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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau 

mendeskripsikan mengenai data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, varian, maksimum, minimum, sum dan range (Muniarti & Purnamasari, 

2013). Data tersebut akan berguna untuk menggambarkan data penelitian yang 

digunakan.Populasi dari penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang 

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 – 2017. Tidak semua 

perusahaan masuk dalam penelitian ini karena terdapat kriteria – kriteria sampel, 

sehingga jumlah sampelnya 1.541 perusahaan. Setelah di lakukan uji asumsi klasik 

terdapat data yang tidak normal sehingga sampel yang diperoleh menjadi 785 

perusahaan.  
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Tabel 4.1 Statisik Deskriptif 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DER 785 .04 5.97 1.4236 1.34270 

TAT 785 .00 3.43 .6960 .65581 

UKURAN 785 24.59 33.35 28.6200 1.63853 

CGPI 785 .00 1.00 .0178 .13243 

DIREKSI 785 2.00 12.00 4.6471 1.84656 

TOBIN 785 .21 1.66 .9102 .25488 

Valid N (listwise) 785     

Sumber: Data yang diolah (2019) 

 

DER atau leverage menunjukan seberapa besar perusahaan mempergunakan 

hutangnya. Pada tabel di atas variabel DER menunjukan nilai maksimum 5,97 yang 

dimiliki oleh perusahaanBank Sinarmas Tbk.(BSIM) pada tahun 2016 dan nilai 

minimum sebesar 0,04 yang dimiliki oleh PT. Star Pacific tbk. (LPLI) terjadi pada 

tahun 2014. Tabel diatas juga menunjukan nilai rata – rata dari DER sebesar 1,4236 

yang berarti 1,42% dimana hutang lebih besar dari modalnya yang diartikan dalam 

aktivitasnya perusahaan lebih banyak menggunakan hutangnya sebagai sumber 

pendanaan daripada modal sendiri. 

Rasio akitivitas memiliki nilai maksimum sebesar 3,43 yang dimiliki oleh 

perusahaan Tigaraksa Satria (TGKA) yang terjadi pada tahun 2017, sedangkan nilai 

minimumnya sebesar 0,00 pada PT Buana Finance tbk (BBLD) pada tahun 2017. 

Pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa  nilai rata – rata pada rasio aktivitas sebesar 

0,6960. Artinya, setiap Rp 1 aset perusahaan dapat menghasilkan 0,6960 kali 
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penjualan. 

 Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan log of natural 

asset. Hasilnya menunjukkan nilai maksimumnya sebesar 33,35 di perusahaan 

Pioneerindo Gourmet International Tbk (PTSP) pada tahun 2017 jika dirupiahkan 

didapat hasil Rp. 306.085.119.000,-nilai minimumnya sebesar 24,59 di perusahaan 

PT Inter Delta Tbk (INTD) pada tahun 2015 yang jika dirupiahkan didapat hasil Rp. 

47.676.255.943,-. Masing – masing perusahaan masuk dalam kategori perusahaan 

kecil sesuai dengan UU No.20 Tahun 2008 yaitu asset bersih diantara Rp 200 juta. 

Nilai rata – rata pada variabel ukuran perusahaan adalah 28,62. 

Pada Tabel 4.1 variabel dependen yaitu Tobin’s Q memiliki nilai minimal 

sebesar 0,21 pada perusahaan PT Greenwood Sejahtera Tbk (GWSA) pada tahun 

2016. Nilai maksimalnya terdapat pada perusahaanPT Bukit Asam Tbk  (PTBA) yang 

terjadi pada tahun 2016. Rata – rata nilai Tobin’s Q pada penelitian ini adalah 0,9102, 

ini menunjukan nilai aset perusahaan lebih tinggi daripada nilai perusahaan karena 

rata – ratanya kurang dari 1. Dapat diartikan bahwa harga saham kurang dari nilai 

buku, yang artinya perusahaan masih kurang optimal dalam menjalankan kinerja 

perusahaannya. 

 

Tabel 4.2 Frekuensi CGPI 

CGPI 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 771 98.2 98.2 98.2 
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 Sumber : Data yang diolah (2019) 

 

Variabel CGPI menggunakan variabel dummy, dimana perusahaan yang masuk 

dalam pemeringkatan CGPI akan diberi skor satu (1). Sedangkan perusahaan yang 

tidak msuk dalam pemeringkatan CGPI diberi skor nol (0). Dari tabel 4.2. diatas 

perusahaan yang tidak terdaftar dalam CGPI ada 771 perusahaan yaitu 98,2% dan 

perusahaan yang terdaftar dalam CGPI hanya 14 perusahaan yaitu 1,8%.  

