yang berujung pada penyimpangan yang dilakukan oleh para manajer 
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perusahaan. Penyimpangan ini akan dapat merugikan pemilik perusahaan yang 

bersangkutan. Besar kompensasi dan jenisnya akan sangat memengaruhi 

perilaku dari manajer yang bersangkutan. Apabila kompensasi yang diberikan 

lebih rendah dibandingkan kewajiban yang dijalankan oleh manajer, manajer 

tersebut kemungkinan akan terdorong untuk melakukan perbuatan yang tidak 

sesuai dengan tujuan pemilik. Sebaliknya apabila penetapan kompensasi terlalu 

tinggi, manajer akan menjalankan kewajibannya dengan tidak maksimal. 

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sulit untuk menyeimbangkan besaran 

kompensasi yang akan diberikan kepada para manajer supaya dapat 

menjalankan kewajibannya dengan maksimal. Namun terlepas dari semua itu, 

sangat penting untuk diperhatikan bahwa besarnya kompensasi akan 

memengaruhi nilai perusahaan.  

  Aktivitas penelitian & pengembangan juga patut untuk selalu diperhatikan 

oleh manajer perusahaan. Aktivitas penelitian & pengembangan dilakukan untuk 

mempertahankan kedudukan produk yang ada di pasar. Kristanto (2011:183) 

menyatakan bahwa berbagai macam produk yang ada di pasar akan menjalani 

yang diberi istilah dengan siklus hidup produk, yaitu: tahap perkenalan, 

pertumbuhan, kematangan, dan peurunan. Untuk mempertahankan produk 

supaya tidak memasuki tahap penurunan, perusahaan akan melakukan proses 

inovasi terhadap produknya. Penelitian & pengembangan merupakan kegiatan 

inovasi terhadap produk yang dimiliki oleh perusahaan. Penelitian & 

pengembangan dapat menciptakan nilai disebabkan oleh keunggulan kompetitif 

untuk perusahaan ketika perusahaan menggunakan strategi diferensiasi untuk 

menciptakan proses dan produk baru yang menyulitkan pesaing dalam meniru 

hasil penelitian & pengembangan dari perusahaan (Basgoze dan Sayin, 2013). 

Apabila dihubungkan dengan Agency Theory, aktivitas penelitian & 

pengembangan merupakan usaha yang dilakukan oleh agen dalam mengelola 
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sumber daya milik prinsipal yang terdapat pada kontrak yang disepakati antara 

prinsipal dengan agen. Biaya penelitian & pegembangan dikeluarkan oleh 

manajer perusahaan sebagai wujud monitoring cost dalam agency cost kepada 

prinsipal. Monitoring cost muncul karena adanya pengawasan oleh stakeholder 

perusahaan yang mengevaluasi efektivitas aktivitas penelitian & pengembangan 

perusahaan. Pengevaluasian dilakukan dengan membandingkan biaya yang 

dikeluarkan untuk melakukan aktivitas penelitian & pengembangan.  

  Kompensasi manajemen dan biaya penelitian & pengembangan yang 

merupakan komponen dari agency cost, satu sama lain saling berhubungan. 

Kompensasi manajemen akan memotivasi manajer untuk melakukan aktivitas 

penelitian & pengembangan yang berisiko (Persons, 1999). Aktivitas penelitian & 

pengembangan secara jangka panjang akan meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan. Pemegang saham yang pada dasarnya dalam menilai perusahaan 

harus melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan yang 

menghasilkan kinerja keuangan. Oleh karena itu, kinerja keuangan yang 

meningkat akan meningkatkan penilaian pemegang saham terhadap 

perusahaan. Artinya nilai perusahaan meningkat seiring dengan meningkatnya 

kinerja keuangan perusahaan. 

   

2.3  Kompensasi Manajemen 

  Kompensasi manajemen merupakan bentuk imbal hasil yang diberikan 

oleh pemilik kepada manajer perusahaan atas usaha yang dilakukan dalam 

mengembangkan perusahaan. Kewenangan yang diterima oleh manajer 

perusahaan dalam mengelola perusahaan hanya untuk mencapai tujuan pemilik. 

Kompensasi manajemen yang berdasarkan pada kinerja akan menghilangkan 

permasalahan agensi antara agen dengan pemilik (Wahyuni, 2014). Kompensasi 

manajemen merupakan imbal hasil dalam bentuk moneter atau non moneter baik 
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secara langsung maupun tidak langsung yang diberikan kepada manajemen 

perusahaan berdasarkan pada nilai perkerjaan, kontribusi secara personal, dan 

kinerja yang dihasilkan (Obasan, 2012). Kompensasi majemen dalam bentuk 

moneter adalah semua kompensasi yang diperoleh manajemen dalam bentuk 

uang, seperti: gaji, bonus, tunjangan, dan lain-lain. Kompensasi manajemen 

dalam bentuk non moneter adalah semua kompensasi yang diperoleh 

manajemen dalam bentuk selain uang, seperti: saham, voucher berlibur, 

penghargaan dalam bentuk emas atau perhiasan, dan lain-lain. 

  Penunjangan kinerja dengan reward sebuah kompensasi akan 

memotivasi para pegawai pada subuah perusahaan yang memiliki power besar 

dengan faktor-faktor yang sesuai lebih besar lagi untuk mencapai tujuan 

perusahaan secara keseluruhan. Selain meningkatkan motivasi para pegawai, 

struktur insentif internal merupakan faktor yang memengaruhi perilaku organisasi 

yang didalamnya terdapat manajemen sumber daya manusia secara umum dan 

peraturan kompensasi secara khusus (Obasan, 2012). Pengelolaan sumber daya 

manusia yang tepat dan peraturan kompensasi yang efektif akan menciptakan 

perilaku organisasi yang baik. Perilaku organisasi yang baik dan sehat akan 

menghasilkan kinerja yang maksimal. 

  Fokus utama adalah pada jenis kompensasi baik secara langsung atau 

tidak langsung, yaitu: kompensasi jangka pendek dan jangka panjang dari 

anggota manajemen di suatu perusahaan. Kompensasi manajemen merupakan 

sebuah jaminan kepastian bagi seorang anggota manajemen didalam sebuah 

perusahaan. Seluruh karyawan membutuhkan jaminan kepastian karena 

kompensasi merupakan janji perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan 

mengenai kepastiannya di masa depan. Jaminan ini akan membuat seorang 

anggota manajemen merasa nyaman untuk bekerja dalam sebuah perusahaan. 

Kenyamanan yang dirasakan anggota manajemen akan meningkatkan 
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produktivitas kerja dan kesetiaan untuk tetap bekerja dalam perusahaan yang 

bersangkutan. 

  Pengukuran kompensasi manajemen didasarkan pada pengukuran yang 

dilakukan oleh Wahyuni (2014). Pengukuran kompensasi manajemen 

menggunakan natural logarithm dari total kompensasi manajemen yang disajikan 

dalam laporan keuangan perusahaan. Transformasi dengan dengan 

menggunakan natural logarithm biasanya digunakan pada situasi terdapatnya 

hubungan tidak linier antara variabel independen dengan variabel dependen. 

Transformasi natural logarithm akan membuat hubungan yang tidak linier dapat 

digunakan dalam model linier. Selain itu, transformasi natural logarithm dapat 

mengubah data yang pada awalnya berdistribusi tidak normal menjadi atau 

mendekati distribusi normal (Benoit, 2011). Oleh karena itu untuk menghindari 

hubungan yang tidak linier dan distribusi data yang tidak normal pada total 

kompensasi manajemen, akan digunakan model natural logarithm. 

 

2.4  Penelitian & Pengembangan  

  Penelitian & pengembangan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam menciptakan keunggulan kompetitif terhadap produk atau 

jasa perusahaan yang ada di pasar (Basgoze dan Sayin, 2013). Aktivitas 

penelitian & pengembangan memainkan peran yang penting dalam aktivitas 

inovasi perusahaan. Aktivitas inovasi sangat berisiko, tetapi kesuksesan dalam 

aktivitas inovasi akan mendatangkan hasil yang menjadi kekuatan bagi 

penemunya. Aktivitas penelitian & pengembangan yang sukses dapat 

menghasilkan produk atau jasa baru dan meningkatkan kualitas produk atau jasa 

yang sudah ada (Zhu dan Huang, 2012). Manajemen perusahaan harus dapat 

mengelola produk atau jasa perusahaan dengan baik dan cermat. Sebelum 
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melakukan pengelolaan produk atau jasa perusahaan, manajemen harus 

memahami unsur-unsur dari produk dan pelayanan yang diberikan.  

       Semua produk atau jasa yang di pasarkan oleh perusahaan memiliki 

siklus hidup. Asiedu dan Gu (1998) menggunakan empat buah fase siklus hidup 

suatu produk, yaitu: pengembangan desain, produksi, pemakaian, dan 

pembuangan. Tahap awal penciptaan suatu produk baru harus melalui 

pengembangan desain. Pada tahap pengembangan desain, perusahaan harus 

dapat mendefinisikan tugas dan fungsi dari produk. Apabila perusahaan telah 

dapat mendefinisikan produk dengan detail, tahap selanjutnya perusahaan 

melakukan produksi terhadap desain produk yang sesuai dengan perencanaan. 

Pada tahap pemakaian, perusahaan harus mendukung dalam hal distribusi 

kepada konsumen. Alur distribusi didesain dengan efektif dan efisien supaya 

produk sampai ke tangan konsumen dalam keadaan maksimal dan harga yang 

kompetitif. Tahap pembuangan merupakan tahap akhir dari silus hidup produk 

yang telah dipakai secara jangka panjang. Sejak tahap produksi, perusahaan 

harus mengembangkan lini bisnis purna jual. Apabila produk mengalami cacat 

atau kerusakan, perusahaan dapat melayani keluhan konsumen untuk tetap 

menjaga kesetiaan para konsumen.    

  Usaha yang dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk 

mempertahankan produk atau jasanya yang ada di pasar adalah dengan 

melakukan pengembangan dan peluncuran produk baru. Pengembangan dan 

peluncuran produk baru merupakan kegiatan penelitian & pengembangan yang 

dilakukan oleh perusahaan. Kristanto (2011:187) menyatakan bahwa 

kebanyakan perusahaan yang saat ini melakukan dalam skala global, pada 

awalnya melakukan upaya-upaya pengembangan di fasilitas-fasilitas yang 

terdesentralisasi dalam pasar domestik. Beberapa alasan yang mendasari 

pendekatan tradisional yang terdesentralisasi ini, yaitu: (1) kegiatan penelitian & 
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pengembangan harus terintegrasi ke dalam sebuah strategi pemasaran yang 

menyeluruh, (2) untuk memaksimalkan hasil dari dana-dana penelitian yang 

terbatas, dan (3) pengalaman perusahaan akan lebih menguasai pasar domestik. 

  Aktivitas penelitian & pengembangan untuk menciptakan produk baru 

atau pengembangan produk perusahaan dilakukan untuk tujuan 

mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. Manajemen perusahaan 

berusaha untuk menjaga stabilitas kinerja keuangan dan nilai perusahaan 

dengan tetap melakukan proses inovasi-inovasi terhadap produknya yang pada 

akhirnya dapat memelihara dan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan di 

masa depan.  

  Pengukuran biaya penelitian & pengembangan didasarkan pada 

pengukuran yang telah dilakukan oleh Basgoze dan Sayin (2013). Pengukuran 

biaya penelitian & pengembangan dilakukan dengan membagi biaya penelitian & 

pengembangan dengan penjualan bersih yang disajikan dalam laporan 

keuangan perusahaan. Pengukuran ini disebut dengan RDI (Research and 

Development Intensity atau Intensitas Penelitian & pengembangan). Pengukuran 

RDI digunakan karena aktivitas penelitian & pengembangan bertujuan untuk 

meningkatkan keunggulan kompetitif suatu perusahaan. Pengeluaran yang 

diakibatkan dengan adanya aktivitas penelitian & pengembangan harus 

diperbandingkan dengan penjualan bersih yang dapat dihasilkan. Kegiatan 

penelitian & pengembangan harus terintegrasi ke dalam sebuah strategi 

pemasaran yang menyeluruh dan untuk memaksimalkan hasil dari dana-dana 

penelitian yang terbatas. Oleh karena itu, RDI akan mengetahui kontribusi yang 

dihasilkan dari aktivitas penelitian & pengembangan terhadap pemaksimalan 

penjualan bersih yang dihasilkan oleh perusahaan dalam suatu periode. 
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2.5  Kinerja Keuangan 

  Laporan keuangan yang dihasilkan dari aktivitas akuntansi akan 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus 

kas sebuah entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna 

laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi (Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 1, 2009). Kinerja keuangan dapat dipahami sebagai 

indikator-indikator yang terdapat dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh 

sebuah perusahaan. Seluruh aspek yang disajikan dalam laporan keuangan 

merupakan hasil dari aktivitas yang telah dilaksanakan oleh sebuah perusahaan. 

  Para pemakai laporan keuangan dan manajemen perusahaan secara 

umum akan mengamati dan menganalisis indikator-indikator keuangan tersebut 

untuk menilai kinerja dari sebuah perusahaan yang bersangkutan. Brigham dan 

Houston (2006:94) menjelaskan bahwa sudut pandang seorang investor, 

meramalkan masa depan perusahaan adalah hakikat dari analisis laporan 

keuangan, sedangkan dari sudut pandang manajemen, analisis laporan 

keuangan akan bermanfaat baik untuk membantu mengantisipasi kondisi-kondisi 

di masa depan maupun sebagai titik awal untuk melakukan perencanaan 

langkah-langkah yang akan meningkatkan kinerja perusahaan di masa 

mendatang.   

  Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dalam beberapa indikator 

kunci, seperti besarnya pertumbuhan penjualan, beban, margin, laba, dan rasio 

keuangan lainnya. Indikator kunci tersebut akan membantu pemakai laporan 

keuangan dalam aktivitas penganalisisan. Sebelum melakukan pengambilan 

keputusan sangat penting dilakukan aktivitas penganalisisan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan yang bersangkutan supaya pengambilan keputusan tepat 

pada ekspektasi yang diinginkan. 
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  Kinerja keuangan berperan sebagai variabel intervening karena pada 

hakekatnya sebelum para pemegang saham melakukan pengambilan keputusan 

dalam menentukan tingkat harga yang bersedia mereka bayar untuk perusahaan 

yang bersangkutan, para pemegang saham melakukan analisis terhadap laporan 

keuangan perusahaan yang bersangkutan terlebih dahulu. Seperti yang telah 

dibahas sebelumnya bahwa sudut pandang seorang pemegang saham, 

meramalkan masa depan perusahaan adalah hakikat dari analisis laporan 

keuangan. Hasil dari analisis laporan keuangan adalah kinerja keuangan 

perusahaan. Setelah pemegang saham mengetahui tingkat kinerja keuangan 

perusahaan, pemegang saham akan menentukan tingkat nilai perusahaan yang 

bersangkutan. Beberapa rasio keuangan yang akan digunakan untuk 

mencerminkan pengukuran kinerja keuangan, yaitu: Return On Equity (ROE), 

Return On Asset (ROA), Inventory Turn Over (ITO), Current Ratio (CR), dan 

Earning Per Share (EPS). 

 

2.6  Nilai Perusahaan 

  Nilai perusahaan dipandang sebagai indikator penting oleh semua 

manajemen perusahaan. Pemilik perusahaan atau pemegang saham 

perusahaan memiliki tujuan dalam pemaksimalan kekayaannya. Untuk 

memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan atau pemegang saham 

perusahaan, manajemen perusahaan harus tetap menjaga pertumbuhan nilai 

perusahaan. Nilai perusahaan berhubungan dengan kinerja manajemen 

perusahaan (Scholtz dan Smit, 2012). Apabila nilai perusahaan menurun secara 

terus menerus, manajemen perusahaan akan dinilai jelek oleh pemegang saham 

perusahaan.  

  Harga saham yang diperdagangkan di pasar modal akan dapat 

mencerminkan nilai perusahaan bagi perusahaan terbuka (go public). Sesuai 
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dengan pendapat yang disampaikan oleh Efni et al (2011) bahwa nilai 

perusahaan dapat digambarkan dengan kondisi harga saham yang ada di pasar 

modal. Semakin tinggi nilai pasar perusahaan, kemakmuran pemegang saham 

akan semakin tinggi. Nilai pasar suatu perusahaan akan mengalami  suatu 

hukum ekonomi yaitu hukum permintaan dan penawaran yang disampaikan oleh 

Keynes (1939).  Saat ini, investor lebih memperhatikan perusahaan yang mampu 

menciptakan nilai perusahaan (Nuhuyanan, 2015). Oleh karena itu, perusahaan 

terbuka (go public) memiliki kewajiban untuk menjaga kondisi harga sahamnya di 

pasar modal. Tujuannya adalah untuk menjaga nilai perusahaan kepada 

stakeholder perusahaan. Perusahaan harus dapat mengelola dan menggunakan 

sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif untuk dapat tetap 

menciptakan nilai perusahaan (Nuhuyanan, 2015).  

  Tujuan kebijakan perusahaan secara umum untuk mengembangkan 

perusahaan dengan meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan (Sudiyatno, et 

al., 2012). Kebijakan perusahaan yang dibuat harus mendukung dalam 

peningkatan nilai perusahaan. Manajemen perusahaan melakukan pertimbangan 

secara cermat dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan 

perusahaan. Perencanaan sangat diperlukan supaya kebijakan tidak bertolak 

belakang dengan tujuan perusahaan dalam pemaksimalan nilai perusahaan.   

  Penciptaan nilai perusahaan memiliki empat elemen menurut Arnold 

(2013:617), yaitu: besar modal yang diinvestasikan, tingkat aktual keuntungan 

pada modal, mengukur tingkat keuntungan, dan perencanaan horison (untuk 

persistensi sebaran kinerja). Manajemen perusahaan harus mempertimbangkan 

besar modal yang harus dikeluarkan untuk menciptakan suatu nilai perusahaan. 

Besar pengeluaran modal yang dilakukan harus sebanding dengan keuntungan 

(return) yang didapatkan di masa depan. Pengukuran keuntungan dilakukan 

untuk menentukan apakah penciptaan nilai layak untuk dilakukan atau tidak. 
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Elemen pengukuran keuntungan juga menentukan keefisienan biaya dalam 

penciptaan nilai bagi sebuah perusahaan. Persistensi sebaran kinerja berperan 

dalam menentukan usaha penciptaan nilai terhadap dampak yang dihasilkan di 

masa depan. Beberapa metode pengukuran nilai perusahaan yang akan 

digunakan dalam penelitian sebagai berikut: Discounted Cash Flow, Shareholder 

Value Analysis (SVA), Economic Value Added (EVA), Total Shareholder Return 

(TSR), Wealth Added Index (WAI), Market Value Added (MVA), Excess return, 

dan Market to Book Ratio (MBR). 
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 BAB III 

RERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

3.1  Rerangka Konseptual 

  Seiring perkembangan dalam dunia bisnis, persaingan antar bisnis di 

pasar semakin ketat. Para manajer perusahaan memiliki tugas yang lebih berat 

dalam mempertahankan dan memaksimalkan nilai perusahaannya. Nilai 

perusahaan akan berhubungan dengan tingkat kekayaan pemegang saham 

perusahaan (Apriada, 2013). Pemegang saham perusahaan menginginkan nilai 

perusahaan selalu meningkat sehingga kekayaannya juga meningkat. Untuk 

menjaga tingkat nilai perusahaan, manajemen perusahaan harus memperhatikan 

tingkat kompensasi manajemen dalam perusahaan karena kompensasi 

manajemen merupakan imbal hasil yang diberikan dari usaha yang berhasil 

dicapai oleh manajemen perusahaan. Peningkatan keunggulan kompetitif melalui 

kegiatan penelitian & pengembangan juga merupakan faktor yang penting untuk 

terus dapat menumbuhkan nilai perusahaan dalam persaingan di pasar.  

