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ABSTRACT 

 
 

Economic crisis that happened in the Asian region, especially in Indonesia in 

early July 1997 caused many corporate bankruptcies. The impact of that case is the 

increasing awareness of the importance of good corporate governance in all its aspects 

within the company. Corporate governance issues also arise because of conflicts of 

interest in the company between the shareholders with the management company which 

known as The Agency Problem. With the implementation of good corporate governance 

inside the company, expected to bring positive impact for the company, especially for the 

company's performance. 

The factors of corporate governance that will be examined its effect on firm 

performance is independent commissioners, audit committees, external auditors and 

foreign ownership and the control variables are firm size and leverage the company that 

may affect the implementation of corporate governance on firm performance. This study 

relate the corporate governance factors to profitability performance as represented by 

return on assets and market performance as represented by price to book value by using 

data that provided of 105 companies coming from eight industries (all industries except 

banking and financial industry) that listed in BEI in 2008. 

This study find that the independent commissioner has not positive and 

significant influence both on market performance and profitability performance. Audit 

committee has positive and significant influence on market performance, but not to 

profitability performance. The external auditor has a positive and significant impact on 

the profitability performance but not to market performance. Meanwhile, foreign 

ownership doesn’t have positive and significant influence for both profitability and 

market performance. 

 

Keywords : corporate governance, performance, profitability, 

market  performance, independent commissioners, audit committees, ex

-ternal auditors, foreign ownership, firm size, leverage  
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 BAB 1   

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan dunia usaha pada saat ini menyebabkan banyak perusahaan yang 

semakin berusaha untuk meningkatkan kinerja (performance) nya dengan lebih baik lagi. 

Perusahaan yang telah menerbitkan saham (go public) akan berusaha untuk membuat 

suatu laporan keuangan yang baik dan menarik agar dapat menarik minat calon investor 

yang akan menanamkan modalnya di perusahaan tersebut sehingga nantinya perusahaan 

dapat memperoleh tambahan dana yang dapat dijadikan sebagai modal untuk 

mengembangkan usahanya baik dari sisi produksi perusahaan tersebut maupun dari sisi 

ekspansi perusahaan seperti modal untuk membangun pabrik yang baru, membeli aset-

aset tetap dan lain sebagainya. 

 Seorang calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan suatu 

investasi di dalam perusahaan berupa penyertaan modal (pembelian saham) perusahaan, 

terlebih dahulu akan melakukan suatu pertimbangan mengenai keputusannya apakah 

akan membeli saham di perusahaan tersebut atau tidak dengan menilai dari beberapa 

aspek seperti tingkat return yang akan diperoleh, kemungkinan resiko-resiko bisnis apa 

saja yang akan dihadapi di masa yang akan datang, bagaimana tingkat kredibilitas dari 

para pemimpin perusahaan, serta bagaimana para manajer perusahaan mengelola 

perusahaannya dan lain sebagainya. 

 Para calon investor sangat berhati-hati dalam menentukan sikap dalam 

mengambil suatu keputusan investasi. Mengingat adanya krisis ekonomi yang melanda 

Asia pada tahun 1997, khususnya terjadi di negara Indonesia, telah menyadarkan pada 
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masyarakat Indonesia khususnya para investor mengenai penyebab terjadinya krisis 

ekonomi tersebut diakibatkan karena lemahnya fundamental ekonomi di Indonesia. 

Ekonomi Indonesia didirikan atas hutang luar negeri tanpa pengelolaan dan pengawasan 

yang baik, ekonomi berjalan di atas budaya korupsi, kolusi dan nepotisme yang 

menyebabkan aktivitas ekonomi tidak efisien, berbiaya tinggi dan pernuh mark-up 

(Priantara, 2002). 

 Hikmah adanya krisis ekonomi tersebut adalah meningkatnya kesadaran akan 

pentingnya sebuah tata kelola perusahaan (corporate governance). Kesadaran ini lahir 

setelah mengkaji penyebab kerapuhan fundamental ekonomi yaitu karena tidak 

terdapatnya good corporate governance dalam seluruh aspek pengelolaan negara. 