Variabel dewan direksi diukur dengan menghitung jumlah dewan direksi di 

setiap perusahaan. Dari hasil penghitungan di atas menunjukan bahwa jumlah dewan 

direksi terkecil adalah 2 orang dan jumlah dewan direksi terbanyak ada 12 orang. 

Rata – rata jumlah dewan direksi dalam penelitian ini ada 4 orang. Rata – rata jumlah 

dewan direksi dalam penelitian ini memenuhi syarat dari Keputusan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan  NOMOR 33 /POJK.04/2014 pasal 2 yaitu jumlah anggota 

dewan direksi paling sedikit terdiri dari 2 orang. 

 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Uji Asumsi Klasik 

4.2.1.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk dapat mengetahui apakah data yang akan 

digunakan dalam sebuah model regresi telah terdistribusi normal (Muniarti & 

1 14 1.8 1.8 100.0 

Total 785 100.0 100.0  
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Purnamasari, 2013). Uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, jika 

tingkat signifikan Kolmogorov-Smirnov di atas α = 0,05 berarti suatu variabel 

dikatakan berdistribusi normal, tetapi sebaliknya apabila tingkat signifikan 

Kolmogorov- Smirnov kurang dari α = 0,05, data residual dan tidak berdistribusi 

(Muniarti & Purnamasari, 2013). 

Tabel 4.3 

Uji Normalitas Data Awal 

Tabel 4.3 menunjukan nilai signifikansi dari uji Kolmogorov- Smirnov 

kurang dari 0,05 yang berarti data tidak berdistribusi normal. 

 

 

 

 

 

 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .148 
942 

.000 .887 942 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber : Data yang diolah (2019) 
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Tabel 4.4 

Uji Normalitas Data Normal 

 

 

Tabel 4.4 menunjukan nilai signifikansi dari uji Kolmogorov- Smirnovlebih dari 

0,05 yaitu sebesar 0,074 artinya data dalam penelitian ini telah berdistribusi secara 

normal. 

 

4.2.1.2.Uji Multikolinearitas 

Uji multikolonieritas dilakukan untuk mengetahui apakah setiap variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian memiliki hubungan satu dengan yang 

lain secara linier (Muniarti & Purnamasari, 2013). Multikolonieritas dapat terjadi 

apabila antara variabel-variabel independen terdapat hubungan yang signifikan. Jika 

nilai tolerance > 0,1 atau nilai VIF < 10, berarti tidak terjadi multikolinieritas. 

Sedangkan jika nilai tolerance< 0,1 atau nilai VIF > 10, berarti telah terjadi 

multikolinieritas (Muniarti & Purnamasari, 2013). 

 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .031 785 .074 .988 785 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber : Data yang diolah (2019) 
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Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas 

Sumber : Data yang diolah (2019) 

 

 Tabel 4.5 menunjukan nilai tolerance pada masing – masing variabel 

independen > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka dikatakan pada masing – masing variabel 

independen tidak terjadi multikolinearitas. 

 

4.2.1.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode sebelumnya atau t-1 (Muniarti & Purnamasari, 2013). 

Autokorelasi terkadang dapat muncul pada data yang bersifat time series (Muniarti & 

Purnamasari, 2013). Uji autokorelasi dalam penelitian ini akan dilakukan dengan uji 

Durbin-Watson. Jika nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .415 .157  2.637 .009   

DER .057 .006 .299 9.516 .000 .910 1.099 

TAT .103 .012 .264 8.471 .000 .924 1.082 

UKURAN .005 .006 .033 .884 .377 .642 1.558 

CGPI .263 .058 .137 4.519 .000 .985 1.015 

DIREKSI .041 .005 .298 8.529 .000 .736 1.358 

a. Dependent Variable: TOBIN       
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(4-du), maka koefisien autokorelasi = 0, sehingga tidak ada autokorelasi (Muniarti & 

Purnamasari, 2013). 

 

 

 

 

Tabel 4.6 

Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .547a .299 .295 .21401 1.954 

a. Predictors: (Constant), DIREKSI, TAT, CGPI, DER, UKURAN 

b. Dependent Variable: TOBIN   

Sumber : Data yang diolah (2019) 

 

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa nilai Durbin-Watson 1,954 yang berada 

pada daerah dU 1.89388 dan 4-dU 2,10612. Karena itu dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. 

 

4.2.1.4 Uji Heterokedastisitas 

Menurut Muniarti & Purnamasari (2013) apabila variabel independen yang 

digunakan memiliki perbedaan atau variance yang sama, maka model regresi dapat 
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dikatakan sudah baik karena kondisi ini menunjukkan bahwa data yang homogen. 

Heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji rank spearman. 

Menurut Muniarti & Purnamasari (2013) apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05 

maka tidak terdapat heterokedastisitas. Sedangkan apabila nilai signifikansinya 

kurang dari 0,05 maka terdapat masalah heterokedastisitas. 

 

Tabel 4.7 

Uji Heteroskedatisitas 

Correlations 

   

DER TAT 

UKUR

AN CGPI 

DIREK

SI 

Unstandar

dized 

Residual 

Spearman's 

rho 

DER Correlation 

Coefficient 
1.000 .018 .304** .020 .229** .058 

Sig. (2-tailed) . .620 .000 .577 .000 .105 

N 785 785 785 785 785 785 

TAT Correlation 

Coefficient 
.018 1.000 -.291** .005 .039 .012 

Sig. (2-tailed) .620 . .000 .886 .278 .735 

N 785 786 786 786 786 785 

UKURAN Correlation 

Coefficient 
.304** -.291** 1.000 .117** .502** .037 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .001 .000 .299 

N 785 786 786 786 786 785 

CGPI Correlation 

Coefficient 
.020 .005 .117** 1.000 .065 -.006 

Sig. (2-tailed) .577 .886 .001 . .069 .869 
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N 785 786 786 786 786 785 

DIREKSI Correlation 

Coefficient 
.229** .039 .502** .065 1.000 .022 

Sig. (2-tailed) .000 .278 .000 .069 . .543 

N 785 786 786 786 786 785 

Unstandardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 
.058 .012 .037 -.006 .022 1.000 

Sig. (2-tailed) .105 .735 .299 .869 .543 . 

N 785 785 785 785 785 785 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

Sumber : Data yang diolah (2019) 

      

 

Dari tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai sig/2 dari masing – masing variabel 

lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dari penelitian ini bebas dari 

heterokedastisitas. 

 

4.3 Pengujian Hipotesis 

Setelah semua uji asumsi klasik terpenuhi, dilakukan uji hipotesis untuk 

mengetahui pengaruh variabel indpenden yaitu CGPI, leverage, ukuran perusahaan, 

rasio aktivitas dan dewan direksi terhadap variabel dependen yaitu kinerja pasar. 

Inilah hasil pengujiannya : 
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4.3.1 Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji F : 

Tabel 4.8 Uji F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 15.252 5 3.050 66.603 .000a 

Residual 35.678 779 .046   

Total 50.930 784    

a. Predictors: (Constant), DIREKSI, TAT, CGPI, DER, UKURAN   

b. Dependent Variable: TOBIN 

Sumber : Data yang diolah (2019) 

    

  

Dari Tabel 4.8 didapat nilai signifikansinya sebesar 0,000 dimana lebih kecil 

dari 0,05 yang menunjukan bahwa model yang digunakan layak dan dapat digunakan 

untuk analisis selanjutnya. 

 

4.3.2 Uji Adjusted R Square ( Koefisien Determinasi ) 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui presentase variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen. Berikut hasilnya : 

 

Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .547a .299 .295 .21401 

a. Predictors: (Constant), DIREKSI, TAT, CGPI, DER, UKURAN 
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Dari tabel 4.9 nilai Adjusted R Square sebesar 0,295 menunjukan 29,5% 

variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independennya. Sisanya 70,5% variabel 

dependen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam variabel independen.  

 

4.3.3 Uji Statistik  

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen 

yaitu CGPI, leverage, ukuran perusahaan, rasio aktivitas dan dewan direksi terhadap 

variabel dependennya yaitu kinerja pasar. 

 

Tabel 4.10 Hasil Uji Hipotesis 

Coefficients   

  Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. Sig/2 Hasil 

  

B Std. 

Error 

Beta 

        

(Constant) 0.415 0.157   2.637 0.009 0.004   

CGPI 0.263 0.058 0.137 4.519 0.000 0.000 Diterima 

UKURAN 0.005 0.006 0.033 0.884 0.377 0.189 Ditolak 

DER 0.057 0.006 0.299 9.516 0.000 0.000 Diterima 

TAT 0.103 0.012 0.264 8.471 0.000 0.000 Diterima 

DIREKSI 0.041 0.005 0.298 8.529 0.000 0.000 Diterima 

a. Dependent Variable: 

TOBIN 

       Sumber: Data yang diolah (2019) 

 

c. Dependent Variable: TOBIN 

Sumber : Data yang diolah (2019) 

 



  56 

 

 
 

Variabel CGPI dalam penelitian ini dari Tabel 4.10 memiliki nilai koefisien + 

0,263dan nilai sig/2 = 0,000 < 0,05 yang berarti CGPI berpengaruh positif terhadap 

kinerja pasar. Dapat disimpulkan hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. 

Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien sebesar + 0,005dan nilai 

sig 0,377 > 0,05 artinya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja pasar, 

sehingga hipotesis kedua ditolak 

Variabel leverage (DER) memiliki nilai koefisien sebesar + 0,057 dan 

memiliki nilai sig 0,000 < 0,05 artinya leverage berpengaruh terhadap kinerja pasar 

sehingga hipotesis ketiga diterima. 

Variabel rasio aktivitas (TAT) memiliki nilai koefisien sebesar + 0,103 dan 

memiliki nilai sig/2 0,000 < 0,05 artinya rasio aktivitas berpengaruh positif terhadap 

kinerja pasar sehingga hipotesis keempat diterima. 

Variabel ukuran dewan direksi memiliki nilai koefisien sebesar + 0,041 dan 

nilai signya sebesar 0,000 < 0,05 artinya ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap 

kinerja pasar sehingga hipotesis kelima penelitian ini diterima. 

 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh CGPI terhadap Kinerja Pasar 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini memprediksi CGPI berpengaruh 

positif terhadap kinerja pasar. Variabel CGPI menunjukan nilai koefisien sebesar + 

0,263 dengan nilai sig/2 dari hipotesis pertama adalah 0,000 lebih besar dari 0,05 
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yang artinya CGPI berpengaruh positif terhadap kinerja pasar sehingga hipotesis 

pertama diterima.  

Pasar mengakui bahwa perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan CGPI 

memiliki nilai tambah daripada perusahaan yang tidak masuk pemeringkatan CGPI. 

Perusahaan yang masuk dalan CGPI artinya menerapankan corporate governance 

dengan baik di dalam perusahaan sehingga menjadi sinyal bagi investor bahwa 

perusahaan tersebut memiliki kualitas manajemen yang baik agar investor menjadi 

percaya kepada perusahaan dan tertarik untuk menginvestasikan dana yang 

dimilikinya pada perusahaan. Apabila semakin banyak investor yang percaya kepada 

perusahaan dan mau untuk menanamkan modal yang dimilikinya ke perusahaan 

tersebut, maka permintaan terhadap saham perusahaan akan meningkat sehingga 

harga saham perusahaan juga semakin meningkat. Menurut Adeline & Jogi(2015)  

peningkatan harga saham inilah yang akan menunjukkan peningkatan nilai 

perusahaan karena harga saham suatu perusahaan mampu mencerminkan nilai 

perusahaan. Harga saham yang baik juga mampu meningkatkan apresiasi pasar 

terhadap perusahaan tersebut. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suharna (2013) 

menyatakan bahwa CGPI memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pasar, serta 

sesuai dengan penelitian Adeline & Jogi (2015) yang mengatakan bahwa CGPI 

berpengaruh positif terhadap kinerja pasar. 
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4.4.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Pasar 

Hipotesis kedua penelitian ini adalah ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap kinerja pasar. Dari hasil pengujian hipotesis didapat bahwa nilai signifikansi 

dari hipotesis kedua sebesar 0,377 > 0,05 artinya ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap kinerja pasar sehingga hipotesis kedua ditolak, dengan nilai 

koefisiennya 0,005. 

Pasar tidak terfokus hanya pada besar kecilnya perusahaan. Pasar mungkin 

lebih fokus pada pengelolaan dan perolehan labanya dari suatu perusahaan. 

Perusahaan yang dapat memperoleh laba yang tinggi tidak hanya perusahaan besar 

saja, tetapi perusahaan kecil juga dapat memperoleh laba yang tinggi (Nurminda, 

2017 dalam Dwiastuti, 2019). Kemungkinan perusahaan kecil memiliki laba yang 

bisa lebih besar daripada perusahaan besar dikarenakan biaya pada perusahaan kecil 

lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar. Laba yang tinggi akan direspon baik 

juga oleh pasar tanpa melihat besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan kecil 

mungkin lebih bisa mengelola perusahaan, lebih efisien dan efektif dibandingkan 

dengan perusahaan besar sehingga investor lebih tertarik pada perusahaan yang lebih 

baik pengelolaannya dan besarnya laba. Maka dari itu penilaian pasar terhadap nilai 

suatu perusahaan tidak ditentukan dari besar kecilnya perusahaan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Topowijono 

(2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

kinerja pasar. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Dwiastuti (2019) mendukung 

penelitian ini dimana ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja pasar. 
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4.4.3 Pengaruh Leverage terhadap Kinerja Pasar 

Hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah leverage berpengaruh terhadap 

kinerja pasar. Dari hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa nilai signifikansinya 

0,000 < 0,05, sehingga dapat dikatakan hipotesis yang ketiga diterima. Dengan nilai 

koefisiennya 0,057. 