  Agency Theory menyatakan bahwa terdapat kontrak antara agen dengan 

prinsipal dalam melaksanakan kegiatan bisnis (Jensen dan Meckling, 1976). 

Kontrak ini yang menimbulkan agency cost dalam menjaga keselarasan tujuan 

antara agen dengan prinsipal. Kompensasi yang diberikan pemilik kepada 

manajer merupakan salah satu wujud dari agency cost. Untuk menjaga 

konsistensi tujuan antara manajer dengan pemilik, manajer juga harus dapat 

mengelola sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dengan melakukan 

kegiatan penelitian & pengembangan. Tujuan dari kegiatan penelitian & 

pengembangan adalah menghasilkan prosuk-produk yang semakin 

dikembangkan atau produk-produk yang benar-benar baru di pasar. 

Pengembangan dari suatu produk akan dapat merebut pangsa pasar dengan 
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adanya keunggulan dibandingkan dengan produk-produk lain yang sudah hadir 

di pasar.   

  Kompensasi manajemen merupakan imbal hasil dalam bentuk moneter 

atau non moneter baik secara langsung maupun tidak langsung yang diberikan 

kepada manajemen perusahaan berdasarkan pada nilai perkerjaan, kontribusi 

secara personal, dan kinerja yang dihasilkan (Obasan, 2012). Penunjangan 

kinerja dengan reward sebuah kompensasi akan memotivasi para pegawai pada 

subuah perusahaan yang memiliki power besar dengan faktor-faktor yang sesuai 

lebih besar lagi untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. 

  Penelitian & pengembangan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam menciptakan keunggulan kompetitif terhadap produk atau 

jasa perusahaan yang ada di pasar (Basgoze dan Sayin, 2013). Aktivitas 

penelitian & pengembangan untuk menciptakan produk baru atau 

pengembangan produk perusahaan dilakukan untuk tujuan mempertahankan 

keunggulan kompetitif perusahaan. Produk yang memiliki keunikan dibandingkan 

produk lainnya akan menarik konsumen di pasar untuk membelinya.  

  Kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan pada              

Bab II dapat dijadikan sebagai dasar dalam menyusun rerangka konseptual dan 

model analisis yang selanjutnya akan digunakan sebagai landasan untuk 

menyusun hipotesis dan menjustifikasi hasil penelitian. Gambar 3.1 menyajikan 

rerangka konseptual dan Gambar 3.2 menyajikan model konsep dan hipotesis. 
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Gambar 3.1  
Rerangka Konseptual 

Peran Mediasi Kinerja Keuangan Pada Pengaruh Kompensasi Manajemen 
dan Biaya Penelitian & pengembangan Terhadap Nilai Perusahaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  Ada pengaruh 

 Menjelaskan sumber yang digunakan dasar 
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3.2  Hipotesis Penelitian 

3.2.1 Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Nilai Perusahaan 

  Nilai perusahaan dapat digambarkan oleh harga saham yang ada di 

pasar modal. Harga saham yang terbentuk diyakini merupakan kesediaan para 

investor untuk membayar perusahaan (Nuhuyanan, 2015). Tingkat kompensasi 

yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada para anggota manajemen yang 

ada dalam perusahaan merupakan imbal hasil dari kinerja yang telah dihasilkan 

oleh para karyawan terhadap perusahaan. Kompensasi ini akan menjaga kinerja 

manajemen tetap maksimal dan sesuai dengan tujuan dari pemilik perusahaan.  

  Agency Theory menyatakan bahwa kontrak yang dilakukan oleh agen dan 

prinsipal akan menimbulkan agency cost. Kompensasi sebagai imbal hasil 

merupakan salah satu wujud dari agency cost tersebut. Kompensasi merupakan 

bonding cost dalam agency cost yang merupakan hasil kesepakatan dalam 

kontrak perjanjian antara agen dengan prinsipal. Kompensasi dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk menjaga konsistensi tindakan para manajer perusahaan tetap 

selaras dengan pemilik. Biaya penelitian & pengembangan juga merupakan 

unsur agency cost yang tidak dapat dipisahkan. Biaya penelitian & 

pengembangan merupakan monitoring expenditures by principal. Monitoring 

expenditures atau biaya pengawasan merupakan biaya yang dikeluarkan 

perusahaan dalam mengawasi tindakan agen supaya tetap bertindak sesuai 

dengan tujuan prinsipal. Biaya penelitian & pengembangan dikeluarkan sebagai 

monitoring expenditures bertujuan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif 

produk-produk perusahaan dalam jangka panjang supaya agen tidak mengambil 

tindakan yang hanya meningkatkan laba jangka pendek. Kontrak kompensasi 

akan memotivasi eksekutif perusahaan melakukan proyek penelitian & 

pengembangan yang berisiko untuk memperoleh keuntungan perusahaan dalam 

jangka panjang (Persons, 1999). Apabila biaya penelitian & pengembangan yang 
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telah dikeluarkan oleh perusahaan mempunyai kontribusi bagi peningkatan 

pendapatan bagi perusahaan, kompensasi manajemen juga akan meningkat 

(Abraham, Harris, dan Auerbach; 2014). Oleh karena itu, biaya penelitian & 

pengembangan sangat dibutuhkan untuk menjaga dan memelihara pendapatan 

perusahaan di masa depan melalui proses inovasi terhadap produk perusahaan 

yang selanjutnya dapat menjaga pertumbuhan kompensasi manajemen.  

  Beberapa hasil penelitian terdahulu telah menemukan kompensasi 

manajemen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dah et al. (2012) 

menemukan bahwa kemampuan perusahaan di Cina yang terdaftar pada IRRC 

data base dalam membayar kompensasi berbasis ekuitas dapat meningkatkan 

nilai perusahaan. Scholtz dan Smit (2012) menemukan bahwa kenaikan 

executive remuneration pada perusahaan di Afrika Selatan tahun 2003-2010 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. Sudiyatno et al. (2012) menemukan 

bahwa peningkatan kompensasi manajemen pada perusahaan sektor 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010 diikuti 

dengan peningkatan nilai perusahaan. Cooper et al. (2011) menemukan bahwa 

perusahaan yang terdaftar dalam NYSE, AMEX, dan NASDAQ dari tahun 1994-

2008 mengalami perubahan yang searah antara kompensasi manajemen dan 

nilai perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah: 

  H1 : Kompensasi Manajemen Berpengaruh Positif Terhadap Nilai 

Perusahaan. 

 

3.2.2 Pengaruh Biaya Penelitian & Pengembangan Terhadap Nilai 

Perusahaan 

  Nilai perusahaan yang dicerminkan dari harga saham perusahaan 

menunjukkan harga pasar dari sebuah perusahaan. Setiap manajemen 

perusahaan harus dapat mempertahankan harga saham perusahaan di pasar 
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modal. Penilaian pemegang saham terhadap manajer perusahaan akan 

meningkat seiring dengan meningkatnya nilai perusahaan. Aktivitas penelitian & 

pengembangan diyakini dapat memaksimalkan nilai perusahaan melalui proses 

inovasi terhadap produk-produk perusahaan untuk meningkatkan keunggulan 

kompetitif perusahaan. Produk yang unik dan memiliki kelebihan dibandingkan 

produk lainnya akan menarik konsumen untuk menggunakannya. Biaya 

penelitian & pengembangan yang dikeluarkan oleh perusahaan memiliki tujuan 

akhir merebut pangsa pasar dengan proses inovasi yang telah dilakukan. 

  Kontrak yang terdapat dalam Agency Theory menunjukkan bahwa 

manajer selaku agen dalam perusahaan juga harus dapat memanfaatkan sumber 

daya yang dimiliki oleh perusahaan dengan maksimal. Pemanfaatan sumber 

daya perusahaan dapat diwujudkan dalam menciptakan produk baru atau 

mengembangkan produk yang sudah ada dalam proses inovasi. Biaya penelitian 

pegembangan dikeluarkan oleh manajer perusahaan sebagai wujud monitoring 

cost dalam agency cost kepada prinsipal. Monitoring cost muncul karena adanya 

pengawasan oleh stakeholder perusahaan yang mengevaluasi efektivitas 

aktivitas penelitian & pengembangan perusahaan. Pengevaluasian dilakukan 

dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas 

penelitian & pengembangan terhadap tingkat hasil yang dicapai. Kompensasi 

manajemen yang pada dasarnya juga merupakan unsur dari agency cost juga 

sangat berkaitan dengan biaya penelitian & pengembangan. Kompensasi 

manajemen merupakan bonding expenditures by agent. Bonding expenditures 

atau biaya pengikat yang menjadi dasar kesepakatan antara prinsipal dan agen 

dalam pemberian insentif ekonomi pengganti usaha yang telah dilakukan oleh 

agen. Kontrak kompensasi akan memotivasi eksekutif perusahaan melakukan 

proyek penelitian & pengembangan yang berisiko untuk memperoleh keuntungan 

perusahaan dalam jangka panjang (Persons, 1999). Oleh karena itu, manajemen 
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perusahaan akan menerima risiko aktivitas penelitian & pengembangan lebih 

besar ketika imbal hasil yang diterima dalam kontrak setara atau seimbang 

dengan usaha yang dilakukan. 

  Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa biaya penelitian & 

pengembangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Palia (2001) 

menemukan bahwa pada perusahaan yang terdaftar pada Securities and 

Exchange Commission (SEC) biaya penelitian & pengembangan yang efektif 

akan meningkatkan nilai perusahaan. Ehie dan Olibe (2010) menemukan bahwa 

perusahaan-perusahaan Compustat Database US Company tahun 1990-2007 

yang melakukan investasi pada biaya penelitian & pengembangan terjadi 

peningkatan pada nilai perusahaan. Dah et al. (2012) menemukan bahwa 

perusahaan yang melaporkan peningkatan biaya penelitian & pengembangan 

setiap periodenya, perusahaan tersebut juga melaporkan peningkatan pada nilai 

perusahaan khususnya perusahaan yang masuk dalam IRRC Database. 

Basgoze dan Sayin (2013) menemukan bahwa keberhasilan pada aktivitas biaya 

penelitian & pengembangan yang dicapai oleh perusahaan yang masuk dalam 

Istanbul Stock Exchange (ISE) tahun 2006-2007 dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. Sridhar et al. (2014) menemukan bahwa biaya penelitian & 

pengembangan yang dikeluarkan untuk menginovasi produk dapat meningkatkan 

nilai perusahaan khususnya pada perusahaan yang masuk pada Standard 

Industrial Classification (SIC). Oleh karena itu, hipotesis penelitian yang 

dirumuskan adalah: 

  H2 : Biaya Penelitian & Pengembangan Berpengaruh Positif 

Terhadap Nilai Perusahaan. 
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3.2.3 Pengaruh Tidak Langsung Kompensasi Manajemen Terhadap Nilai 

Perusahaan Melalui Kinerja Keuangan 

  Kontrak dalam Agency Theory menunjukkan adanya kesepakatan agen 

dengan prinsipal. Kontrak akan menguntungkan kedua belah pihak. Pihak 

prinsipal mendapatkan hasil dari usaha yang dilakukan oleh agen dan agen 

mendapatkan imbal hasil dari usaha yang dilakukan berupa kompensasi. Usaha 

agen dalam menjalankan perusahaan akan tercermin dalam kinerja keuangan 

yang dilaporkan kepada prinsipal. Kinerja keuangan akan dijumpai dalam laporan 

keuangan. Manajer perusahaan selaku agen memiliki tanggung jawab membuat 

laporan keuangan kepada pemegang saham selaku prinsipal. Kompensasi 

manajemen dan biaya penelitian & pengembangan merupakan unsur agency 

cost yang tidak dapat dipisahkan. Kompensasi manajemen merupakan bonding 

expenditures by agent. Biaya penelitian & pengembangan merupakan monitoring 

expenditures by principal. Kontrak kompensasi akan memotivasi eksekutif 

perusahaan melakukan proyek penelitian & pengembangan yang berisiko untuk 

memperoleh keuntungan perusahaan dalam jangka panjang (Persons, 1999). 

Apabila biaya penelitian & pengembangan yang telah dikeluarkan oleh 

perusahaan mempunyai kontribusi bagi peningkatan pendapatan bagi 

perusahaan, kompensasi manajemen juga akan meningkat (Abraham, Harris, 

dan Auerbach; 2014). Kinerja keuangan yang meningkat akan direspon positif 

pasar sehingga nilai pasar perusahaan akan meningkat (Nuhuyanan, 2015). 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penilaian pemegang saham harus 

melalui kinerja keuangan terlebih dahulu yang selanjutnya diwujudkan dalam 

kesediaan pemegang saham dalam menghargai perusahaan. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Scholtz dan Smit (2012) menemukan 

bahwa perusahaan di Afrika Selatan yang menerapkan kebijakan kompensasi 

manajemen secara tepat dapat meningkatkan kinerja keuangan dan nilai 
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perusahaan. Cooper et al. (2011) menemukan bahwa perusahaan yang terdaftar 

dalam NYSE, AMEX, dan NASDAQ dari tahun 1994-2008 mengalami perubahan 

yang searah antara kompensasi manajemen, kinerja keuangan dan nilai 

perusahaan. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Sudiyatno et al. (2012) dan Dah et al. 

(2012) memproksikan kinerja keuangan dengan ROA (Return On Asset) dan nilai 

perusahaan diproksikan dengan Tobin’s Q. Hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh Sudiyatno et al (2012) dan Dah et al (2012) menemukan bahwa kinerja 

keuangan perusahaan yang meningkat akan meningkatkan nilai perusahaan.  

  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Scholtz dan Smit 

(2012), Cooper et al. (2011), Sudiyatno et al. (2012) dan Dah et al. (2012) 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung kompensasi manajemen 

terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan. Oleh karena itu, hipotesis 

penelitian yang dirumuskan adalah: 

  H3 : Kompensasi Manajemen Berpengaruh Tidak Langsung 

terhadap Nilai Perusahaan Melalui Kinerja Keuangan. 

 

3.2.4 Pengaruh Tidak Langsung Biaya Penelitian & Pengembangan 

Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Kinerja Keuangan 

  Agency cost yang dihasilkan dari adanya kontrak antara agen dan 

prinsipal bertujuan untuk menjaga keselarasan tujuan agen dan prinsipal. Biaya 

penelitian pegembangan dikeluarkan oleh manajemen perusahaan sebagai 

wujud monitoring cost dalam agency cost kepada prinsipal. Monitoring cost 

muncul karena adanya pengawasan oleh stakeholder perusahaan yang 

mengevaluasi efektivitas aktivitas penelitian & pengembangan perusahaan. 

Pengevaluasian dilakukan dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan 

untuk melakukan aktivitas penelitian & pengembangan terhadap tingkat hasil 
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yang dicapai. Kontrak yang terjadi mengharuskan manajer selaku agen 

melakukan usaha dalam pemaksimalan nilai perusahaan. Aktivitas penelitian & 

pengembangan dapat dilakukan oleh manajer perusahaan untuk melakukan 

pemaksimalan nilai perusahaan. Proses inovasi terhadap produk perusahaan 

dapat meningkatkan keunggulan kompetitif di pasar. Pada dasarnya biaya 

penelitian & pengembangan berhubungan erat dengan kompensasi manajemen. 

Manajemen perusahaan akan termotivasi mengambil risiko dalam melaksanakan 

aktivitas penelitian & pengembangan dengan adanya kontrak kompensasi yang 

sesuai (Persons, 1999). Apabila biaya penelitian & pengembangan yang telah 

dikeluarkan oleh perusahaan berkontribusi terhadap pertumbuhan penjualan 

perusahaan, kompensasi yang akan diterima oleh manajemen perusahaan juga 

akan mengalami pertumbuhan (Abraham, Harris, dan Auerbach; 2014). 

Pemegang saham perusahaan selaku pemilik akan bersedia membayar 

perusahaan dengan harga tinggi seiring dengan meningkatnya kinerja keuangan 

(Nuhuyanan, 2015). Oleh karena itu, pemegang saham perusahaan akan menilai 

kinerja manajemen melalui kinerja keuangan yang di laporkan dalam laporan 

keuangan. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Hadiwijaya dan Rohman (2013) 

menemukan bahwa aktivitas penelitian & pengembangan sebagai perwujudan 

dari intellectual capital yang dilakukan oleh perusahaan perbankan yang terdaftar 

dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007-2011 berpengaruh tidak langsung 

terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan. Sudibya dan Restuti (2014) 

menemukan bahwa kinerja keuangan berperan dalam memediasi pengaruh pada 

aktivitas penelitian & pengembangan sebagai perwujudan dari intellectual capital 

yang dilakukan oleh perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2008-2012 terhadap nilai perusahaan. Nuhuyanan (2015) 

menemukan bahwa aktivitas penelitian & pengembangan sebagai perwujudan 
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dari intellectual capital yang berhasil dicerminkan ke dalam peningkatan kinerja 

keuangan akan meningkatkan nilai perusahaan. Suhendra (2015) menemukan 

bahwa aktivitas penelitian & pengembangan sebagai perwujudan dari intellectual 

capital yang terintegrasi pada seluruh elemen perusahaan dapat meningkatkan 

kinerja keuangan dan secara jangka panjang dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah: 

  H4 : Biaya Penelitian & Pengembangan Berpengaruh Tidak 

Langsung Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Kinerja 

Keuangan. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1  Pendekatan Penelitian 

  Jenis penelitian merupakan penelitian penjelasan (Explanatory 

Research), yang mencoba menjelaskan fenomena yang ada. Penelitian 

penjelasan (explanatory research) adalah suatu aktivitas penelitian yang 

mencoba untuk menemukan dan memahami hubungan antara variabel 

penelitian, seperti variabel dependen, independen, moderasi, dan mediasi 

(Srivastava dan Rego, 2011:43). Penelitian penjelasan biasanya melalui 

pengujian hipotesis yang menjelaskan sifat hubungan tertentu, menentukan 

perbedaan antar kelompok, dan menentukan kebebasan dua atau lebih faktor 

dalam suatu situasi. Tujuan penelitian untuk menguji dan menganalisis peran 

mediasi kinerja keuangan pada pengaruh kompensasi manajemen dan biaya 

penelitian & pengembangan terhadap nilai perusahaan. 

 

4.2  Populasi dan Sampel Penelitian 

  Populasi yang akan digunakan adalah semua perusahaan sektor 

manufaktur yang masuk dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2010-2014. 