Menurut laporan tahunan Asian Development Bank (ADB) tahun 1998, topik good 

governance menjadi masalah sentral dari sekian banyak tantangan yang dihadapi negara-

negara di Asia Pasifik (Priantara, 2002). Menyadari pentingnya good governance sebagai 

salah satu agenda reformasi untuk merehabilitasi perekonomian nasional yang terpuruk 

akibat adanya krisis ekonomi, maka sejak ditanda tanganinya Letter of Intent  (LoI) 

pertama dengan IMF pada tanggal 31 Oktober 1997 Indonesia mulai menerapkan prinsip 

Good Corporate Governance yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman 

jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan (corporate governance) di Indonesia. Seiring 

adanya LoI tersebut, pada tahun 1999, pemerintah melalui Kep-10/M.EKUIN/08/1999 

membentuk suatu lembaga yaitu Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 

Komite ini bertugas untuk merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional 

tentang corporate governance, antara lain meliputi Code for Good Corporate 

Governance. Selanjutnya komite secara berkesinambungan bertugas memantau 

perbaikan dibidang Corporate Governance di Indonesia. Kemudian hal tersebut diikuti 

oleh Bapepam dengan menerbitkan surat edaran bapepam No. SE-03/PM/2000 tentang 
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komite audit; menerbitkan peraturan pencatatan bursa efek jakarta nomor I-A tentang 

ketentuan umum pencatatan efek bersifat ekuitas di bursa pada tanggal 1 juli 2000; dan 

beberapa peraturan lainnya, serta memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan 

oleh perusahaan publik. 

 Berkembangnya isu mengenai corporate governance ini juga dipicu oleh adanya 

beberapa masalah internal di dalam perusahaan seperti adanya The Agency Problem. 

Masalah agensi ini adalah sebuah masalah yang terjadi di antara para pemegang  saham 

(principal/pemilik/pengambil keputusan) karena adanya perbedaan kepentingan dengan 

manajemen (agent/direksi) perusahaan. Penggunaan segala sumber daya perusahaan 

seluruhnya dikelola oleh manajemen, tetapi manajemen cenderung mengabaikan 

kepentingan pemegang saham. Sementara pemegang saham berharap manajemen dapat 

bertindak profesional dalam mengelola perusahaan dan segala sumber dayanya. Setiap 

keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh manajemen seharusnya mementingkan 

kepentingan pemegang saham dan bertujuan untuk kepentingan pertumbuhan (nilai) 

perusahaan. Namun, pada kenyataannya, para manajemen seringkali bertindak demi 

kepentingan manajemen saja, yang parahnya ternyata merugikan perusahaan. Dalam hal 

ini, maka terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. 

Permasalahan inilah yang kemudian dikenal sebagai The Agency Problem.  

 Seiring dengan berkembangnya peraturan-peraturan mengenai penerapan 

corporate governance, maka penulis ingin meneliti apakah penerapan corporate 

governance secara efektif dapat meningkatkan kinerja perusahaan, baik kinerja operasi 

dan kinerja pasar? 

 Hubungan antara struktur corporate governance dengan nilai perusahaan dan 

kinerja keuangan telah diteliti sebelumnya oleh Aryati dan Mediyanti (2005) yang 

hasilnya menyatakan bahwa ; Pertama, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 
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presentase komisaris independen dibandingkan dengan nilai perusahaan dengan formula 

Tobins’Q Model, dan terhadap kinerja keuangan. Kedua, hasil analisis terhadap 

presentase kepemilikan perusahaan oleh institusi dengan nilai perusahaan menunjukkan 

hasil yang tidak signifikan, ini berarti tidak terdapat pengaruh antara presentase 

kepemilikan perusahaan oleh institusi dengan nilai perusahaan dan kinerja keuangan. 

Ketiga, penelitian tersebut tidak berhasil menemukan pengaruh yang secara statistik 

signifikan antara presentase komite audit dari luar dewan komisaris dengan nilai 

perusahaan dan kinerja keuangan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEJ. 