Penelitian ini didasari bahwa perusahaan dalam menggunakan utang sebagai 

sumber pendanaan, perusahaan mampu dalam menangani risiko yang timbul dari 

penggunaan utang. Dengan kemampuan penanganan terhadap utang perusahaan dapat 

memaksimalkan peran utang sebagai sumber pendanaan untuk menghasilkan 

profitabilitas sehingga terjadinya kinerja keuangan perusahaan yang baik (Tambunan, 

2018). Selain itu penggunaan hutang dalam investasi sebagai tambahan untuk 

mendanai aktiva perusahaan yang mampu meningkatkan keuntungan yang akan 

diperoleh perusahaan, karena aktiva perusahaan digunakan untuk menghasilkan laba. 

Pasar melihat perusahaan dengan leverage tinggi menjadi prospek yang baik sebagai 

tempat berinvestasi. Pasar merespon positif perusahaan dengan leverage tinggi karena 

investor melihat walaupun memiliki resiko yang tinggi mereka mampu menangani 

hutang mereka dengan baik dan menjadikannya sebagai cara untuk mengembangkan 

perusahaan dengan leverage tinggi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman 

(2017) dimana leverage berpengaruh terhadap kinerja pasar. Penelitian Irayanti 
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(2014) juga mendukung penelitan ini dimana leverage berpengaruh  terhadap kinerja 

pasar. 

 

4.4.4 Pengaruh Rasio Aktivitas terhadap Kinerja Pasar 

Hipotesis keempat penelitian ini adalah rasio aktivitas berpengaruh positif 

terhadap kinerja pasar. Dari hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa nilai 

signifikansinya sebesar 0,000 < 0,05 dimana rasio aktivitas berpengaruh positif 

terhadap kinerja pasar dan hipotesis keempat diterima dengan nilai koefisiennya 

sebesar + 0,103. 

 Semakin tinggi TAT menunjukan semakin efisiennya perusahaan dalam 

menggunakan asetnya. Perputaran asset yang cepat mengakibatkan penjualan di suatu 

perusahaan menjadi naik, penjualan yang naik biasanya mampu menaikan labanya. 

Laba yang tinggi ini akan direspon baik oleh pasar yang mengakibatkan nilai 

perusahaan tersebut juga akan naik. Selain dari sisi laba, pasar juga akan melihat dari 

sisi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba. Investor akan lebih 

tertarik melakukan investasi di perusahaan yang efektif dan efisien dalam 

menghasilkan laba karena pengembalian kepada investor juga cepat. Dari hal itu yang 

membuat pasar berespon positif dan nilai perusahaan akan menjadi baik dan tinggi. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kahfi 

(2018) yang menyatakan rasio aktivitas berpengaruh positif terhadap kinerja pasar. 

Penelitian Adita (2018) juga mendukung penelitian ini dimana rasio aktivitas 

berpengaruh positif terhadap kinerja pasar. 
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4.4.5 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Kinerja Pasar 

Hipotesis kelima penelitian ini adalah dewan direksi berpengaruh terhadap 

kinerja pasar. Dari hasil Nilai signifikansinya 0,000 < 0,05 sehingga hipotesis kelima 

diterima dengan nilai koeifisien 0,041. 

Dewan direksi bertanggungjawab penuh atas urusan perusahaan dalam dua hal 

yaitu untuk kepentingandan tujuan perusahaan, serta dapat mewakili perusahaan baik 

di dalam maupun di luar pengdilan. Semakin banyaknya dewan mampu menfokuskan 

tugas dari dewan direksi sehingga tidak terjadi penumpukan tugas untuk mengurangi 

resiko kecurangan yang justru merugikan perusahaan tersebut serta memperluas 

jaringan perusahaan. Perusahaan dengan banyaknya direksi mengurangi resiko 

perusahaan sehingga dipandang baik oleh pasar dan pasar akan berespon positif 

terhadap perusahaan yang memiliki resiko kecil  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan olehSyafitri 

(2018) yang menyatakan dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja pasar. 

Penelitian Wibowo (2015) juga menyatakan dewan direksi berpengaruh terhadap 

kinerja pasar. 

 

 