Perusahaan sektor Manufaktur dipilih karena terdapat beberapa perusahaan 

yang mengalami penurunan nilai perusahaan yang sangat tajam setiap tahunnya 

dari tahun 2010-2014. Penurunan nilai perusahaan yang tajam dapat 

dicerminkan dalam penurunan harga saham yang ada di pasar modal. Beberapa 

perusahaan sektor manufaktur masuk dalam top loser saham terburuk setiap 

tahunnya.  

  Sampel yang akan digunakan adalah sampel waktu, kejadian pada waktu 

tertentu, dan berdasarkan urutan waktu. Oleh karena itu, data yang akan 
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digunakan adalah jenis data pooled. Metode pengambilan sampel 

nonprobabilitas (pemilihan nonrandom) dengan cara purposive sampling. Kriteria 

tertentu menjadi dasar pengambilan sampel dari populasi dengan metode 

purposive sampling. Kriteria yang akan digunakan adalah berdasarkan 

pertimbangan tertentu (judgment sampling). Purposive sampling yang 

menggunakan kriteria berupa pertimbangan tertentu merupakan judgment 

sampling. Kriteria-kriteria tertentu akan digunakan dalam memilih perusahaan 

manufaktur yang masuk dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Beberapa kriteria 

untuk pengambilan sampel sebagai berikut: 

1.  Perusahaan masuk dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 

memublikasikan laporan keuangan auditan berturut-turut dari tahun 2010-

2014. 

2.  Laba bersih perusahaan harus terdapat nilai yang positif dari tahun 2010-

2014. Untuk perhitungan laba bersih yang negatif berturut-turut akan 

memengaruhi perhitungan rasio ROE (Return On Equity). Rasio ROE 

yang negatif selama tahun pengamatan akan menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perkembangan kinerja perusahaan. 

3.  Perusahaan harus memiliki nilai ekuitas yang positif selama tahun 2010-

2014. 

4.  Data yang dibutuhkan tersedia lengkap dalam laporan keuangan setiap 

periodenya untuk perhitungan kompensasi manajemen, biaya penelitian & 

pengembangan, kinerja keuangan, dan nilai perusahaan.  
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 Berdasarkan beberapa kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan akan 

disajikan dalam Tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 
Hasil Judgment Sampling 

Kriteria Jumlah 

Seluruh Perusahaan Sektor Manufaktur tahun 2014  144 

Perusahaan tidak menerbitkan laporan keuangan auditan berturut-turut 
dalam periode pengamatan 2010-2014 

21 

Perusahaan yang mengalami rugi berturut-turut dalam periode 
pengamatan 2010-2014 

1 

Perusahaan yang mengalami ekuitas bernilai negatif dalam periode 
pengamatan 2010-2014  

0 

Data yang tidak tersedia lengkap dalam periode pengamatan 2010-
2014 

92 

Total sampel penelitian 30 

Total pengamatan selama 5 tahun (2010-2014)=30x5 150 

Sumber: Data sekunder diolah, 2014 

 

4.3  Pengumpulan Data 

4.3.1 Jenis dan Sumber Data 

  Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah 

data yang diambil secara tidak langsung, tetapi melalui data historis. Data 

sekunder didapatkan dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan 

yang masuk dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014 karena semua 

variabel yang digunakan membutuhkan data keuangan tahunan yang sudah 

diaudit dan bersifat objektif serta dapat diandalkan. Data diperoleh dari Pojok 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Universitas Brawijaya, www.idx.co.id, 

www.finance.yahoo.com, dan Indonesia Capital Market Directory (ICMD). 

  Data yang akan digunakan berupa data panel, yang terdiri dari gabungan 

runtut waktu (time series) dan antar waktu (cross-sectional). Jenis penelitian 

dengan data panel terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode 

waktu tidak disediakan oleh sumber langsung tetapi data disediakan oleh pihak 

ketiga. Oleh karena itu, data akan didapat dari Pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) 
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Universitas Brawijaya, www.idx.co.id, www.finance.yahoo.com, dan Indonesia 

Capital Market Directory (ICMD).  

 

4.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

  Metode arsip (archival) akan digunakan dalam teknik pengumpulan data. 

Hartono (2014:43) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data yang dapat 

digunakan untuk memeroleh data sekunder adalah teknik pengumpulan data di 

basis data. Laporan keuangan tahunan perusahaan yang masuk dalam Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dalam kriteria sampel penelitian merupakan data yang akan 

diolah dalam proses analisis. 

 

4.4  Definisi dan Pengukuran Variabel 

  Empat buah variabel yang akan digunakan, yaitu: Variabel kompensasi 

manajemen sebagai variabel eksogen (variabel independen), variabel biaya 

penelitian & pengembangan sebagai variabel eksogen (variabel independen), 

variabel nilai perusahaan sebagai variabel endogen (variabel dependen), dan 

variabel kinerja keuangan sebagai variabel intervening. Variabel kompensasi 

manajemen dan biaya penelitian & pengembangan dalam bentuk variabel 

manifes. Santoso (2014:7) menjelaskan bahwa istilah lain dari variabel manifes 

adalah observed variable, measured variable, atau indikator. Variabel kinerja 

keuangan dan nilai perusahaan dalam bentuk variabel laten. Santoso (2014:7) 

menjelaskan bahwa istilah lain variabel laten adalah unobserved variable, 

konstruk, atau konstruk laten. Deskripsi dari variabel-variabel penelitian yang 

akan diuji sebagai berikut: 

1.  Variabel Eksogen 

  Kompensasi manajemen dan biaya penelitian & pengembangan sebagai 

variabel eksogen. Variabel eksogen kompensasi manajemen dan biaya 
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penelitian & pengembangan berbentuk variabel manifes yang dapat diukur 

secara langsung.   

  Rumus perhitungan kompensasi manajemen didasarkan pada penelitian 

yang telah dilakukan oleh Wahyuni (2014). Rumus perhitungan biaya penelitian & 

pengembangan didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Basgoze 

dan Sayin (2013). Rumus-rumus pengukurannya akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

a.)  Kompensasi Manajemen 

  Kompensasi manajemen merupakan imbal hasil dalam bentuk moneter 

atau non moneter yang diberikan kepada manajemen perusahaan berdasarkan 

pada nilai perkerjaan, kontribusi secara personal, dan kinerja yang dihasilkan 

(Obasan, 2012). Pengukuran ini didasarkan pada pengukuran yang telah 

dilakukan oleh Wahyuni (2014). Kompensasi manajemen akan diukur dengan 

cara menjadikan total kompensasi manajemen ke dalam natural logarithm. 

Transformasi dengan dengan menggunakan natural logarithm biasanya 

digunakan pada situasi terdapatnya hubungan tidak linier antara variabel 

independen dengan variabel dependen. Transformasi natural logarithm akan 

membuat hubungan yang tidak linier dapat digunakan dalam model linier. Selain 

itu, transformasi natural logarithm dapat mengubah data yang pada awalnya 

berdistribusi tidak normal menjadi atau mendekati distribusi normal (Benoit, 

2011). Oleh karena itu, untuk menghindari hubungan yang tidak linier dan 

distribusi data yang tidak normal pada total kompensasi manajemen akan 

digunakan model natural logarithm. Berikut rumus kompensasi manajemen: 

KOMP  = ln Total Kompensasi 
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b.)  Biaya Penelitian & Pengembangan 

  Biaya penelitian & pengembangan akan diukur dengan cara membagi 

biaya penelitian & pengembangan dengan penjualan bersih yang disajikan dalam 

laporan keuangan perusahaan. Rasio ini akan menunjukkan seberapa besar 

kontribusi biaya yang telah dikeluarkan dalam melakukan aktivitas penelitian & 

pengembangan terhadap nilai penjualan bersih. Basgoze dan Sayin (2013) 

menyebutnya sebagai RDI (Research and Development Intensity atau Intensitas 

Penelitian & pengembangan). Pengukuran RDI didasarkan pada pengukuran 

yang telah dilakukan oleh Basgoze dan Sayin (2013). Pengukuran RDI 

digunakan karena aktivitas penelitian & pengembangan bertujuan untuk 

meningkatkan keunggulan kompetitif suatu perusahaan. Pengeluaran yang 

diakibatkan dengan adanya aktivitas penelitian & pengembangan harus 

diperbandingkan dengan penjualan bersih yang dapat dihasilkan. Kristanto 

(2011:187) menyatakan bahwa kegiatan penelitian & pengembangan harus 

terintegrasi ke dalam sebuah strategi pemasaran yang menyeluruh dan untuk 

memaksimalkan hasil dari dana-dana penelitian yang terbatas. Oleh karena itu, 

RDI akan mengetahui kontribusi yang dihasilkan dari aktivitas penelitian & 

pengembangan terhadap pemaksimalan penjualan bersih yang dihasilkan oleh 

perusahaan dalam suatu periode. Rumus biaya penelitian & pengembangan 

sebagai berikut: 

RDI  =  

 

2.  Variabel Endogen 

  Nilai perusahaan sebagai variabel endogen. Variabel endogen nilai 

perusahaan berbentuk konstruk laten yang diukur dengan 8 buah indikator. 

Indikator untuk mengukur nilai perusahaan adalah Using Cash Flow, Shareholder 

Value Analysis, Economic Profit, Economic Value Added (EVA), Total 

Biaya penelitian & pengembangan 

Penjualan bersih 
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Shareholder Return (TSR), Wealth Added Index (WAI), Market Value Added 

(MVA), Excess Return (ER), dan Market to Book Ratio (MBR). Rumus 

perhitungan nilai perusahaan didasarkan pada rumus yang disampaikan oleh 

Arnold (2013, hal.653-678), sebagai berikut:  

a. Discounted Cash Flow  

 Rumus Discounted Cash Flow yang dinyatakan oleh Arnold (2013:653) 

bahwa pengukuran nilai perusahaan dengan cara menambahkan present 

value arus kas bebas dari operasi dengan nilai aset non operasi. Pengukuran 

discounted cash flow digunakan dalam mencerminkan nilai perusahaan 

karena discounted cash flow menentukan besar arus kas bebas yang dapat 

dihasilkan oleh perusahaan dari aktivitas operasinya. Arus kas bebas akan 

digunakan untuk pengembangan perusahaan di masa depan. Arnold 

(2013:653) menentukan rumus discounted cash flow adalah 

 Nilai perusahaan =  Present value arus kas bebas dari operasi + Nilai aset 

non operasi 

 

b. Shareholder Value Analysis (SVA) 

 Rumus Shareholder Value Analysis (SVA) yang dinyatakan oleh Arnold 

(2013:656) bahwa analisis berbasis nilai pemegang saham yang 

mengurangkan antara nilai perusahaan dengan besarnya utang. Pengukuran 

Shareholder Value Analysis (SVA) digunakan karena mencerminkan 

besarnya nilai bagi pemegang saham yang dapat dihasilkan oleh 

perusahaan. Arnold (2013:656) menjelaskan rumus SVA adalah 
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 Nilai Pemegang Saham  =  Nilai Perusahaan – Utang 

  = (Present value prediksi arus kas operasi dalam 

horison waktu  + Present value arus kas operasi 

setelah horison waktu + Current value surat 

berharga dan investasi non operasi lainnya) – 

Utang 

 

c. Economic Value Added (EVA)  

 Rumus Economic Value Added (EVA) yang dinyatakan oleh Arnold 

(2013:668) bahwa adjusted laba operasi setelah pajak dikurangi dengan 

adjusted modal yang diinvestasikan dikalikan WACC. Pengukuran EVA 

digunakan karena EVA memperhitungkan pengeluaran di masa lalu yang 

pengaruhnya secara jangka panjang terhadap penciptaan nilai perusahaan, 

seperti: aktivitas pemasaran dan penelitian & pengembangan. Arnold 

(2013:668) menjelaskan rumus EVA adalah 

 EVA = Adjusted laba operasi setelah pajak – (Adjusted modal yang 

diinvestasikan x WACC) 

 

d. Total Shareholder Return (TSR) 

 Total Shareholder Return (TSR) menurut Arnold (2013:670) adalah rasio 

yang memerhitungkan dividen dan harga saham perusahaan selama periode 

tertentu. Pengukuran TSR digunakan karena pemegang saham tertarik pada 

total pengembalian yang diperoleh atas investasi yang dilakukan pemegang 

saham terhadap inflasi secara umum, kelompok perusahaan yang sama, dan 

pasar secara umum. Arnold (2013:670) menjelaskan rumus TSR adalah 

 

   

TSR = 
Harga saham perdana 

X 100 
Dividend Per Share + (Harga saham diakhir periode – Harga saham perdana) 
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e. Wealth Added Index (WAI)  

 WAI menurut Arnold (2013:672) adalah kekayaan pemegang saham yang 

meningkat karena mendapatkan dividen dan capital gains (atau capital 

losses) saham selama periode tertentu, misalkan saja lima tahun, setelah 

dikurangi dengan biaya modal (cost of equity) yang didefinisikan sebagai 

keuntungan yang dibutuhkan untuk saham yang merupakan kelompok 

investasi berisiko. Pengukuran WAI digunakan karena analisis WAI lebih 

berfokus pada penggambaran pertumbuhan perusahaan dibandingkan 

dengan lebih memfokuskan pada tingkat pengembalian yang dibutuhkan 

untuk penciptaan nilai pemegang saham. Perusahaan-perusahaan yang 

memiliki tingkat pengembalian kurang dari yang dibutuhkan akan merusak 

nilai perusahaan. Oleh karena itu, tidak selalu perusahaan yang memiliki 

tingkat pengembalian di bawah target merupakan perusahaan yang tidak 

prospek tetapi perlu untuk dianalisis lebih lanjut mengenai pertumbuhan 

kekayaan perusahaan. Arnold (2013:673) menjelaskan WAI dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 WAI = Kapitalisasi pasar – Kenaikan penambahan modal oleh pemegang 

saham + (Dividen + Pembelian kembali saham) – Tingkat 

pengembalian  

 

f. Market Value Added (MVA) 

 Market Value Added (MVA) menurut Arnold (2013:673) adalah jumlah total 

modal yang disetor ke dalam perusahaan oleh penyedia pembiayaan 

(liabilitas dan modal) dan harga pasar saham saat ini dan hutang 

perusahaan. Pengukuran MVA digunakan karena MVA dapat 

menggambarkan sebera baik kinerja eksekutif perusahaan dalam mengelola 

dana yang dipercayakan oleh para pemegang saham dan kreditor. Nilai MVA 
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yang positif menunjukkan bahwa nilai telah berhasil diciptakan tetapi nilai 

MVA yang negatif menunjukkan bahwa nilai telah gagal diciptakan. Arnold 

(2013:674) menjelaskan rumus MVA adalah 

 MVA = Nilai pasar – Modal yang diinvestasikan  

 

g. Excess return 

 Excess return menurut Arnold (2013:677) adalah total saldo modal yang 

dimiliki dalam beberapa tahun sebelumnya dan kemudian mengenakan biaya 

pada perusahaan dalam penggunaan modal yang telah diinvestasikan 

tersebut selama bertahun-tahun. Excess return juga menunjukkan 

perusahaan harus membayar dividen akibat dari penggunaan uang dari para 

pemegang saham ketika diinvestasikan kembali dalam pasar. Pengukuran 

excess return digunakan karena excess return dapat memperhitungkan 

selisih antara kekayaan yang sebenarnya dengan kekayaan yang 

diharapkan. Oleh karena itu, para pemegang saham dapat mengetahui 

kinerja eksekutif perusahaan dalam memaksimalkan kekayaan perusahaan. 

Arnold (2013:678) menjelaskan rumus excess return adalah 

 Excess return = Kekayaan aktual – Kekayaan yang diharapkan 

 

h. Market to Book Ratio (MBR)  

 MBR menurut Arnold (2013:678) merupakan rasio nilai pasar terhadap modal 

yang diinvestasikan. Apabila nilai pasar utang sama dengan nilai buku utang, 

versi MBR adalah rasio nilai pasar saham biasa yang dimiliki perusahaan 

terhadap jumlah modal yang disediakan oleh pemegang saham biasa (dalam 

tujuan manajemen berbasis nilai bahwa saham preferen dianggap sebagai 

utang). MBR digunakan karena MBR dapat mengetahui perbandingan nilai 

pasar modal terhadap nilai buku modal. Oleh karena itu, MBR akan 
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menunjukkan kinerja eksekutif perusahaan dalam menciptakan nilai pasar 

perusahaan dari modal yang digunakan. Arnold (2013:678) menjelaskan 

rumus MBR adalah 

 

MBR =  

 

3.  Variabel Intervening 

  Kinerja keuangan sebagai variabel intervening karena pada hakekatnya 

sebelum para pemegang saham melakukan pengambilan keputusan dalam 

menentukan tingkat kesediaan harga yang dibayar untuk perusahaan yang 

bersangkutan, para pemegang saham melakukan analisis terhadap laporan 

keuangan perusahaan yang bersangkutan terlebih dahulu. Brigham dan Houston 

(2006:94) menjelaskan bahwa sudut pandang seorang pemegang saham, 

meramalkan masa depan perusahaan adalah hakikat dari analisis laporan 

keuangan. Hasil dari analisis laporan keuangan adalah kinerja keuangan 

perusahaan. Setelah pemegang saham mengetahui tingkat kinerja keuangan 

perusahaan, pemegang saham akan menentukan tingkat nilai perusahaan yang 

bersangkutan. Kinerja keuangan berbentuk variabel laten yang dapat 

dicerminkan oleh 5 buah indikator, yaitu: Return On Equity, Return On Asset, 

Inventory Turn Over, Current Ratio, dan Earning Per Share.  Pengukuran ini 

didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Ayaydin dan Karaaslan 

(2014), Nuhuyanan (2015), dan Suhendra (2015).  

a. Return On Equity (ROE) 

 ROE merupakan rasio yang mengukur kemampuan manajemen dalam 

menggunakan modal pemegang saham dalam menghasilkan keuntungan. 