Keempat, penelitian tersebut tidak berhasil menemukan perbedaan kinerja keuangan 

dengan ROA antara perusahaan yang sudah mematuhi peraturan mengenai good 

corporate governance dengan perusahaan yang belum mematuhinya. Tetapi penelitian 

tersebut berhasil menemukan perbedaan kinerja keuangan perusahaan yang dihitung 

dengan ROE dan EPS antara perusahaan yang sudah mematuhi peraturan mengenai good 

corporate governance dengan perusahaan yang belum mematuhinya. 

 Penelitian yang lain dilakukan oleh Apriyanti (2008) mengenai pengaruh 

penerapan corporate governance terhadap kinerja profitabilitas dan kinerja pasar pada 

perusahaan publik yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2006. 

Penelitian tersebut mempunyai kesimpulan bahwa; pertama, proporsi komisaris 

independen tidak terbukti secara empiris berpengaruh positif terhadap kinerja 

profitabilitas perusahaan, namun, terbukti secara empiris berpengaruh terhadap kinerja 

pasar perusahaan. Kesimpulan kedua adalah komite audit tidak terbukti secara empiris 

berpengaruh positif terhadap kinerja profitabilitas perusahaan, namun berpengaruh 

positif terhadap kinerja pasar perusahaan. Ketiga adanya auditor eksternal terbukti secara 

empiris berpengaruh positif terhadap kinerja profitabilitas perusahaan, namun tidak 

terbukti secara empiris berpengaruh terhadap kinerja pasar perusahaan. Kesimpulan yang 
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terakhir dari penelitian Apriyanti (2008) adalah adanya kepemilikan asing tidak terbukti 

secara empiris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, baik dari sisi profitabilitas 

maupun dari sisi penilaian pasar. 

 Pada penelitian Klapper dan Love (2002), menyimpulkan bahwa terdapat 

hubungan antara Good Corporate Governance dengan kinerja perusahaan yang hasilnya 

menyatakan bahwa Corporate Governance yang lebih baik mempunyai korelasi yang 

tinggi terhadap kinerja operasi (dilihat dari ROA, Gross Margin dan ROE) serta 

penilaian pasar yang lebih baik. Penelitian Klapper and Love (2002) ini mempunyai 

kesimpulan yang berbeda dengan penelitian Aryati dan Mediyanti (2005). Penelitian lain 

yang dilakukan oleh Wardani (2008) menjelaskan bahwa  corporate governance 

berpengaruh positif terhadap return on equity sebagai kinerja operasional perusahaan 

serta corporate governance berpengaruh positif terhadap Tobin’s Q sebagai nilai kinerja 

pasar perusahaan.  

 Silveira dan Barros (2007) meneliti pengaruh kualitas corporate governance 

terhadap nilai pasar atas 154 perusahaan Brazil yang terdaftar di bursa efek pada tahun 

2002. Mereka membuat suatu governance index sebagai ukuran atas kualitas corporate 

governance. Adapun ukuran untuk market value perusahaan adalah dengan 

menggunakan dua variabel yaitu Tobin’s Q dan PBV. Temuan yang diperoleh 

menunjukkan adanya pengaruh kualitas corporate governance yang positif dan 

signifikan terhadap nilai pasar perusahaan. Penelitian Antasari (2007) yang meneliti 

hubungan penerapan corporate governance terhadap kinerja 58 perusahaan publik yang 

tercatat di BEI pada tahun 2007 menunjukkan bahwa corporate governance  berkorelasi 

positif terhadap kinerja perusahaan (Price to Book value dan Price to Sales Ratio) namun 

tidak signifikan. Pengukuran kinerja pasar dengan ukuran Price to Book Value bertujuan 

menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. 
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Semakin tinggi rasio PBV, maka berarti rasa percaya pasar akan prospek perusahaan 

akan semakin tinggi pula. Perusahaan yang memiliki manajemen yang baik, maka 

diharapkan PBV perusahaan tersebut juga baik. PBV yang baik adalah PBV yang 

setidaknya bernilai satu atau dengan kata lain di atas dari nilai bukunya. Jika PBV 

perusahaan di bawah satu, maka kita dapat menilai bahwa harga saham tersebut adalah di 

bawah nilai buku (under value). Jika angka PBV di bawah 1, maka dapat dipastikan 

bahwa harga pasar saham tersebut lebih rendah dari nilai bukunya.  

 Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG) menjelaskan bahwa kerangka kerja kode Good Corporate Governance meliputi 

sembilan aspek, yaitu : Hak-hak pemegang saham dan prosedur RUPS, Dewan 

Komisaris, Dewan Direksi, Sistem Audit, Sekertaris perusahaan, Pihak-pihak yang 

berkepentingan (Stakeholder), Keterbukaan (Disclosure), Kerahasiaan (Confidentially), 

dan Informasi orang dalam (Inside Information). 

 Lemahnya pengawasan yang independen dan terlalu kuatnya kekuasaan eksekutif 

telah menjadi salah satu sebab tumbangnya perusahaan-perusahaan dunia seperti Enron 

Corp,. WorldCom, dan lain-lain.  Syakhroza (2004) menjelaskan bahwa dalam konteks 

good corporate governance, peran utama dewan komisaris adalah bagaimana 

pengelolaan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selanjutnya 

Syakhroza mengemukakan bahwa dewan komisaris adalah pihak yang dapat berfungsi 

sebagai koordinator kepentingan-kepentingan antara pihak internal (seperti pemilik 

perusahaan, CEO dan senior manajemen lainnya) dengan pihak-pihak eksternal (seperti 

investor, pelanggan, pasar modal dan publik). Sebagai koordinator, tentu saja para dewan 

komisaris ini harus mempunyai sistem pengukuran yang dapat menjaga kepuasan 

kepentingan semua pihak. Sistem pengukuran yang dipakai sebagai alat ukur kinerja juga 

harus dapat menginternalisir lingkungan perusahaan atau kompetisi pasar yang mungkin 
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mempunyai implikasi terhadap perubahan strategi yang telah disepakati. Dengan 

demikian maka parameter ukuran tersebut harus bercirikan : selaras satu dengan yang 

lainnya, sebagai alat komunikasi antara stakeholders dengan jajaran manajemen, 

cerminan kepuasan pelanggan, pemasok, investor, masyarakat, pegawai dan sebagai 

motivator untuk memberikan yang terbaik untuk perusahaan.  

 Penerapan Corporate Governance dapat meningkat dengan adanya komite audit 

yang efektif, sehingga dapat dikatakan komite audit adalah salah satu komponen penting 

dalam Corporate Governance. Herwidayatmo (2000) menjelaskan bahwa komite audit 

yang efektif sangatlah penting dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan 

perusahaan. Pada bulan Mei 2000, Bapepam telah mengeluarkan surat edaran yang 

merekomendasikan Emiten/Perusahaan publik untuk memiliki komite audit. Dalam 

pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris 

untuk : meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan iklim disiplin dan 

pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam 

pengelolaan perusahaan, meningkatkan efektivitas audit internal maupun audit eksternal 

dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. Berdasarkan 

strukturnya, komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota. Salah satu 

dari anggota tersebut merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap 

sebagai ketua, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen. 

Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada 

dewan komisaris. Penelitian ini akan difokuskan pada apakah perusahaan-perusahaan 

yang akan diteliti memiliki komite audit hanya sejumlah persyaratan Bapepam saja, yaitu 

sejumlah tiga orang atau memiliki lebih dari tiga orang anggota komite audit (termasuk 

ketua). Karena saat ini, banyak perusahaan yang memiliki anggota komite audit lebih 
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dari yang ditentukan oleh Bapepam, dengan alasan, perusahaan memang membutuhkan 

kehadiran komite audit, bukan hanya sebagai pemenuhan persayaratan Bapepam semata. 

 Auditor eksternal bertanggung jawab dalam memberikan opini dalam laporan 

auditnya terhadap laporan keuangan perusahaan. Meskipun laporan keuangan adalah 

tanggung jawab pihak manajemen perusahaan, namun auditor independen bertanggung 

jawab untuk menilai kewajaran atas pernyataan manajemen tersebut dalam laporan 

melalui laporan audit mereka. Maka dari itu, laporan audit yang dikeluarkan oleh auditor 

eksternal dituntut untuk memiliki kualitas yang tinggi karena akan mempengaruhi 

tingkat kepercayaan pengguna (user) laporan tersebut dalam hal kepentingan pengguna 

masing-masing. 