ROE mengukur efisiensi suati perusahaan dari keuntungan yang dihasilkan 

dari setiap unit ekuitas pemegang saham (Sudibya dan Restuti, 2014). Oleh 

Nilai pasar 

Modal 
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karena itu, ROE digunakan untuk mencerminkan kinerja keuangan 

perusahaan. Rumus dari ROE adalah 

 

 
ROE  =  

 

b. Return On Asset (ROA) 

 ROA merupakan laba bersih setelah pajak dibandingkan dengan total aset 

perusahaan (Hadiwijaya dan Rohman, 2013). ROA digunakan dalam 

mengukur kinerja keuangan perusahaan karena ROA mencerminkan 

kemampuan manajemen dalam mengelola aset yang dimiliki perusahaan 

untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Rumus dari ROA adalah 

 

 

 

c. Inventory Turn Over (ITO) 

 ITO merupakan rasio keuangan yang menggambarkan perbandingan harga 

pokok penjualan terhadap persediaan (Ayaydin dan Karaaslan, 2014). ITO 

digunakan dalam mencerminkan kinerja keuangan perusahaan karena ITO 

menunjukkan kemampuan manajemen perusahaan dalam menjual produk 

kepada konsumen. Persediaan yang terlalu banyak dan perputaran yang 

lambat menimbulkan biaya penyimpanan yang tinggi. Oleh karena itu untuk 

mengefisienkan biaya persediaan, diperlukan kemampuan manajemen 

perusahaan dalam mempercepat produk-produk perusahaan terjual. Rumus 

dari ITO adalah 

   

 

Total ekuitas pemegang saham 

Laba bersih setelah pajak 

ROA = 
Laba bersih setelah pajak 

Total aset 

ITO = 
Harga Pokok Penjualan 

Persediaan 
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d. Current Ratio (CR) 

 CR merupakan rasio keuangan yang membandingkan aset lancar terhadap 

liabilitas lancar (Ayaydin dan Karaaslan, 2014). CR digunakan dalam 

mencerminkan kinerja keuangan perusahaan karena CR akan menunjukkan 

perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan 

menggunakan harta lancar yang dimiliki perusahaan. CR berkaitan dengan 

likuiditas perusahaan. Apabila manajemen perusahaan tidak dapat melunasi 

kewajiban jangka pendeknya, perusahaan akan terancam dilikuidasi oleh 

para kreditor. Pemilik akan terus mengawasi kinerja manajemen perusahaan 

khususnya permasalahan likuiditas perusahaan karena pemilik tidak ingin 

perusahaannya dilikuidasi. Rumus dari CR adalah 

 

 

 

e. Earning Per Share (EPS) 

 EPS menggambarkan bagian keuntungan yang diperoleh oleh investor pada 

setiap lembar saham biasa yang dimilikinya (Suhendra, 2015). EPS 

digunakan dalam mencerminkan kinerja keuangan perusahaan karena EPS 

merupakan indikator penting yang menunjukkan kemampuan laba bersih 

yang dihasilkan oleh perusahaan untuk setiap lembar saham biasa yang 

dimiliki para pemiliknya. Rumus dari EPS adalah 

     

 

 

 

 

 

CR = 
Aset lancar 

Liabilitas lancar 

EPS = 
Laba bersih setelah pajak 

Jumlah lembar saham biasa yang beredar 
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4.5   Metode Analisis Data 

4.5.1  Statistik Deskriptif 

   Fenomena atau karakteristik dari data yang akan digambarkan oleh 

statistik deskriptif (descriptive statistics). Karakteristik distribusi data yang 

dimaksud dengan karakteristik data dalam statistik deskriptif. Nilai frekuensi, 

pengukuran tendensi pusat (measures of central tendency), dispersi, dan 

pengukuran-pengukruan bentuk (measures of shape) akan diinformasikan oleh 

statistik deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 

mengenai variabel-variabel penelitian, yaitu: kompensasi manajemen, biaya 

penelitian & pengembangan, nilai perusahaan, dan kinerja keuangan 

perusahaan. Nilai mean, standard deviation, maximal, dan minimal digunakan 

sebagai komponen dari statistik deskriptif. 

 

4.5.2  Analisis Inferensial 

   Model PLS (Partial Least Square) akan digunakan dengan bantuan 

software WarpPLS 4.0 untuk menganalisis data. Sholihin dan Ratmono (2013:7) 

menyatakan bahwa PLS merupakan sebuah pendekatan pemodelan kausal yang 

bertujuan memaksimumkan variansi dari variabel laten kriterion yang dapat 

dijelaskan (explained variance) oleh variabel laten prediktor. PLS dapat 

digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten 

(predictor) dan untuk mengonfirmasi teori (Nuhuyanan, 2015). 

   PLS memiliki beberapa kelebihan. Sholihin dan Ratmono (2013:2-7) 

meyatakan bahwa kelebihan-kelebihan menggunakan PLS, yaitu: 

a.)  Mampu menguji model penelitian yang kompleks secara simultan, 

b.)  Mampu menganalisis variabel yang tidak dapat diobservasi secara 

langsung (unobserved variables) dan memperhitungkan kesalahan 

perhitungannya, 
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c.)  Mampu bekerja secara efisien dengan ukuran sampel yang kecil dan 

model yang kompleks, 

d.)  Asumsi distribusi data dalam SEM-PLS relatif lebih longgar dibandingkan 

CB-SEM, 

e.)  Mampu menganalisis model pengukuran reflektif dan variabel laten 

dengan satu indikator tanpa menimbulkan masalah identifikasi. 

  PLS dikenal sebagai pendekatan yang baik untuk mempelajari model-

model hubungan yang melibatkan banyak konstruk dengan banyak pengukuran-

pengukuran (Hartono, 2008:249). Teknik PLS lebih superior dibandingkan 

dengan teknik regresi dan analisis faktor (factor analysis) karena item-item yang 

mengukur suatu konstruk (yaitu model pengukuran) dinilai dalam kontek model 

teoritisnya. Sebaliknya, nilai-nilai faktor yang dihitung dan kemudian dikirimkan 

ke suatu model regresi diasumsikan bahwa nilai-nilai tersebut portabel yang 

merupakan suatu asumsi yang kurang dapat dipertahankan. Oleh karena itu, alat 

analisis yang akan digunakan adalah PLS (Partial Least Square). 

 

4.5.3  Pengujian Efek Mediasi 

Gambar 4.1 
Pengujian Efek Mediasi 
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 Terdapat tiga tahapan model untuk menguji efek mediasi menurut Baron 

dan Kenny (1986) yang dikutip Ghozali dan Latan (2015:149), yaitu: 

1.) Model pertama, menguji pengaruh variabel eksogen (X) Kompensasi 

Manajemen dan Biaya Penelitian & Pengembangan terhadap variabel 

endogen (Y) Nilai Perusahaan dan harus signifikan pada T-statistics > 1,64. 

2.) Model kedua, menguji pengaruh variabel eksogen (X) Kompensasi 

Manajemen dan Biaya Penelitian & Pengembangan terhadap variabel 

mediasi (M) Kinerja Keuangan dan harus signifikan pada T-statistics > 1,64. 

3.) Model ketiga, menguji secara simultan pengaruh variabel eksogen (X) 

Kompensasi Manajemen dan Biaya Penelitian & Pengembangan dan 

mediasi (M) Kinerja Keuangan terhadap variabel endogen (Y) Nilai 

Perusahaan. Pada pengujian tahap terakhir diharapkan pengaruh variabel 

eksogen (X) Kompensasi Manajemen dan Biaya Penelitian & 

Pengembangan terhadap endogen (Y) Nilai Perusahaan tidak signifikan, 

sedangkan pengaruh variabel mediasi (M) Kinerja Keuangan terhadap 

variabel endogen (Y) Nilai Perusahaan harus signifikan pada T-statistics > 

1,64. 

  

 Pengambilan simpulan tentang mediasi menurut Sholihin dan Ratmono 

(2013:57), sebagai berikut: 

1.) Peran mediasi kinerja keuangan pada pengaruh kompensasi manajemen 

terhadap nilai perusahaan. 

a. Jika koefisien jalur c” (koefisien jalur kompensasi manajemen ke 

nilai perusahaan pada pengujian efek mediasi) dari hasil estimasi 

Model ketiga tetap signifikan dan tidak berubah terhadap koefisien 

jalur c (koefisien jalur kompensasi manajemen ke nilai perusahaan 
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pada pengujian efek langsung) atau c”=c, hipotesis Kompensasi 

Manajemen Berpengaruh Tidak Langsung Terhadap Nilai 

Perusahaan Melalui Kinerja Keuangan tidak didukung.  

b. Jika terjadi penurunan pada koefisien jalur c” terhadap koefisien 

jalur c  atau c”<c tetapi tetap signifikan, akan terbentuk mediasi 

sebagian (partial mediation). 

c. Jika terjadi penurunan pada koefisien jalur c” terhadap koefisien 

jalur c atau c”<c dan menjadi tidak signifikan, akan terbentuk 

mediasi penuh (full mediation). 

2.) Peran mediasi kinerja keuangan pada pengaruh biaya penelitian & 

pengembangan terhadap nilai perusahaan. 

a. Jika koefisien jalur f” (koefisien jalur biaya penelitian & 

pengembangan ke nilai perusahaan pada pengujian efek mediasi) 

dari hasil estimasi Model ketiga tetap signifikan dan tidak berubah 

terhadap koefisien jalur f (koefisien jalur biaya penelitian & 

pengembangan ke nilai perusahaan pada pengujian efek langsung) 

atau f”=f, hipotesis Biaya Penelitian & Pengembangan Berpengaruh 

Tidak Langsung Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Kinerja 

Keuangan tidak didukung.  

b. Jika koefisien jalur f” nilainya turun terhadap koefisien jalur f  atau 

f”<f tetapi tetap signifikan, akan terbentuk mediasi sebagian (partial 

mediation). 

c. Jika koefisien jalur f” nilainya turun terhadap koefisien jalur f  atau 

f”<f dan menjadi tidak signifikan, akan terbentuk mediasi penuh (full 

mediation). 
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 Terdapat beberapa evaluasi model dalam pengujian efek mediasi menurut 

Ghozali dan Latan (2015:155). Berikut akan dijelaskan mengenai evaluasi outer 

model dan inner model dalam pengujian efek mediasi: 

1.) Evaluasi Outer Model  

 Pada evaluasi outer model konstruk reflektif terdapat beberapa persyaratan 

yang harus dipenuhi. Berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi: 

a.) Uji Validitas Konstruk 

1. Validitas konvergen 

  Uji validitas konvergen dalam PLS dengan indikator reflektif dapat 

dilihat dari korelasi antara score item/indikator dengan score 

konstruknya atau nilai loading ( ). Syarat memenuhi validitas 

konvergen adalah nilai loading ( ) di atas 0,50 (Ghozali, 2008:40) dan 

nilai p-value <0,05 (Sholihin dan Ratmono, 2013:65). 

 

2. Validitas diskriminan 

Uji validitas diskriminan indikator reflektif dapat dilihat pada cross-

loading (Ghozali, 2008:41). Cross-loading merupakan nilai loading ke 

konstruk lain (Sholihin dan Ratmono, 2013:65). Syarat terpenuhinya 

validitas diskriminan adalah nilai cross-loading harus lebih kecil 

dibandingkan nilai loading atau Cr <  (Sholihin dan Ratmono, 

2013:65). Metode lain yang dapat digunakan adalah dengan 

membandingkan akar kuadrat setiap konstruk dari average variance 

extracted ( AVE ) dengan korelasi antar konstruk dengan konstruk 

lainnya dalam model. Syarat terpenuhinya validitas diskriminan jika akar 

AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antara konstruk 

dan konstruk lainnya dalam model (Ghozali, 2008:42). 
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b.) Uji Reliabilitas 

 Cronbach’s alpha dan Composite reliability dapat digunakan dalam uji 

reliabilitas dalam PLS menurut Hair et al. (2006) yang dikutip Abdillah dan 

Hartono (2015:195). Rule of thumb nilai alpha atau composite reliability harus 

lebih besar dari 0,70 meskipun nilai 0,6 masih dapat diterima.  

  Variabel kinerja keuangan dan nilai perusahaan dalam bentuk konstruk 

laten dengan indikator reflektif bervariabel manifes. Kinerja keuangan memiliki 5 

indikator reflektif yang berupa variabel manifes, yaitu: Return On Equity, Return 

On Asset, Inventory Turn Over, Current Ratio, dan Earning Per Share. Nilai 

perusahaan memiliki 8 indikator reflektif yang berupa variabel manifes, yaitu: 

Using Cash Flow, Shareholder Value Analysis, Economic Profit, Economic Value 

Added (EVA), Total Shareholder Return (TSR), Wealth Added Index (WAI), 

Market Value Added (MVA), Excess Return (ER), dan Market to Book Ratio 

(MBR).  

 

2.) Evaluasi Inner Model  

 General SEM Analysis Results pada output Warp PLS mengandung 

informasi dalam mengevaluasi model struktural dalam PLS khususnya nilai 

average path coefficient (APC), average R-squared (ARS), dan average variance 

inflation factor (AVIF). Kriteria terpenuhinya goodness of fit model nilai p untuk 

APC dan ARS harus lebih kecil dari 0,05 atau berarti signifikan. Selain itu, AVIF 

sebagai indikator multikolinearitas harus lebih kecil dari 5 (Sholihin dan Ratmono, 

2013:61). Selain itu, R2 untuk konstruk dependen juga dapat digunakan dalam 

mengevaluasi model struktural dalam PLS dan nilai koefisien jalur atau t-values 

tiap jalur untuk uji signifikansi antarkonstruk dalam model struktural. Nilai R2 

mengandung informasi mengenai tingkat variasi perubahan variabel independen 

terhadap variabel dependen menurut Hair et al. (2006) yang dikutip Abdillah dan 
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Hartono (2015:197). Nilai R2 berarti yang tinggin menunjukkan model prediksi 

yang baik dari model penelitian yang diajukan. Nilai T-statistic menunjukkan Skor 

koefisien jalur atau inner model, harus lebih dari 1,64 untuk hipotesis satu ekor 

(one-tailed) dalam pengujian hipotesis pada alpha 5 persen dan power 80 

persen.  

   

2.5.4  Langkah-langkah Analisis Persamaan Partial Least Square (PLS) 

  Untuk melaksanakan tujuan penelitian, analisis Partial Least Square 

(PLS) menggunakan bantuan software WarpPLS 4.0 dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1.)  Hubungan Antar Variabel 

  Kompensasi manajemen dan biaya penelitian & pengembangan bertindak 

sebagai variabel eksogen. Nilai natural logarithm total kompensasi sebagai 

variabel manifes kompensasi manajemen dan biaya penelitian & pengembangan 

dibagi dengan penjualan bersih sebagai variabel manifes biaya penelitian & 

pengembangan. Nilai perusahaan bertindak sebagai konstruk atau variabel laten 

endogen dengan indikator yang berupa variabel manifes Using Cash Flow, 

Shareholder Value Analysis, Economic Profit, Economic Value Added (EVA), 

Total Shareholder Return (TSR), Wealth Added Index (WAI), Market Value 

Added (MVA), Excess Return (ER), dan Market to Book Ratio (MBR). Kinerja 

keuangan bertindak sebagai konstruk atau variabel laten intervening dengan 

indikator yang berupa variabel manifes Return On Equity, Return On Asset, 

Inventory Turn Over, Current Ratio, dan Earning Per Share.  

 

2.)  Diagram Jalur (Path Diagram) PLS 

  Untuk menggambarkan hubungan yang telah dibentuk oleh variabel-

variabel penelitian secara teoritis dan pada rumusan masalah atau hipotesis, 
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perancangan model struktural dapat dibentuk dalam analisis jalur variabel 

sebagai berikut: 

Gambar 4.2 
Gambar Diagram Jalur 

Peran Mediasi Kinerja Keuangan Pada Pengaruh Kompensasi Manajemen 
dan Biaya Penelitian & Pengembangan Terhadap Nilai Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Keterangan: 
ROE : Return On Equity 
ROA : Return On Asset 
ITO : Inventory Turn Over 
CR : Current Ratio 
EPS : Earning Per Share 
DCF : Discounted Cash Flow 
SVA : Shareholder Value Analysis 
EVA : Economic Value Added 
TSR : Total Shareholder Return 
WAI : Wealth Added Index 
MVA : Market Value Added 
ER : Excess Return 
MBR : Market to Book Ratio  
 

 Garis panah H1 menunjukkan pengaruh langsung Kompensasi 

Manajemen terhadap Nilai Perusahaan. Garis panah H2 menunjukkan pengaruh 

langsung Biaya Penelitian & Pengembangan terhadap Nilai Perusahaan. Garis 
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panah H3 menunjukkan peran mediasi kinerja keuangan pada pengaruh 

kompensasi manajemen terhadap nilai perusahaan. Garis panah H4 

menunjukkan peran mediasi kinerja keuangan pada pengaruh biaya penelitian & 

pengembangan terhadap nilai perusahaan. 

 

3.) Konversi Diagram Jalur Ke Persamaan 

 Berikut akan dijelaskan mengenai konversi diagram jalur ke persamaan 

dalam model PLS: 

a.) Inner model  

Model 1: 

NP = β0 + β1KOMP + β2RDI + ζ1 

Model 2: 

NP = β0 +β3KK + ζ2 

Model 3: 

NP = β0 + β4KOMP + β5RDI + β6KK + ζ3 

 
Keterangan: 
NP : Variabel Nilai Perusahaan 
KK : Variabel Kinerja Keuangan 
KOMP : Variabel Kompensasi Manajemen 
RDI : Variabel Biaya Penelitian & Pengembangan 
β0…β5 : Koefisien jalur 
ζi : Tingkat kesalahan pengukuran ke-i 
 

b.) Outer model  

1.) Variabel endogen (konstruk reflektif) 

Persamaan untuk model pengukuran yang membentuk konstruk nilai 

perusahaan, yaitu: 

DCF  = גDCFNP + ε1 

SVA  = גSVANP + ε2 

EVA  = גEVANP + ε3 
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TSR  = גTSRNP + ε4 

WAI  = גWAINP + ε5 

MVA  = גMVANP + ε6 

ER   = גERNP + ε7 

MBR  = גMBRNP + ε8 

 

2.) Variabel Intervening (konstruk reflektif) 

Persamaan untuk model pengukuran yang membentuk konstruk kinerja 

keuangan, yaitu: 

ROE  = גROEKK + ε9 

ROA  = גROAKK + ε10 

ITO  = גITOKK + ε11 

CR   = גCRKK + ε12 

EPS  = גEPSKK + ε13 

Keterangan: 
ROE : Return On Equity 
ROA : Return On Asset 
ITO : Inventory Turn Over 
CR : Current Ratio 
EPS : Earning Per Share 
DCF : Discounted Cash Flow 
SVA : Shareholder Value Analysis 
EVA : Economic Value Added 
TSR : Total Shareholder Return 
WAI : Wealth Added Index 
MVA : Market Value Added 
ER : Excess Return 
MBR : Market to Book Ratio 
  y  : (lamda kecil), loading faktor variabel laten endogen ג

εi  : tingkat kesalahan pengukuran variabel endogen ke-i 
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4.) Pengujian Hipotesis 

 Statistik merupakan cara dalam pengujian hipotesis melalui tahap 

merumuskan hipotesis statistik dan selanjutnya menentukan kriteria pengujian 

hipotesis sebagai penentu diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian. 

a.) Perumusan Hipotesis Statistik 

 H1  : Kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan 

    H0 : Y1 ≤ 0 

    Ha : Y1 > 0 

 H2  : Biaya penelitian & pengembangan berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan 

    H0 : Y2 ≤ 0 

    Ha : Y2 > 0 

 H3  : Kompensasi manajemen berpengaruh tidak langsung terhadap nilai 

perusahaan melalui kinerja keuangan perusahaan 

    H0 : Y3 ≤ 0 

    Ha : Y3 > 0 

H4  : Biaya penelitian & pengembangan berpengaruh tidak langsung 

terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan perusahaan 

    H0 : Y4 ≤ 0 

    Ha : Y4 > 0 

 

b.) Kriteria pengambilan keputusan menolak atau menerima hipotesis 

 Kriteria pengambilan keputusan menolak atau menerima hipotesis pada 

output WarpPLS dengan melihat hasil nilai p-value.  Nilai p-value pada output 

WarpPLS merupakan hasil pengujian untuk two-tailed. Penelitian menggunakan 

uji one-tailed karena hipotesis penelitian menggunakan hipotesis berarah yaitu 
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berpengaruh positif. Untuk mengatahui hasil p-value one tailed harus membagi 

dua output p-value two-tailed yang dihasilkan oleh WarpPLS. Apabila nilai p-

value one-tailed lebih kecil dari 0,05, berarti terdapat pengaruh antar konstruk 

penelitian. Sebaliknya, apabila nilai p-value one-tailed lebih besar dari 0,05, 

berarti tidak terdapat pengaruh antar konstruk penelitian. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Statistik Deskriptif 

 Sampel penelitian yang berjumlah 150 ternyata masih banyak 

mengandung data outlier. Data outlier akan menurunkan kevaliditasan hasil 

analisis. Pada WarpPLS 4.0 data yang terdeteksi menjadi outlier bernilai diluar 

kisaran antara -4 sampai 4 (Sholihin dan Ratmono, 2013:47). Sampel akhir data 

sebelum dilakukan transformasi data yang bebas dari data outlier berjumlah 68. 

Untuk memaksimalkan jumlah data yang dipakai untuk analisis, beberapa data 

ditransformasi ke bentuk: 

1. Indikator RDI ditransformasi ke dalam bentuk logaritma 

2. Indikator ROE dilakukan reverse score (karena data mengandung nilai 

negatif) lalu ditransformasi ke dalam bentuk logaritma 

3. Indikator ROA dilakukan reverse score (karena data mengandung nilai 

negatif) lalu ditransformasi ke dalam bentuk logaritma 

4. Indikator ITO dilakukan reverse score (karena data mengandung nilai 

negatif) lalu ditransformasi ke dalam bentuk square root (akar) 

5. Indikator CR dilakukan reverse score (karena data mengandung nilai negatif) 

lalu ditransformasi ke dalam bentuk logaritma 

6. Indikator EPS dilakukan reverse score (karena data mengandung nilai 

negatif) lalu ditransformasi ke dalam bentuk logaritma 

7. Indikator DCF dilakukan reverse score (karena data mengandung nilai 

negatif) lalu ditransformasi ke dalam bentuk logaritma 

8. Indikator SVA dilakukan reverse score (karena data mengandung nilai 

negatif) lalu ditransformasi ke dalam bentuk square root (akar) 
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9. Indikator EVA dilakukan reverse score (karena data mengandung nilai 

negatif) lalu ditransformasi ke dalam bentuk logaritma 

10. Indikator WAI dilakukan reverse score (karena data mengandung nilai 

negatif) lalu ditransformasi ke dalam bentuk square root (akar) 

11. Indikator MVA dilakukan reverse score (karena data mengandung nilai 

negatif) lalu ditransformasi ke dalam bentuk square root (akar) 

12. Indikator ER dilakukan reverse score (karena data mengandung nilai negatif) 

lalu ditransformasi ke dalam bentuk square root (akar) 

13. Indikator MBR ditransformasi ke dalam bentuk square root (akar) 

Setelah dilakukan transformasi jumlah sampel bebas outlier yang dapat dipakai 

dalam analisis berjumlah 87. Hasil pengujian data bebas outlier dapat dilihat 

pada Lampiran 3. 

 Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik data 

sampel yang akan diolah. Gambaran secara umum data dalam setiap variabel 

penelitian akan terdefinisikan dalam hasil statistik deskriptif. Komponen statistik 

deskriptif yang digunakan adalah mean, standard deviation, minimum, dan 

maximum. Setelah melalui proses pengujian statistik deskriptif diperoleh hasil 

yang ditunjukkan dalam Tabel 5.1 sebagai berikut: 
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Tabel 5.1 
Hasil Statistik Deskriptif 

  KOMP RDI ROE ROA ITO CR EPS TSR MBR 

Mean 22,34034 0,00587 0,10493 0,06148 4,32662 3,66024 238,04555 196,01635 5,39313 

Standard Deviation 0,10165 0,00116 0,00720 0,00503 0,29579 0,68833 43,22201 42,63755 0,68292 

Minimum 20,13181 0,00001 -0,05060 -0,03850 0,43707 0,08732 -15,66000 -95,82353 0,34400 

Maximum 24,68354 0,05140 0,25950 0,19690 15,33691 57,73280 1.641,30000 1.630,00000 33,50000 

 
                                                                                                        Dalam Miliar                                                                                      

  DCF SVA EVA WAI MVA ER 

Mean 81,98870 -996,98801 23,94535 92.248,97350 604,68555 1.323,61891 

Standard Deviation 182,38211 221,55452 8,26127 17.570,66233 112,57367 352,62172 

Minimum -6.281,91919 -8.508,32043 -278,80243 -54.844,50071 -2.564,23341 -4.798,13191 

Maximum 3.935,75667 4.720,50960 279,54029 697.699,28913 3.641,00000 12.923,89141 

 
              Sumber: output excel lampiran 1 
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Tabel 5.1 menunjukkan hasil statistik deskriptif setiap indikator dalam variabel-

variabel penelitian. Indikator dalam variabel-variabel penelitian yang diukur, yaitu: 

Kompensasi (KOMP), Research and Development Intensity (RDI), Return On 

Equity (ROE), Return On Asset (ROA), Inventory Turn Over (ITO), Current Ratio 

(CR), Earning Per Share (EPS), Total Shareholder Return (TSR), Market to Book 

Ratio (MBR), Discounted Cash Flow (DCF), Shareholder Value Analysis (SVA), 

Economic Value Added (EVA), Wealth Added Index (WAI), Market Value Added 

(MVA), dan Excess Return (ER). 

 Ukuran kompensasi manajemen dicerminkan oleh KOMP. Nilai KOMP 

didapatkan dari natural logarithm dari total kompensasi manajemen setiap 

perusahaan sampel. Nilai rata-rata KOMP dari perusahaan sampel selama tahun 

2010-2014 sebesar 22,34034. Nilai terkecil KOMP sebesar 20,13181 dan 

tertinggi sebesar 24,68354. Standar deviasi KOMP adalah 0,10165 yang 

menunjukkan penyimpangan data. Hasil analisis menunjukkan nilai standar 

deviasi kompensasi manajemen yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Angka 

standar deviasi yang rendah tersebut mengindikasikan koefisien keragaman 

rendah. Artinya, keragaman data yang akan dianalisis bersifat rendah. 

 Ukuran biaya penelitian & pengembangan dicerminkan oleh RDI 

(Research and Development Intensity). Nilai RDI didapatkan dari biaya penelitian 

& pengembangan dibagi dengan penjualan bersih setiap perusahaan sampel. 

Nilai rata-rata RDI dari perusahaan sampel selama tahun 2010-2014 sebesar 

0,00587 atau perusahaan sampel mengeluarkan biaya penelitian & 

pengembangan sebesar 0,59% dari penjualan bersih yang didapatkan. Nilai 

terkecil RDI sebesar 0,00001 atau 0,001% dari penjualan bersih. Nilai terbesar 

RDI sebesaar 0,05140 atau 5,14% dari penjualan bersih. Standar deviasi RDI 

adalah 0,00116 yang menunjukkan penyimpangan data. Hasil analisis 

menunjukkan nilai standar deviasi biaya penelitian & pengembangan yang lebih 
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kecil dari nilai rata-ratanya. Angka standar deviasi yang rendah tersebut 

mengindikasikan koefisien keragaman rendah. Artinya, keragaman data yang 

akan dianalisis bersifat rendah. 

 Ukuran kinerja keuangan dicerminkan oleh 5 buah indikator. Indikator-

indikator tersebut adalah ROE, ROA, ITO, CR, dan EPS. Hasil analisis deskriptif 

dari Indikator ROE  perusahaan sampel selama tahun 2010-2014 menghasilkan 

rata-rata sebesar 0,10493 atau perusahaan rata-rata mampu menghasilkan laba 

bersih sebesar 10,49% dari total ekuitas pemegang saham yang digunakan. Nilai 

terkecil ROE sebesar -0,05060 atau -5,06% dari total ekuitas pemegang saham. 

Nilai terbesar ROE sebesar 0,25950 atau 25,95% dari total ekuitas pemegang 

saham. Standar deviasi ROE adalah 0,00720 yang menunjukkan penyimpangan 

data. Nilai standar deviasi ROE yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya 

menunjukkan bahwa keragaman data yang akan dianalisis bersifat rendah.

 Indikator ROA perusahaan sampel selama tahun 2010-2014 memiliki 

rata-rata sebesar 0,06148 atau perusahaan mampu menghasilkan laba bersih 

hingga 6,15% dari total aset perusahaan yang digunakan. Nilai terkecil dari ROA 

sebesar -0,03850 atau -3,85% dari total aset perusahaan. Nilai terbesar dari 

ROA sebesar 0,19690 atau 19,69% dari total aset perusahaan. Standar deviasi 

ROA adalah 0,00503 yang menunjukkan penyimpangan data. Nilai standar 

deviasi ROA yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya menunjukkan bahwa 

keragaman data yang terkandung dalam ROA bernilai rendah. 

 Indikator ITO perusahaan sampel selama tahun 2010-2014 memiliki rata-

rata sebesar 4,32662 atau perusahaan mampu melakukan perputaran 

persediaan hingga 4,32662 kali. Nilai terkecil dari ITO sebesar 0,43707 atau 

perusahaan mampu melakukan perputaran persediaan hingga 0,43707 kali. Nilai 

terbesar dari ITO sebesar 15,33691 atau perusahaan mampu melakukan 

perputaran persediaan hingga 15,33691 kali. Standar deviasi ITO adalah 
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0,29579 yang menunjukkan keragaman data ITO yang rendah karena nilai 

standar deviasi yang dibawah nilai rata-rata.  

 Indikator CR perusahaan sampel selama tahun 2010-2014 memiliki rata-

rata sebesar 3,66024 atau aset lancar perusahaan mampu menanggung liabilitas 

lancar hingga 366,02%. Nilai terkecil CR sebesar 0,08732 atau 8,73% dari 

liabilitas lancar. Nilai terbesar CR sebesar 57,73280 atau 5.773,28% dari liabilitas 

lancar. Standar deviasi CR adalah 0,68833. Standar deviasi CR yang lebih 

rendah dari nilai rata-ratanya menunjukkan bahwa keragaman data CR bersifat 

rendah. 

 Indikator EPS perusahaan sampel selama tahun 2010-2014 memiliki rata-

rata sebesar 238,04555 atau perusahaan mampu menghasilkan laba bersih 

hingga Rp238,05 terhadap setiap lembar saham yang beredar. Nilai terkecil EPS 

sebesar -15,66000 atau –Rp15,66 terhadap setiap lembar saham yang beredar. 

Nilai terbesar EPS sebesar 1.641,30000 atau Rp1.641,30 terhadap setiap lembar 

saham yang beredar. Nilai standar deviasi EPS sebesar 43,22201. Keragaman 

data EPS yang akan digunakan dalam analisis bersifat rendah karena nilai 

standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata. 

 Ukuran nilai perusahaan dicerminkan oleh 8 buah indikator. Indikator-

indikator tersebut adalah TSR, MBR, DCF, SVA, EVA, WAI, MVA, dan ER. Hasil 

analisis deskriptif dari indikator TSR perusahaan sampel selama tahun 2010-

2014 memiliki rata-rata sebesar 196,01635 atau perusahaan mampu 

menciptakan total pengembalian yang diperoleh atas investasi yang dilakukan 

pemegang saham hingga 196,02%. Nilai terkecil TSR sebesar -95,82353 atau       

-95,82%. Nilai terbesar TSR sebesar 1.630,00000 atau 1.630,00%. Standar 

deviasi TSR sebesar 42,63755 yang menunjukkan keragaman data TSR yang 

rendah karena nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-

rata. 
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 Indikator MBR perusahaan sampel selama tahun 2010-2014 memiliki 

rata-rata sebesar 5,39313 atau perusahaan mampu menciptakan nilai pasar 

hingga 539,31% lebih tinggi dibandingkan nilai buku modal perusahaan. Nilai 

terkecil MBR sebesar 0,34400 atau 34,40%. Nilai terbesar MBR sebesar 

33,50000 atau 3.350,00%. Nilai standar deviasi MBR sebesar 0,68292 yang lebih 

kecil dibandingkan nilai rata-ratanya. Hasil standar deviasi menunjukkan 

keragaman data yang terkandung dalam MBR bersifat rendah. 

 Indikator DCF perusahaan sampel selama tahun 2010-2014 

menghasilkan rata-rata sebesar 81.988.701.450,59750 atau perusahaan rata-

rata mampu menghasilkan kas bebas sebesar Rp81.988.701.450,60. Nilai 

terkecil DCF sebesar -6.281.919.191.746,73000 atau                                                         

Rp6.281.919.191.746,73. Nilai terbesar DCF sebesar 3.935.756.671.252,86000 

atau Rp3.935.756.671.252,86. Standar deviasi DCF sebesar 

182.382.109.893,04500 yang menunjukkan keragaman data yang tinggi karena 

nilai standar deviasinya diatas nilai rata-rata. 

 Indikator SVA perusahaan sampel selama tahun 2010-2014 memiliki rata-

rata sebesar -9.969.880.112.124,31300 atau perusahaan mampu menghasilkan 

nilai bagi pemegang saham hingga -Rp9.969.880.112.124,32. Nilai terkecil SVA 

sebesar -8.508.320.430.455,02000 atau -Rp8.508.320.430.455,02. Nilai terbesar 

SVA sebesar 4.720.509.597.940,67000 atau Rp4.720.509.597.940,67. Nilai 

standar deviasi SVA sebesar 221.554.516.641,72100 yang menunjukkan 

keragaman data yang tinggi karena nilai standar deviasi diatas nilai rata-rata. 

 Indikator EVA perusahaan sampel selama tahun 2010-2014 memiliki rata-

rata sebesar 23.945.353.286,44610 atau perusahaan mampu menciptakan nilai 

tambah ekonomi di masa depan hingga Rp23.945.353.286,45. Nilai terkecil EVA 

sebesar -278.802.430.627,72000 atau -Rp278.802.430.627,72. Nilai terbesar 

EVA sebesar 279.540.286.898,51100 atau Rp279.540.286.898,51. Standar 
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deviasi EVA sebesar 8.261.267.441,77212. Nilai standar deviasi EVA yang lebih 

kecil dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan keragaman data EVA yang akan 

digunakan dalam analisis bersifat rendah.  

 Indikator WAI perusahaan sampel selama tahun 2010-2014 memiliki rata-

rata sebesar 92.248.973.503.795,30000 atau perusahaan mampu melakukan 

peningkatan kekayaan pemegang saham di masa depan hingga 

Rp92.248.973.503.795,30. Nilai terkecil WAI sebesar -54.844.500.712.685,70000 

atau -Rp54.844.500.712.685,70. Nilai terbesar WAI sebesar 

697.699.289.134.359,00000 atau Rp697.699.289.134.359,00. Standar deviasi 

WAI sebesar 17.570.662.327.462,80000. Nilai standar deviasi WAI yang lebih 

kecil dari nilai rata-rata WAI menunjukkan bahwa keragaman data WAI yang 

akan digunakan dalam analisis bersifat rendah.  

 Indikator MVA perusahaan sampel selama tahun 2010-2014 memiliki 

rata-rata sebesar 604.685.551.385,48300 atau perusahaan mampu 

mengembangkan  modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham dan kreditur 

di masa depan hingga Rp604.685.551.385,48. Nilai terkecil MVA sebesar            

-2.564.233.409.000,00000 atau -Rp2.564.233.409.000,00. Nilai terbesar MVA 

sebesar 3.641.800.000.000,00000 atau Rp3.641.800.000.000,00. Nilai standar 

deviasi MVA sebesar 112.573.665.100,81800 yang menunjukkan bahwa 

keragaman data MVA bersifat rendah karena nilai standar deviasi WAI dibawah 

nilai rata-ratanya. 

 Indikator ER perusahaan sampel selama tahun 2010-2014 memiliki rata-

rata sebesar 1.323.618.914.396,27000 atau perusahaan mampu menciptakan 

kekayaan aktual hingga Rp1.323.618.914.396,27 lebih tinggi dibandingkan 

kekayaan yang diharapkan. Nilai terkecil ER sebesar -4.798.131.911.250,00000 

atau -Rp4.798.131.911.250,00. Nilai terbesar ER sebesar 

12.923.891.409.000,00000 atau Rp12.923.891.409.000,00. Satandar deviasi ER 
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sebesar 352.621.723.841,21100. Nilai standar deviasi ER dibawah nilai rata-

ratanya yang menunjukkan bahwa keragaman data yang terkandung dalam ER 

bersifat rendah. 

 

5.2 Analisis Statistik Inferensial 

 Kinerja keuangan dan nilai perusahaan merupakan konstruk laten yang 

memiliki beberapa indikator bervariabel manifes. Kinerja keuangan merupakan 

konstruk mediasi dengan indikator reflektif, yaitu: Return On Equity (ROE), 

Return On Asset (ROA), Inventory Turn Over (ITO), Current Ratio (CR), Earning 

Per Share (EPS). Nilai perusahaan merupakan konstruk endogen dengan 

indikator reflektif, yaitu: Discounted Cash Flow (DCF), Shareholder Value 

Analysis (SVA), Economic Value Added (EVA), Total Shareholder Return (TSR), 

Wealth Added Index (WAI), Market Value Added (MVA), Excess Return (ER), 

dan Market to Book Ratio (MBR). Evaluasi outer model dan inner model 

merupakan evaluasi model yang dilakukan dalam PLS. Evaluasi outer model 

dilakukan untuk menguji tingkat validitas dan reliabilitas data penelitian. 

 

5.2.1 Evaluasi Outer Model 

 Semua variabel konstruk terdiri atas indikator reflektif. Oleh karena itu, uji 

model pengukuran digunakan untuk uji validitas konstruk dan uji reliabilitas.  

1.) Uji Validitas Pada Indikator Reflektif 

 Uji validitas konstruk terdiri dari validitas konvergen dan validitas 

diskriminan. Validitas konvergen merupakan prinsip bahwa pengukuran-

pengukuran dari suatu variabel seharusnya berkorelasi tinggi. Validitas 

diskriminan merupakan prinsip bahwa pengukuran-pengukuran variabel yang 

berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi. 
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2.) Uji Validitas Konvergen 

 Syarat memenuhi validitas konvergen adalah nilai loading ( ) di atas 

0,50 (Ghozali, 2008:40) dan nilai p-value <0,05 (Sholihin dan Ratmono, 2013:65). 

Hasil uji validitas konvergen dapat dilihat pada Tabel 5.2. 

Tabel 5.2 
Outer Loadings 

  KK NP P value 

ROE (0,870) 0,164 <0,001 

ROA (0,916) 0,121 <0,001 

ITO (-0,320) 0,017 <0,001 

CR (-0,442) -0,060 <0,001 

EPS (0,592) -0,463 <0,001 

DCF 0,134 (0,367) <0,001 

SVA 0,277 (0,131) 0,053 

EVA 0,172 (0,776) <0,001 

TSR -0,710 (-0,031) 0,350 

WAI -0,016 (0,569) <0,001 

MVA -0,146 (0,889) <0,001 

ER -0,414 (0,544) <0,001 

MBR -0,147 (-0,832) <0,001 

          Sumber: Output PLS lampiran 2 

 Berdasarkan hasil outer loading pada Tabel 5.2 dapat dilihat bahwa nilai 

loading indikator ITO pada konstruk KK yang diberi tanda kurung sebesar -0,320 

yang kurang dari 0,50 dan nilai p-value <0,001 harus dikeluarkan dari model 

karena tidak memenuhi syarat validitas konvergen. Nilai loading indikator CR 

pada konstruk KK yang diberi tanda kurung sebesar -0,442 yang kurang dari 0,50 

dan nilai p-value <0,001 harus dikeluarkan dari model karena tidak memenuhi 

syarat validitas konvergen. Nilai loading indikator DCF pada konstruk NP yang 

diberi tanda kurung sebesar 0,367 yang kurang dari 0,50 dan nilai p-value <0,001 

harus dikeluarkan dari model karena tidak memenuhi syarat validitas konvergen. 

Nilai loading indikator SVA pada konstruk NP yang diberi tanda kurung sebesar 

0,131 yang kurang dari 0,50 dan nilai p-value 0,053 yang lebih besar dari 0,05 

harus dikeluarkan dari model karena tidak memenuhi syarat validitas konvergen. 
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Nilai loading indikator TSR pada konstruk NP yang diberi tanda kurung sebesar              

-0,031 yang kurang dari 0,50 dan nilai p-value 0,350 yang lebih besar dari 0,05 

harus dikeluarkan dari model karena tidak memenuhi syarat validitas konvergen. 

Nilai loading indikator MBR pada konstruk NP yang diberi tanda kurung sebesar     

-0,832 yang kurang dari 0,50 dan nilai p-value <0,001 harus dikeluarkan dari 

model karena tidak memenuhi syarat validitas konvergen.  Oleh karena itu, 

model akan dilakukan re-estimasi dengan mengeluarkan indikator ITO dan CR 

pada konstruk KK serta indikator DCF, SVA, TSR, dan MBR pada konstruk NP 

yang tidak memenuhi syarat validitas konvergen. 

  

5.2.2 Evaluasi Outer Model Setelah Re-estimasi Indikator 

 Re-estimasi indikator dilakukan untuk mengeluarkan indikator-indikator 

yang tidak memenuhi persyaratan validitas konvergen. Beberapa indikator yang 

harus dikeluarkan dari konstruk KK adalah ITO dan CR yang nilai loading 

berturut-turut sebesar -0,320 dan -0,442 yang kurang dari 0,50 dengan nilai p-

value <0,001, sedangkan untuk indikator konstruk NP yang harus dikeluarkan 

adalah DCF, SVA, TSR, dan MBR yang nilai loading berturut-turut sebesar 

0,367; 0,131; -0,031; dan -0,832 yang kurang dari 0,50 dengan p-value berturut-

turut sebesar <0,001; 0,053; 0,350; dan <0,001. Selanjutnya, akan dilakukan 

kembali uji validitas konvergen yang hasilnya akan ditampilkan pada Tabel 5.3. 
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1.) Uji Validitas Konvergen 

Tabel 5.3 
Outer Loadings Setelah Re-estimasi 

 
KK NP P value 

ROE (0,895) 0,166 <0,001 

ROA (0,894) 0,122 <0,001 

EPS (0,641) -0,403 <0,001 

EVA 0,271 (0,757) <0,001 

WAI 0,015 (0,636) <0,001 

MVA -0,058 (0,912) <0,001 

ER -0,280 (0,577) <0,001 

                                 Sumber: Output PLS lampiran 2 

 Tabel 5.3 menyajikan hasil outer loading setelah dilakukannya                         

re-estimasi. Berdasarkan hasil outer loading setelah re-estimasi, maka semua 

indikator telah memiliki loading ( ) lebih dari 0,50 dan p-value <0,05 sehingga 

memenuhi syarat validitas konvergen.  

 

2.)  Uji Validitas Diskriminan 

 Berdasarkan hasil Tabel 5.3 dapat dilihat bahwa indikator ROE memiliki 

loading yang lebih besar ke konstruk KK sebesar 0,895 dan nilai cross-loading ke 

konstruk NP sebesar 0,166 lebih rendah dari konstruk KK. Indikator ROA 

memiliki loading yang lebih besar ke konstruk KK sebesar 0,894 dan nilai cross-

loading ke konstruk NP sebesar 0,122 lebih rendah dari konstruk KK. Indikator 

EPS memiliki loading yang lebih besar ke konstruk KK sebesar 0,641 dan nilai 

cross-loading ke konstruk NP sebesar -0,403 lebih rendah dari konstruk KK. 

Indikator EVA memiliki loading yang lebih besar ke konstruk NP sebesar 0,757 

dan nilai cross-loading ke konstruk KK sebesar 0,271 lebih rendah dari konstruk 

KK. Indikator WAI memiliki loading yang lebih besar ke konstruk NP sebesar 

0,636 dan nilai cross-loading ke konstruk KK sebesar 0,015 lebih rendah dari 

konstruk KK. Indikator MVA memiliki loading yang lebih besar ke konstruk NP 

sebesar 0,912 dan nilai cross-loading ke konstruk KK sebesar -0,058 lebih 

 



76 

 

rendah dari konstruk KK. Indikator ER memiliki loading yang lebih besar ke 

konstruk NP sebesar 0,577 dan nilai cross-loading ke konstruk KK sebesar                      

-0,280 lebih rendah dari konstruk KK. Jadi, semua konstruk dalam model yang 

diestimasi memenuhi kriteria validitas diskriminan. 

 Hasil yang disajikan dalam Tabel 5.4 merupakan metode lain pengujian 

validitas diskriminan. Syarat terpenuhinya validitas diskriminan jika akar AVE 

yang ditunjukkan dalam tanda kurung untuk setiap konstruk lebih besar daripada 

korelasi antara konstruk dan konstruk lainnya dalam model (Ghozali, 2008:42). 

Tabel 5.4 
Correlations dan Akar AVE 

  KK NP 

KK (0,819) 0,309 

NP 0,309 (0,732) 

                                       Sumber: Output PLS lampiran 2 

 Berdasarkan hasil yang ditunjukkan oleh Tabel 5.4 dapat disimpulkan 

bahwa akar AVE konstruk NP sebesar 0,732 lebih tinggi daripada korelasi antara 

konstruk NP dengan KK yang hanya sebesar 0,309. Begitu juga dengan akar 

AVE konstruk KK sebesar 0,819 lebih tinggi daripada korelasi antara konstruk KK 

dengan NP yang hanya sebesar 0,309. Jadi, semua konstruk dalam model yang 

diestimasi memenuhi kriteria validitas diskriminan. 

 

3.) Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode, yaitu: 

Cronbach’s alpha dan Composite reliability. Syarat uji reliabilitas adalah nilai 

alpha atau composite reliability harus lebih besar dari 0,70 meskipun nilai 0,6 

masih dapat diterima.  

 Tabel 5.5 menyajikan hasil uji reliabilitas dengan nilai yang ditunjukkan 

oleh Cronbach’s alpha dan Composite reliability. Selain itu, Tabel 5.5 juga 
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menyajikan hasil uji multikolinearitas yang ditunjukkan dengan nilai Full 

Collinearity VIF. 

Tabel 5.5 
Latent Variable Coefficients 

 

KK NP 

Composite reliability 0,857 0,817 

Cronbach's alpha 0,744 0,696 

Avg. var. extrac. 0,670 0,535 

Full collin. VIF 1,106 1,106 

          Sumber: Output PLS lampiran 2 

 Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 5.5 nilai Cronbach’s alpha 

dan Composite reliability konstruk KK dan NP di atas 0,70 meskipun nilai 0,6 

masih dapat diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki 

reliabilitas yang baik. 

 Full collinearity VIF merupakan hasil pengujian kolinearitas penuh yang 

meliputi multikolinearitas vertikal dan lateral. Kolinearitas vertikal, yaitu 

kolinearitas antara variabel prediktor dalam blok yang sama. Kolinearitas lateral, 

yaitu kolinearitas antara variabel laten prediktor dengan kriterion (Sholihin dan 

Ratmono, 2013:73). Nilai Full collinearity VIF yang kurang dari 3,3 menunjukkan 

model bebas dari permasalahan multikolinearitas. Berdasarkan hasil yang 

ditunjukkan Tabel 5.5 nilai Full collinearity VIF sebesar 1,106 yang lebih rendah 

dari 3,3. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model bebas dari multikolinearitas. 

 

5.2.3 Evaluasi Inner Model (Model Struktural) 

 Hasil uji outer model yang telah dilakukan menghasilkan konstruk yang 

valid dan reliabel. Uji selanjutnya yang akan dilakukan adalah uji inner model. Uji 

inner model merupakan pengujian goodness of fit model. Pengujian goodness of 

fit model dilakukan dengan cara melihat hasil General SEM Analysis Results 

pada output Warp PLS dan menghitung nilai predictive-relevance (Q2).  
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 Tabel 5.6 menunjukkan hasil dari pengujian goodness of fit model 

penelitian. Pada bagian Model fit and quality indices menampilkan tiga indikator 

fit yang terpenting, yaitu average path coefficient (APC), average R-squared 

(ARS), dan average variance inflation factor (AVIF). Kriteria terpenuhinya 

goodness of fit model nilai p untuk APC dan ARS harus lebih kecil dari 0,05 atau 

berarti signifikan. Selain itu, AVIF sebagai indikator multikolinearitas harus lebih 

kecil dari 5 (Sholihin dan Ratmono, 2013:61). 

Tabel 5.6 
General SEM Analysis Results 

Average path coefficient (APC)=0,266, P<0,001 

Average R-squared (ARS)=0,192, P=0,005 

Average block VIF (AVIF)=1,039, acceptable if<=5, ideally <=3,3 

          Sumber: Output PLS lampiran 2 
  

 Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 5.6 nilai APC sebesar 0,266 

dan ARS sebesar 0,192 serta signifikan p<0,05. Nilai AVIF sebesar 1,039 yang 

lebih kecil dari 5. Jadi, kriteria goodness of fit model telah terpenuhi.  

 Tabel 5.7 menyajikan hasil perhitungan nilai koefisien determinasi (R2) 

dan nilai Stoner-Geisser Coefficient (Q2). Nilai koefisien determinasi (R2) 

menunjukkan persentase variansi konstruk endogen/kriterion dapat dijelaskan 

oleh yang dihipotesiskan memengaruhinya (eksogen/prediktor). Semakin tinggi 

R2 menunjukkan model yang baik (Sholihin dan Ratmono, 2013:72). Nilai Stoner-

Geisser Coefficient (Q2) digunakan untuk penilaian validitas prediktif atau 

relevansi dari sekumpulan variabel laten prediktor pada variabel kriterion. Model 

dengan validitas prediktif harus mempunyai nilai Q2 lebih besar dari nol (Sholihin 

dan Ratmono, 2013:72-73). 

Tabel 5.7 
R2 dan Q2 Model Struktural 

  KK NP 

R2 0,140 0,244 

Q2 0,151 0,268 

                  Sumber: Output PLS lampiran 2 
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  Tabel 5.7 menyajikan nilai koefisien determinasi (R2) konstruk Nilai 

Perusahaan (NP) sebesar 0,224 menunjukkan bahwa variansi Nilai Perusahaan 

(NP) dapat dijelaskan sebesar 22,40% oleh Kompensasi Manajemen (KOMP), 

Biaya Penelitian & Pengembangan (RDI), serta Kinerja Keuangan (KK). Nilai 

Stoner-Geisser Coefficient (Q2) sebesar 0,151 dan 0,268 memiliki arti bahwa 

model penelitian memiliki validitas prediktif yang baik karena nilai Q2>0. 

 

5.3  Pengujian Hipotesis Penelitian 

  Metode yang digunakan dalam menguji hipotesis penelitian adalah one-

tailed test. Pengujian one-tailed test digunakan karena hipotesis penelitian 

memiliki arah yaitu berpengaruh positif. Gambar 5.1 menyajikan hasil pengujian 

pengaruh langsung (direct effect) dengan menggunakan one-tailed test. 
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Gambar 5.1 
Diagram Jalur Model Struktural Pengaruh Langsung 

  

 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 5.1 hasil pengujian pengaruh langsung (direct effect) yang 

telah disajikan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil pengujian pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Nilai 

Perusahaan didapatkan koefisien jalur sebesar -0,208 dan tidak signifikan 

dengan nilai p-value=0,9971 (p-value>0,05) sehingga hipotesis 1, yaitu 

Kompensasi Manajemen Berpengaruh Positif Terhadap Nilai Perusahaan 

ditolak. Oleh karena itu, hasil menunjukkan bahwa semakin meningkat 

Kompensasi Manajemen maka Nilai Perusahaan akan semakin menurun. 

2. Hasil pengujian pengaruh Biaya Penelitian & Pengembangan terhadap Nilai 

Perusahaan didapatkan nilai koefisien jalur sebesar 0,213 dan signifikan 

pada p-value=0,00252 (p-value<0,05) sehingga hipotesis 2, yaitu Biaya 

Penelitian & Pengembangan Berpengaruh Positif Terhadap Nilai 

Perusahaan diterima. Oleh karena itu, hasil menunjukkan bahwa semakin 

meningkat Biaya Penelitian & Pengembangan justru Nilai Perusahaan akan 

semakin meningkat. 

1 Hasil p-value (two-tailed)=0,006. Hasil p-value (one-tailed): 

   p<t=
2

006,0
=0,003 

   p>t=1-0,003=0,997 

2 Hasil p-value (two-tailed)=0,005. Hasil p-value (one-tailed): 

   p<t =
2

005,0
=0,0025 

β=-0,21 

(P=0,997)1 
KOMP 

RDI 

NP 

β=0,21 

(P=0,0025)2 

Sumber: Output PLS lampiran 2 
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 Selain pengaruh langsung, terdapat pengaruh tidak langsung dalam 

model penelitian dengan menggunakan one-tailed test. Pengujian one-tailed test 

digunakan karena hipotesis penelitian memiliki arah, yaitu berpengaruh positif. 

Tabel 5.8 menyajikan hasil pengujian pengaruh tidak langsung seperti berikut: 

Tabel 5.8 
Hasil Pengujian Koefisien Jalur Pengaruh Tidak Langsung 

Path Coefficients (one-tailed) 

 KK KOMP RDI 

KK  0,182* -0,280 

NP 0,329** -0,248 0,228* 

           ** signifikan pada p-value<0,001 
   *  signifikan pada p-value<0,05 
 
     Sumber: Output PLS lampiran 2 
 
  Hasil pengujian yang terdapat pada Gambar 5.1 dibandingkan Tabel 5.8 

menunjukkan bahwa: 

1. Hasil pengujian pengaruh langsung (direct effect) jalur KOMP  NP 

menghasilkan koefisien jalur sebesar -0,208 dan tidak signifikan dengan nilai                             

p-value=0,9995 (p-value>0,05). Hasil pengujian tidak langsung (indirect 

effect) jalur KOMP  KK  NP menyajikan bahwa: (1) KOMP  KK 

signifikan dengan koefisien 0,182 dan p-value=0,00653 (p-value<0,05);      

(2) KK  NP signifikan dengan koefisien 0,392 dan p-value=0,00054           

(p-value<0,05); dan (3) KOMP  NP tidak signifikan dengan koefisien                     

-0,248 dan p-value=0,99955 (p-value>0,05). Baron dan Kenny (2008)   

(3) Hasil p-value (two-tailed)=0,013. Hasil p-value (one-tailed): 

   p<t=
2

013,0
=0,0065 

(4) Hasil p-value (two-tailed)=0,001. Hasil p-value (one-tailed): 

   p<t=
2

001,0
=0,0005 

(5) Hasil p-value (two-tailed)=0,001. Hasil p-value (one-tailed): 

   p<t=
2

001,0
=0,0005 

   p>t=1-0,0005=0,9995 
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 berpendapat bahwa syarat terjadinya mediasi adalah pengaruh langsung 

(direct effect) bernilai signifikan, pengaruh variabel eksogen terhadap 

variabel mediasi bernilai signifikan, dan pengaruh variabel mediasi terhadap 

variabel endogen bernilai signifikan. Karena Pegaruh KOMP  NP tidak 

signifikan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3, yaitu Kompensasi 

Manajemen Berpengaruh Tidak Langsung Terhadap Nilai Perusahaan 

Melalui Kinerja Keuangan ditolak. Artinya, Kinerja Keuangan tidak berperan 

sebagai pemediasi dalam pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Nilai 

Perusahaan. 

2. Hasil pengujian pengaruh langsung (direct effect) jalur RDI  NP 

menghasilkan koefisien jalur sebesar 0,213 dan p-value=0,0005                         

(p-value>0,05). Hasil pengujian tidak langsung (indirect effect) jalur                         

RDI  KK  NP menyajikan bahwa: (1) RDI  KK tidak signifikan dengan 

koefisien -0,280 dan p-value=0,99956 (p-value>0,05); (2) KK  NP signifikan 

dengan koefisien 0,392 dan p-value=0,0005 (p-value<0,05); dan                           

(3) RDI  NP tidak signifikan dengan koefisien 0,228 dan p-value=0,00157        

(p-value>0,05). Karena pengaruh RDI  KK tidak signifikan, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis 4, yaitu Biaya Penelitian & Pengembangan 

Berpengaruh Tidak Langsung Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Kinerja 

Keuangan ditolak. Artinya, Kinerja Keuangan tidak berperan sebagai 

pemediasi dalam pengaruh Biaya Penelitian & Pengembangan terhadap 

Nilai Perusahaan. 

6 Hasil p-value (two-tailed)=0,001. Hasil p-value (one-tailed): 

   p<t=
2

001,0
=0,0005 

   p>t=1-0,0005=0,9995 

7 Hasil p-value (two-tailed)=0,003. Hasil p-value (one-tailed): 

   p<t=
2

003,0
=0,0015 
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  Gambar 5.2 menyajikan model hasil penelitian dengan menggunakan 

one-tailed test. Berikut hasil yang didapatkan dari analisis data penelitian. 

Gambar 5.2 
Diagram Jalur Model Hasil Penelitian 

 

 

 

 

 

          Sumber: Output PLS lampiran 2 
   

   Gambar 5.2 didapat dari menghapus jalur-jalur hasil penelitian yang 

bernilai tidak signifikan. Jalur yang bernilai tidak signifikan, yaitu KOMP  NP 

dan RDI  KK. Dari penghapusan beberapa jalur yang tidak signifikan 

didapatkan model hasil penelitian yang berupa jalur RDI  NP dan KK  NP.  

 

5.4  Pembahasan 

  Pada sub bab 5.4 akan dijelaskan mengenai pembahasan hasil penelitian 

dari hipotesis yang telah dirumuskan pada Bab III. Pembahasan akan didasarkan 

dari hasil pengujian yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

8 Hasil p-value (two-tailed)=0,005. Hasil p-value (one-tailed): 

    p<t=
2

005,0
=0,0025 

9  Hasil p-value (two-tailed)=0,001. Hasil p-value (one-tailed): 

    p<t=
2

001,0
=0,0005   

RDI 

NP 

KK 

β=0,21 

(P=0,0025)8 

β=0,48 

(P=0,0005)9 
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5.4.1 Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Nilai Perusahaan 

  Hipotesis satu menyatakan bahwa Kompensasi Manajemen berpengaruh 

positif terhadap Nilai Perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa                 

hipotesis satu ditolak. 

  Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh 

Dah et al. (2012), Scholtz dan Smit (2012), Sudiyatno et al. (2012), dan Cooper 

et al. (2011) yang menemukan bukti empiris bahwa Kompensasi Manajemen 

berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang telah dilakukan oleh Tarkovska (2014) yang menemukan bukti 

empiris bahwa kompensasi CEO justru menurunkan nilai perusahaan. Artinya, 

Kompensasi Manajemen berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan. 

Pengaruh dengan arah negatif menunjukkan bahwa pemberian kompensasi 

kepada manajemen perusahaan kurang bersifat efektif dan efisien sehingga 

diapresiasi negatif oleh stakeholder (investor dan kreditur) di pasar modal. 

Apresiasi negatif oleh stakeholder ditunjukkan dengan nilai perusahaan yang 

terus menurun seiring dengan peningkatan kompensasi.  

  Kompensasi yang tinggi tidak selalu menghasilkan kinerja manajemen 

perusahaan yang baik di masa depan. Justru kompensasi yang terlalu tinggi 

akan dinilai oleh stakeholder bahwa eksekutif perusahaan telah melakukan 

tindakan self interest yang menguntungkan dirinya sendiri dalam perusahaan 

(Aduda, 2011). Oleh karena, stakeholder yang tidak mengapresiasi seiring 

dengan peningkatan jumlah kompensasi akan menurunkan nilai perusahaan.  

  Salah satu contoh penerapan kompensasi yang dapat memotivasi 

manajemen untuk terus berusaha produktif adalah kompensasi berbasis kinerja. 

Kompensasi berbasis kinerja akan ditentukan oleh hasil yang dapat dicapai oleh 

manajemen perusahaan. Besar kompensasi akan tidak menentu atau besar 

kompensasi akan naik dan turun sesuai dengan hasil kinerja yang dicapai 
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manajemen. Kompensasi berbasis kinerja ini sering disebut dengan executive 

remuneration (Scholtz dan Smit, 2012). Manajemen perusahaan seharusnya 

menerapkan kompensasi berbasis kinerja dalam sistem pemberian kompensasi 

supaya stakeholder percaya bahwa pemberian kompensasi dalam perusahaan 

bersifat efektif dan efisien. Kepercayaan stakeholder akan meningkatkan 

penilaian terhadap perusahaan yang dicerminkan oleh peningkatan nilai 

perusahaan yang terbentuk di pasar modal. 

  Apabila dihubungkan dengan Agency Theory, hasil penelitian ini tidak 

mendukung konsep agency cost khususnya bonding cost. Tingkat kompensasi 

yang diberikan tidak terbukti akan menjaga konsistensi tindakan para manajemen 

perusahaan untuk tetap menjaga pertumbuhan jangka panjang perusahaan 

melalui penciptaan nilai perusahaan. Pemilik perusahaan seharusnya 

menerapkan kompensasi berbasis kinerja supaya pemberian kompensasi 

didasarkan kepada kinerja yang dihasilkan manajemen perusahaan. Hasil 

penelitian yang menunjukkan kompensasi manajemen tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan mendukung The Theory of Wages yang disampaikan 

oleh Wood (1889) bahwa tingkat kompensasi sebenarnya telah terbentuk oleh 

kehidupan sosial masyarakat (karyawan), seperti: harga komoditas yang 

terbentuk di pasar dan tingkat permintaan tenaga kerja yang tersedia. Oleh 

karena itu, peningkatan kompensasi manajemen yang terlalu tinggi akan 

menimbulkan sikap skeptis para stakeholder yang menilai eksekutif perusahaan 

melakukan tindakan self interest yang menguntungkan dirinya sendiri. 

 

5.4.2 Pengaruh Biaya Penelitian & Pengembangan Terhadap Nilai Perusahaan 

  Hipotesis dua menyatakan bahwa Biaya Penelitian & Pengembangan 

berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa hipotesis dua diterima.  
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  Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan yang telah dilakukan oleh 

Lantz dan Sahut (2005) yang menyatakan bahwa kenaikan investasi pada 

penelitian & pengembangan justru menurunkan nilai perusahaan. Sebaliknya, 

hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang telah dilakukan oleh Palia (2001), 

Ehie dan Olibe (2010), Dah et al. (2012), Basgoze dan Sayin (2013), dan Sridhar 

et al. (2014) yang menyatakan bahwa peningkatan pada biaya penelitian & 

pengembangan juga akan meningkatkan nilai perusahaan.  

  Hasil penelitian ini membuktikan bahwa aktivitas penelitian & 

pengembangan yang dilakukan oleh khususnya perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia mampu mewujudkan pertumbuhan jangka 

panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh fenomena temuan penelitian ini, yaitu 

semakin naik biaya penelitian & pengembangan juga akan meningkatkan nilai 

perusahaan. Proses inovasi terhadap produk-produk perusahaan telah berhasil 

menumbuhkan keunggulan kompetitif perusahaan dibandingkan para pesaingnya 

di pasar (Basgoze dan Sayin, 2013). Aktivitas penelitian & pengembangan yang 

sukses dapat menghasilkan produk atau jasa baru dan meningkatkan kualitas 

produk atau jasa yang sudah ada (Zhu dan Huang, 2012). Produk-produk-produk 

dengan kualitas yang tinggi dan unik telah disambut positif oleh pelanggan di 

pasar. Biaya yang telah dikeluarkan perusahaan untuk aktivitas penelitian dan 

pengembangan yang sangat berisiko ternyata telah terbukti dapat meningkatkan 

performa perusahaan dalam bersaing di pasar. Nilai perusahaan yang meningkat 

menunjukkan keberhasilan strategi penerapan aktivitas penelitian & 

pengembangan terhadap strategi perusahaan secara keseluruhan. 

  Hasil penelitian memperkuat konsep agency cost khususnya monitoring 

cost yang disampaikan oleh Agency Theory. Pemilik perusahaan selaku prinsipal 

dalam perusahaan mengawasi aktivitas yang dilakukan oleh manajemen 

perusahaan selaku agen dalam perusahaan. Manajemen perusahaan dilarang 
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meningkatkan performa perusahaan yang hanya bersifat jangka pendek. 

Manajemen perusahaan harus melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat 

menumbuhkan perusahaan secara jangka panjang. Salah satu cara untuk tetap 

menjaga pertumbuhan perusahaan jangka panjang adalah aktivitas penelitian 

dan pengembangan. Perusahaan mengeluarkan biaya untuk melakukan aktivitas 

penelitian dan pengembangan yang sangat berisiko untuk tujuan dapat 

berdampak pada pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Aktivitas penelitian 

dan pengembangan yang sukses akan tercermin pada pertumbuhan Nilai 

Perusahaan. 

 

5.4.3 Pengaruh Tidak Langsung Kompensasi Manajemen Terhadap Nilai 

Perusahaan Melalui Kinerja Keuangan 

  Hipotesis tiga menyatakan bahwa Kompensasi Manajemen berpengaruh 

tidak langsung terhadap Nilai Perusahaan melalui Kinerja Keuangan. Hasil 

pengujian secara tidak langsung menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan tidak 

berperan sebagai pemediasi pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Nilai 

Perusahaan.    

  Hasil penelitian ini tidak mendukung temuan yang telah dilakukan oleh 

Scholtz dan Smit (2012), Cooper et al. (2011), Sudiyatno et al. (2012) dan Dah et 

al. (2012) yang menemukan bahwa kinerja keuangan berperan sebagai 

pemediasi pengaruh kompensasi manajemen terhadap nilai perusahaan. Kinerja 

keuangan yang bukan pemediasi pengaruh kompensasi manajemen terhadap 

nilai perusahaan mengindikasikan bahwa harus dilakukannya pembatasan 

tingkat kompensasi. Ukuran perusahaan dalam sektor manufaktur dimungkinkan 

menentukan tingkat kompensasi yang didapatkan oleh manajemen perusahaan. 

Semakin besar ukuran perusahaan akan menurunkan pengaruh pemilik utama 

perusahaan (pendiri perusahaan). Seperti konflik interest yang terjadi dalam 
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perusahaan. Akibatnya, terjadi suatu keadaan kompensasi eksekutif yang 

diberikan kepada perusahaan kecil cenderung mendukung kepentingan 

pemegang saham besar yang juga merangkap sebagai eksekutif dalam 

perusahaan tersebut untuk menurukan keuntungan dan merugikan pemilik 

saham yang lebih kecil dalam perusahaan (Aduda, 2011). Oleh karena itu, 

kompensasi manajemen justru menurukan kinerja keuangan perusahaan.    

  Hasil penelitian ini tidak mendukung konsep agency cost khususnya 

bonding cost yang merupakan biaya perikatan yang dikeluarkan oleh pemilik 

perusahaan selaku prinsipal untuk tetap menjaga tindakan agen dalam 

perusahaan sesuai dengan tujuan prinsipal. Kinerja keuangan yang bukan 

pemediasi pengaruh kompensasi manajemen terhadap nilai perusahaan 

menunjukkan bahwa perlu diperhatikan untuk dilakukannya pembatasan 

terhadap tingkat kompensasi. Kemungkinan terjadinya dualisme pemegang 

saham mayoritas yang juga merangkap menjadi eksekutif perusahaan (Aduda, 

2011) akan menimbulkan sikap self interest. Untuk menghindari sikap self 

interest dari pemegang saham mayoritas yang juga merangkap menjadi eksekutif 

dalam perusahaan maka perlu dilakukan perencanaan yang matang mengenai 

pembatasan pada peningkatan kompensasi manajemen. The Theory of Wages 

yang disampaikan oleh Wood (1889) bahwa tingkat kompensasi sebenarnya 

telah terbentuk oleh kehidupan sosial masyarakat (karyawan), seperti: harga 

komoditas yang terbentuk di pasar dan tingkat permintaan tenaga kerja yang 

tersedia. Hasil penelitian kinerja keuangan bukan merupakan pemediasi 

pengaruh kompensasi manajemen terhadap nilai perusahaan mendukung The 

Theory of Wages yang menunjukkan bahwa kompensasi manajemen yang tinggi 

tidak selalu berdampak baik terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Kompensasi yang tinggi justru dapat membebani kinerja keuangan perusahaan 

dalam jangka pendek. 
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5.4.4 Pengaruh Tidak Langsung Biaya Penelitian & Pengembangan Terhadap 

Nilai Perusahaan Melalui Kinerja Keuangan 

  Hipotesis empat menyatakan bahwa Biaya Penelitian & Pengembangan 

berpengaruh tidak langsung terhadap Nilai Perusahaan melalui Kinerja 

Keuangan. Hasil pengujian secara tidak langsung menunjukkan bahwa Kinerja 

Keuangan bukan merupakan pemediasi pengaruh Biaya Penelitian & 

Pengembangan terhadap Nilai Perusahaan yang ditunjukkan dengan tidak 

signifikannya pengaruh langsung (direct effect). 

  Hasil penelitian ini tidak mendukung temuan penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan oleh Hadiwijaya dan Rohman (2013), Sudibya dan Restuti (2014), 

Nuhuyanan (2015), dan Suhendra (2015). Aktivitas penelitian & pengembangan 

yang terintegrasi pada seluruh elemen perusahaan dapat meningkatkan kinerja 

keuangan dan secara jangka panjang dapat meningkatkan nilai perusahaan 

(Suhendra, 2015). Salah satu indikator keberhasilan dari aktivitas penelitian & 

pengembangan yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan adalah 

pertumbuhan kinerja keuangan di masa depan. Pertumbuhan kinerja keuangan 

sebagai indikator kinerja perusahaan akan menunjang penilaian yang positif dari 

para investor di pasar. Hasil penelitian yang menunjukkan kinerja keuangan 

bukan merupakan pemediasi pengaruh biaya penelitian & pengembangan 

memiliki arti bahwa perusahaan gagal dalam mencerminkan biaya besar yang 

telah dikeluarkan dalam aktivitas penelitian & pengembangan ke dalam 

peningkatan kinerja keuangan. Perusahaan sektor manufaktur di Indonesia 

terindikasi lebih banyak yang melakukan aktivitas penelitian & pengembangan di 

dalam perusahaan sendiri tanpa mempercayakannya kepada pihak luar. Biaya 

penelitian & pengembangan yang dikapitalisasi seharusnya yang hasilnya sudah 

jelas dapat dikomersialisasikan di masa depan. Pada suatu keadaan bahwa hasil 

dari aktivitas penelitian & pengembangan sudah jelas akan mengakibatkan 
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pengaruh yang negatif terhadap kinerja keuangan, sebaiknya aktivitas penelitian 

& pengembangan dipercayakan kepada pihak luar perusahaan untuk 

mengerjakannya dibandingkan mengerjakannya sendiri di dalam perusahaan 

(Lantz dan Sahut, 2005). Perusahaan yang kurang berpengalaman dalam 

mengembangkan sendiri penelitian & pengembangan akan mengakibatkan 

kemungkinan kegagalan yang besar. Pada akhirnya, aktivitas penelitian & 

pengembangan tidak dapat terintegrasi kepada semua elemen perusahaan 

seperti sumber daya manusia yang kompeten, sumber daya modal perusahaan, 

dan strategi dalam memasarkan hasil penelitian & pengembangan. Oleh karena 

itu, kinerja keuangan justru turun dengan dilakukan tindakan strategis berupa 

aktivitas penelitian & pengembangan. 

  Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang ditemukan 

oleh VanderPal (2015) yang menemukan bahwa biaya penelitian & 

pengembangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Sebuah inovasi 

yang dilakukan oleh perusahaan melalui aktivitas penelitian & pengembangan 

membutuhkan waktu untuk memperlihatkan hasilnya (Parcharidis dan Varsakelis, 

2016). Aktivitas penelitian & pengembangan akan memperlihatkan hasilnya 

dalam kurun waktu jangka panjang. Kinerja keuangan akan menurun seiring 

dengan peningkatan biaya penelitian & pengembangan yang dikeluarkan karena 

kinerja keuangan mencerminkan pertumbuhan perusahaan jangka pendek. 

  Hasil penelitian ini tidak mendukung konsep agency cost khususnya 

monitoring cost dalam Agency theory. Pemilik perusahaan selaku prinsipal dalam 

perusahaan tidak dapat menerapkan aktivitas penelitian & pengembangan untuk 

mengawasi tindakan manajemen perusahaan selaku agen agar selalu bertindak 

sesuai dengan tujuan pemilik perusahaan. Biaya yang tergolong tinggi untuk 

melaksanakan aktivitas penelitian & pengembangan harus berhasil 

dikomersialisasikan di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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perusahaan telah gagal dalam penerapan strategi aktivitas penelitian & 

pengembangan karena tidak berdampak terhadap pertumbuhan kinerja 

keuangan. Kegagalan penerapan penelitian & pengembangan dimungkinkan 

sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan kurang berpengalaman untuk 

mengembangkan sendiri di dalam perusahaan. Selain itu, kurang terintegrasinya 

strategi pemasaran dengan hasil yang telah dilakukan aktivitas penelitian & 

pengembangan (Kristanto, 2011:187). Oleh karena itu, biaya besar yang telah 

dikeluarkan melalui aktivitas penelitian & pengembangan tidak dapat menunjang 

pertumbuhan kinerja keuangan perusahaan.  

 

5.5  Implikasi Penelitian 

5.5.1 Implikasi Teori 

  Temuan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris dalam agency 

theory, yaitu mendapatkan gambaran yang lebih terperinci dalam memahami 

fenomena mengenai cara menjaga keselarasan tujuan antara agen (manajemen 

perusahaan) dengan prinsipal (pemegang saham perusahaan) untuk mencapai 

pertumbuhan nilai perusahaan yang maksimal dengan berbagai macam 

karakteristik perusahaan. Nilai perusahaan yang tumbuh dengan maksimal akan 

menjaga kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. 

  Hasil penelitian kompensasi manajemen tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan tidak berkontribusi terhadap agency theory yang mendasarkan 

adanya biaya ikatan (bonding expenditure) terhadap agen (manajemen 

perusahaan) yang diberikan oleh prinsipal (pemegang saham perusahaan) agar 

agen tetap bertindak sesuai dengan tujuan prinsipal. Penerapan dalam 

pemberian kompensasi manajemen harus lebih efektif dan efisien dalam 

memotivasi tindakan manajemen perusahaan. Pemberian kompensasi 

manajemen harus didasarkan kepada kinerja yang berhasil diraih oleh 
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manajemen perusahaan. Pemberian kompensasi manajemen yang terlalu tinggi 

dan tidak didasarkan terhadappencapaian kinerja justru akan menurunkan 

motivasi dari manajemen perusahaan. 

  Hasil penelitian biaya penelitian & pengembangan berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan berkontribusi terhadap agency theory yang mendasarkan 

adanya  biaya pengawasan (monitoring expenditure) yang dikeluarkan oleh 

prinsipal untuk mengawasi tindakan agen dalam menjalankan tanggungjawab 

mengambangkan perusahaan. Biaya penelitian & pengembangan telah terbukti 

dapat menjadi pengawas tindakan agen dalam jangka panjang yang ditunjukkan 

dengan semakin meningkat biaya penelitian & pengembangan maka semakin 

meningkat juga nilai perusahaan. 

  Hasil penelitian kinerja keuangan bukan merupakan pemediasi pengaruh 

kompensasi manajemen dan biaya penelitian & pengembangan tidak 

berkontribusi terhadap agency theory. Penerapan dalam pemberian kompensasi 

manajemen dan strategi pelaksanaan aktivitas penelitian & pengembangan harus 

dilakukan secara efektif dan efisien agar tidak terlalu membebani kinerja 

keuangan perusahaan. Strategi penerapan kompensasi manajemen dan biaya 

penelitian & pengembangan yang kurang tepat akan berakibat pada penurunan 

kinerja keuangan dan selanjutnya akan mempengaruh penilaian stakeholder 

terhadap perusahaan yang ditunjukkan buruknya nilai perusahaan yang 

terbentuk di pasar modal. 

 

5.5.2 Implikasi Praktik 

1.)  Bagi perusahaan, hasil penelitian kompensasi manajemen tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan menunjukkan kepada perusahaan 

untuk lebih memperhatikan strategi pemberian kompensasi manajemen 

yang efektif dan efisien dengan penerapan sistem kompensasi berbasis 
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kinerja sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan yang bersifat 

jangka panjang. Hasil penelitian biaya penelitian & pengembangan 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan menunjukkan kepada perusahaan 

untuk dapat bertahan dalam persaingan pasar yang begitu ketat dalam 

jangka panjang, perusahaan harus tetap melakukan inovasi-inovasi baik 

terhadap produknya maupun strategi perusahaan dalam merebut pasar 

dengan melakukan aktivitas penelitian & pengembangan. Hasil penelitian 

kinerja keuangan bukan merupakan pemediasi pengaruh kompensasi 

manajemen dan biaya penelitian & pengembangan menunjukkan kepada 

perusahaan untuk melakukan strategi yang lebih efektif dan efisien agar 

kompensasi manajemen dan biaya penelitian & pengembangan tidak 

terlalu membebani kinerja keuangan perusahaan dan selanjutnya dapat 

meningkatkan nilai perusahaan.  

2.)  Bagi stakeholder, hasil penelitian kompensasi manajemen tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan menunjukkan kepada stakeholder 

bahwa strategi penerapan kompensasi manajemen yang kurang tepat 

justru akan menurunkan nilai perusahaan. Hasil penelitian biaya 

penelitian & pengembangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

memberikan informasi kepada stakeholder bahwa perusahaan masih 

mampu untuk bersaing dengan kompetitornya di pasar dengan cara 

meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan untuk menjaga 

pertumbuhan perusahaan jangka panjang. Hasil penelitian kinerja 

keuangan bukan pemediasi pengaruh kompensasi manajemen dan biaya 

penelitian & pengembangan menunjukkan kepada stakeholder bahwa 

strategi penerapan kompensasi manajemen dan biaya penelitian & 

pengembangan yang tidak tepat justru akan menurunkan kinerja 
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keuangan dan berdampak buruk terhadap pertumbuhan jangka panjang 

perusahaan.      

 

5.5.3 Implikasi Kebijakan 

  Hasil penelitian biaya penelitian & pengembangan berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan dapat memberikan masukan terhadap penyajian secara 

terstandar terhadap komponen-komponen biaya penelitian & 

pengembangan dalam laporan keuangan. Temuan penelitian tersebut 

membuktikan bahwa komponen biaya penelitian & pengembangan 

merupakan komponen yang sagat penting dalam menentukan nilai 

perusahaan. Standar akuntansi di Indonesia yang terus berkembang 

harus memperhatikan penyajian secara terstandar mengenai pelaporan 

komponen-komponen biaya penelitian & pengembangan untuk 

kepentingan analisis para stakeholder (investor dan kreditur). Sesuai 

dengan pendapat Basgoze dan Sayin (2013) bahwa penelitian & 

pengembangan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan 

dalam menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan untuk menunjang 

nilai perusahaan. Komponen-komponen penyajian biaya penelitian & 

pengembangan yang lengkap akan lebih memberikan informasi yang 

akurat dan relevan untuk proses analisis perusahaan di masa depan 

dalam penentuan tingkat nilai perusahaan yang tepat bagi stakeholder.  
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5.6  Ikhtisar Hasil Penelitian 

  Tabel 5.9 menyajikan ikhtisar mengenai hasil penelitian. Ikhtisar hasil 

penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 5.9 
Ikhtisar Hasil Pengujian Hipotesis 

 

Hipotesis 
Keterangan 
Hipotesis 

Notasi 
Nilai 

Koefisien 
Jalur 

P-Value 
(One-tailed) 

Keputusan 

H1 

Kompensasi 
manajemen 
berpengaruh 

positif terhadap 
nilai perusahaan 

KOMP  NP -0,21 0,9971 Ditolak 

H2 

Biaya penelitian & 
pengembangan 

berpengaruh 
positif terhadap 
nilai perusahaan 

RDI  NP 0,21 0,00252 Diterima 

H3 

Kompensasi 
manajemen 

berpengaruh tidak 
langsung terhadap 
nilai perusahaan 
melalui kinerja 

keuangan 

KOMP  NP -0,25 0,99953 

Ditolak KOMP  KK 0,18 0,00654 

KK  NP 0,39 0,00055 

 

                                                           
1 Hasil p-value (two-tailed)=0,006. Hasil p-value (one-tailed): 

   p<t=
2

006,0
=0,003 

   p>t=1-0,003=0,997 

2 Hasil p-value (two-tailed)=0,005. Hasil p-value (one-tailed): 

   p<t =
2

005,0
=0,0025 

3 Hasil p-value (two-tailed)=0,001. Hasil p-value (one-tailed): 

   p<t=
2

001,0
=0,0005 

   p>t=1-0,0005=0,9995 

4 Hasil p-value (two-tailed)=0,013. Hasil p-value (one-tailed): 

   p<t=
2

013,0
=0,0065 

5 Hasil p-value (two-tailed)=0,001. Hasil p-value (one-tailed)=
2

001,0
=0,0005 
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Hipotesis 
Keterangan 
Hipotesis 

Notasi 
Nilai 

Koefisien 
Jalur 

P-Value 
(One-tailed) 

Keputusan 

H4 

Biaya penelitian & 
pengembangan 

berpengaruh tidak 
langsung terhadap 
nilai perusahaan 
melalui kinerja 

keuangan 

RDI  NP 0,23 0,00156 

Ditolak RDI  KK -0,28 0,99957 

KK  NP 0,39 0,00058 

Sumber: Hasil Pengujian Hipotesis Bab V 

                                                           
6 Hasil p-value (two-tailed)=0,003. Hasil p-value (one-tailed): 

   p<t=
2

003,0
=0,0015 

7 Hasil p-value (two-tailed)=0,001. Hasil p-value (one-tailed): 

   p<t=
2

001,0
=0,0005 

   p>t=1-0,0005=0,9995 

8 Hasil p-value (two-tailed)=0,001. Hasil p-value (one-tailed)=
2

001,0
=0,0005 
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BAB VI 

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 

kompensasi manajemen dan biaya penelitian & pengembangan terhadap nilai 

perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menguji dan menganalisis pengaruh 

tidak langsung kompensasi manajemen dan biaya penelitian & pengembangan 

terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan.  

 Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang 

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014. Sampel diambil dengan 

metode purposive sampling menggunakan teknik judgment sampling. Setelah 

dilakukan transformasi pada data untuk mengatasi outlier data, jumlah sampel 

yang dapat digunakan sebanyak 87. Metode analisis yang digunakan adalah 

PLS (Partial Least Square) dengan bantuan software WarpPLS 4.0. 

 Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pertumbuhan nilai 

perusahaan ditentukan oleh pertumbuhan biaya penelitian & pengembangan. 

Biaya penelitian & pengembangan yang semakin meningkat juga akan 

meningkatkan nilai perusahaan. Pelaku pasar selalu merespon positif terhadap 

inovasi yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki keunikan 

dalam sisi produk dan lainnya akan lebih memiliki keunggunalan kompettitif 

dalam bersaing dengan kompetitornya di pasar. 

 Sebaliknya, nilai perusahaan tidak ditentukan oleh tingkat kompensasi 

manajemen. Pemilik perusahaan harus lebih memperhatikan strategi dalam 

pemberian kompensasi kepada manajemen perusahaan karena penerapan 

strategi kompensasi manajemen yang kurang tepat justru menurunkan nilai 
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perusahaan. Salah satu solusinya adalah penerapan kompensasi berbasis 

kinerja. 

 Hasil penelitian ini menemukan bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh 

kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan yang meningkat 

akan menunjang pertumbuhan nilai perusahaan. Temuan empiris penelitian ini 

mengindikasikan bahwa meramalkan masa depan perusahaan adalah hakikat 

dari analisis laporan keuangan menurut sudut pandang seorang investor. Selain 

itu, analisis terhadap laporan keuangan akan membantu manajemen perusahaan 

untuk memprediksi kondisi dan perancangan langkah strategis dalam 

peningkatan kinerja perusahaan di masa depan. Oleh karena itu, kinerja 

keuangan tetap digunakan oleh stakeholder (investor dan kreditur) dalam 

menentukan tingkat nilai perusahaan. Namun, kinerja keuangan tidak berperan 

sebagai pemediasi dalam pengaruh kompensasi manajemen dan biaya 

penelitian & pengembangan terhadap nilai perusahaan menurut hasil penelitian. 

Kompensasi manajemen dan biaya penelitian & pengembangan yang tinggi 

dinilai terlalu membebani keuangan perusahaan sehingga stakeholder menilai 

perusahaan kurang efisien dalam beroperasi.  

 Hasil penelitian ini tetap mendukung dan memperkuat konsep agency 

cost yang terdapat dalam Agency Theory. Biaya penelitian & pengembangan 

yang merupakan monitoring expenditure terbukti dapat menjaga perilaku agen 

(manajemen perusahaan) untuk tetap selaras dengan tujuan prinsipal 

(pemegang saham perusahaan) dalam menjalankan perusahaan. Biaya 

penelitian & pengembangan merupakan indikator pengawasan terhadap agen 

agar tidak hanya melakukan pengembangan perusahaan jangka pendek saja 

tetapi juga dalam jangka panjang yang ditunjukkan melalui pertumbuhan nilai 

perusahaan. 

 

 



99 

 

6.2 Keterbatasan dan Saran Penelitian 

 Sebuah penelitian tidak akan terlepas dari adanya suatu keterbatasan. 

Keterbatasan penelitian ini, sebagai berikut: 

1.) Setelah dilakukan transformasi pada data sampel penelitian untuk 

mengatasi outlier, data sampel sebanyak 63 atau 42% masih harus 

dihilangkan dari analisis sehingga kemungkinan akan memengaruhi hasil 

analisis dengan terbatasnya data yang dapat dipakai. Data outlier akan 

mengakibatkan hasil penelitian bersifat bias. Oleh karena itu, data outlier 

harus dihapus dari sampel penelitian yang akan digunakan untuk analisis. 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih memaksimalkan jumlah data 

sampel yang bebas dari outlier untuk dapat digunakan dalam analisis. 

Salah satu caranya adalah dengan menggunakan software statistik yaitu 

STATA untuk kemungkinan dapat lebih akurat dalam mengatasi outlier. 

2.)  Perhitungan biaya bunga hutang dalam Weighted Average Cost of Capital 

(WACC) untuk mendapatkan nilai Economic Value Added (EVA) dilakukan 

secara manual dengan mengalikan persentase bunga hutang terhadap 

total hutang perusahaan. Sehingga dimungkinkan perbedaan cara 

menghitung akan memengaruhi hasil yang didapatkan. Penelitian 

selanjutnya diharapkan mencari data perhitungan biaya bunga hutang yang 

lebih akurat untuk menghitung nilai Weighted Average Cost of Capital 

(WACC) dalam Economic Value Added (EVA). Perhitungan biaya bunga 

hutang yang lebih akurat dapat menghasilkan nilai EVA yang juga lebih 

akurat. 
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Lampiran 1: Output Statistik Deskriptif 
 

  KOMP RDI ROE ROA ITO  CR  EPS 

Mean 22,34034 0,00586 0,10493 0,06148 4,32662 3,66023 238,04555 

Standard Error 0,10165 0,00116 0,00719 0,00503 0,29579 0,68833 43,22201 

Median 22,32131 0,00172 0,10270 0,05350 3,78311 2,00070 44,54000 

Mode 22,17891 #N/A 0,13710 0,04170 #N/A #N/A 99,00000 

Standard Deviation 0,94809 0,01084 0,06711 0,04691 2,75898 6,42032 403,14804 

Sample Variance 0,89888 0,00012 0,00450 0,00220 7,61199 41,22055 162.528,33993 

Kurtosis -0,45646 6,79852 -0,58504 -0,08865 4,72120 59,74827 3,86812 

Skewness 0,05309 2,67822 0,09361 0,62310 1,87802 7,17742 2,13000 

Range 4,55172 0,05139 0,31010 0,23540 14,89984 57,64548 1.656,96000 

Minimum 20,13181 0,00001 -0,05060 -0,03850 0,43707 0,08732 -15,66000 

Maximum 24,68354 0,05140 0,25950 0,19690 15,33691 57,73280 1.641,30000 

Sum 1.943,60950 0,51024 9,12886 5,34860 376,41593 318,44042 20.709,96300 

Count 87 87 87 87 87 87 87 

 

  DCF SVA EVA TSR 

Mean 
81.988.701.450,597

50 -996.988.012.124,31300 23.945.353.286,44610 196,01635 

Standard Error 
182.382.109.893,04

500 221.554.516.641,72100 8.261.267.441,77212 42,63755 

Median 
297.178.072.068,70

500 -659.987.703.618,75500 20.679.169.811,88310 39,00000 

Mode #N/A #N/A #N/A -95,00000 

Standard Deviation 
1.701.147.071.474,

53000 2.066.522.957.641,21000 77.055.972.888,34990 397,69662 

Sample Variance 

2.893.901.358.786.
360.000.000.000,00

000 
4.270.517.134.458.170.000.

000.000,00000 
5.937.622.957.770.110.0

00.000,00000 158.162,60229 

Kurtosis 3,63875 4,15149 4,37835 3,05685 

Skewness -1,26606 -1,16142 -0,75856 1,91467 

Range 
10.217.675.863.099

,60000 13.228.830.028.395,70000 558.342.717.526,23100 1.725,82353 

Minimum 

-
6.281.919.191.746,

73000 -8.508.320.430.455,02000 -278.802.430.627,72000 -95,82353 

Maximum 
3.935.756.671.352,

86000 4.720.509.597.940,67000 279.540.286.898,51100 1.630,00000 

Sum 
7.133.017.026.201,

98000 -86.737.957.054.815,20000 2.083.245.735.920,81000 4.830,6002 

Count 87 87 87 87 

 

 

 

 
 
 

 



  WAI MVA ER MBR 

Mean 
92.248.973.503.795,3

0000 
604.685.551.385,483

00 1.323.618.914.396,27000 5,39313 

Standard Error 
17.570.662.327.462,8

0000 
112.573.665.100,818

00 352.621.723.841,21100 0,68292 

Median 
19.324.740.572.303,2

0000 
257.250.000.000,000

00 341.664.974.421,69500 3,40000 

Mode #N/A 0,00000 #N/A 1,00000 

Standard Deviation 
163.888.227.742.073,

00000 
1.050.017.245.790,81

000 3.289.036.480.620,58000 6,36989 

Sample Variance 

26.859.351.192.437.6
00.000.000.000.000,0

0000 
1.102.536.216.458.12
0.000.000.000,00000 

10.817.760.970.853.000.0
00.000.000,00000 40,57549 

Kurtosis 4,67700 1,74578 3,12176 6,01879 

Skewness 2,23503 0,90605 1,57063 2,31095 

Range 
752.543.789.847.045,

00000 
6.206.033.409.000,00

000 17.722.023.320.250,00000 33,15590 

Minimum 

-
54.844.500.712.685,7

0000 

-
2.564.233.409.000,00

000 -4.798.131.911.250,00000 0,34400 

Maximum 
697.699.289.134.359,

00000 
3.641.800.000.000,00

000 12.923.891.409.000,00000 33,49990 

Sum 
8.025.660.694.830.19

0,00000 
52.607.642.970.537,0

0000 
115.154.845.552.475,0000

0 469,20206 

Count 87 87 87 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2: Output PLS 

Output PLS Sebelum Seleksi Indikator 

 

Pengujian Algoritma 

Combined Loading and Cross-loading 
 

  KK NP Type (as defined) SE P value 

ROE (0,870) 0,164 Reflective 0,080 <0,001 

ROA (0,916) 0,121 Reflective 0,080 <0,001 

ITO (-0,320) 0,017 Reflective 0,080 <0,001 

CR (-0,442) -0,060 Reflective 0,080 <0,001 

EPS (0,592) -0,463 Reflective 0,080 <0,001 

DCF 0,134 (0,367) Reflective 0,080 <0,001 

SVA 0,277 (0,131) Reflective 0,080 0,053 

EVA 0,172 (0,776) Reflective 0,080 <0,001 

TSR -0,710 (-0,031) Reflective 0,080 0,350 

WAI -0,016 (0,569) Reflective 0,080 <0,001 

MVA -0,146 (0,889) Reflective 0,080 <0,001 

ER -0,414 (0,544) Reflective 0,080 <0,001 

MBR -0,147 (-0,832) Reflective 0,080 <0,001 

 

 

 

 

 

 



Output PLS Setelah Seleksi Indikator 

 

 

Pengujian Algoritma 

Overview 
 

  KK NP 

R-squared     

Adj. R-squared     

Composite reliability 0,857 0,817 

Cronbach's alpha 0,744 0,696 

Avg. var. extrac. 0,670 0,535 

Full collin. VIF 1,106 1,106 

Q-squared     

 
 
 
 

 



Combined Loading and Cross-loading 
 

 
KK NP Type (as defined) SE P value 

ROE (0,895) 0,166 Reflective 0,080 <0,001 

ROA (0,894) 0,122 Reflective 0,080 <0,001 

EPS (0,641) -0,403 Reflective 0,080 <0,001 

EVA 0,271 (0,757) Reflective 0,080 <0,001 

WAI 0,015 (0,636) Reflective 0,080 <0,001 

MVA -0,058 (0,912) Reflective 0,080 <0,001 

ER -0,280 (0,577) Reflective 0,080 <0,001 

 

Correlations Among Latent Variables With Sq. Rts. Of AVEs 
 

Correlations among l. vs. with sq. rts. Of AVEs 

 KK NP 

KK (0,819) 0,309 
NP 0,309 (0,732) 
P Values for correlations 

 KK NP 

KK 1,000 0,004 
NP 0,004 1,000 
 

Latent Variable Coefficients 
 

  KK NP   

R-squared 0,140 0,244   

Adj. R-squared 0,119 0,217   

Composite reliability 0,857 0,817 1,000 1,000 

Cronbach's alpha 0,744 0,696 1,000 1,000 

Avg. var. extrac. 0,670 0,535 1,000 1,000 

Full collin. VIF 1,208 1,153 1,090 1,068 

Q-squared 0,151 0,268   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



General SEM Analysis Results 
 

 

Pengujian Koefisien Jalur Pengaruh Langsung 
 

Path Coefficients 

 NP KOMP RDI 

NP  -0,208 0,213 
KOMP    

RDI    

P Values  

 NP KOMP RDI 

NP  0,006 0,005 
KOMP    

RDI    

 

Standard Errors for Path Coefficients 

 NP KOMP RDI 

NP  0,080 0,080 

KOMP    

RDI    

Effects Size for Path Coefficients 

 NP KOMP RDI 

NP  0,045 0,045 

KOMP    

RDI    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pengujian Koefisien Jalur Pengaruh Tidak Langsung 
 

Path Coefficients 

 KK NP KOMP RDI 

KK   0,182 -0,280 

NP 0,392  -0,248 0,228 

KOMP     

RDI     

P Values  

 KK NP KOMP RDI 

KK   0,013 <0,001 
NP <0,001  0,001 0,003 

KOMP     

RDI     

 

Standard Errors for Path Coefficients 

 KK NP KOMP RDI 

KK   0,080 0,080 

NP 0,080  0,080 0,080 

KOMP     

RDI     

Effects Size for Path Coefficients 

 KK NP KOMP RDI 

KK   0,047 0,093 

NP 0,140  0,054 0,050 

KOMP     

RDI     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3: Uji Data Outlier 
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