 Para pemegang saham juga sangat berperan penting dalam mempengaruhi kinerja 

perusahaan. Seperti yang terangkum dalam Penelitian Douma, George, dan Kabir (2003) 

yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara presentase 

kepemilikan asing terhadap kinerja perusahaan publik di India dengan menggunakan 

proxy return on assets (ROA) dan kinerja pasar. Dari penelitiannya dibuktikan bahwa 

kepemilikan asing, yaitu kepemilikan institusi keuangan asing dan kepemilikan korporasi 

asing berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja profitabilitas perusahaan dan 

kinerja pasar perusahaan. 

 Wardani (2008) menjelaskan bahwa dalam riset The Indonesian Institute for 

Corporate Governance (IICG), 2002, menemukan bahwa dalam alasan utama 

perusahaan menerapkan GCG adalah kepatuhan terhadap peraturan. Perusahaan 

meyakini bahwa implementasi GCG merupakan bentuk lain dari penegakan etika bisnis 

dan etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan, dan implementasi GCG 

berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan yang 

telah mempraktikan GCG, akan mengalami perbaikan citra dimata publik dan akan 
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mengalami peningkatan nilai perusahaan. Maka dalam penelitian ini akan penulis 

analisis, apakah benar bahwa terdapat pengaruh antara corporate governance terhadap 

kinerja perusahaan baik dari sisi kinerja profitabilitas maupun dari sisi kinerja pasar. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulisan skripsi ini diberi judul "ANALISIS 

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PROFITABILITAS 

DAN KINERJA PASAR STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PUBLIK NON 

KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 

2008". 

1.2  Masalah Penelitian 

 Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, penelitian tentang 

penerapan corporate governance pada perusahaan-perusahaan di negara-negara 

berkembang masih sangat sedikit dilakukan. Corporate Governance dapat 

menggambarkan hubungan antara para stakeholder di dalam perusahaan yang dapat 

menentukan arah kinerja perusahaan, sehingga masalah yang akan diteliti oleh penulis 

adalah :  

1.  Apakah  faktor corporate governance, yaitu komisaris independen dapat 

 mempengaruhi secara positif kinerja perusahaan di Indonesia, baik dari sisi 

 profitabilitas maupun kinerja pasar? 

2.  Apakah faktor corporate governance, yaitu komite audit dapat mempengaruhi 

 secara positif kinerja perusahaan di  Indonesia, baik dari sisi profitabilitas 

 maupun kinerja pasar ? 

3. Apakah faktor corporate governance, yaitu auditor eksternal dapat 

 mempengaruhi secara positif kinerja perusahaan di Indonesia, baik dari sisi 

 profitabilitas maupun  kinerja pasar ? 
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4. Apakah faktor corporate governance, yaitu pemegang saham, yang dalam hal ini 

 adalah pemegang saham asing, dapat mempengaruhi secara positif kinerja 

 perusahaan di  Indonesia, baik dari sisi profitabilitas maupun kinerja

 pasar ? 

1.3 Pembatasan Masalah  

1.  Penelitian yang dilakukan yaitu mengenai tata kelola perusahaan 

(Corporate Governance) saja, yang dalam implementasinya di Indonesia 

riset Corporate Governance masih memberikan hasil yang belum signifikan 

untuk beberapa faktor Corporate Governance. 

2. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan publik non keuangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008. 

3. Faktor-faktor Corporate Governance yang digunakan hanya empat dari 

sembilan faktor yang ada menurut perumusan Komite Nasional Kebijakan 

Corporate Governance, yaitu Komisaris Independen, Komite Audit, 

Auditor Eksternal, dan Pemegang Saham yang dalam penelitian ini 

merupakan Pemegang Saham Asing. 

4. Pengukuran tingkat profitabilitas perusahaan yang digunakan hanya 

pengukuran dengan rasio Return on Asset dan pengukuran tingkat penilaian 

pasar hanya menggunakan ukuran rasio Price to Book Value. 

5. Obyek penelitian yaitu perusahaan-perusahaan yang mencatat nilai positif 

earnings pada tahun 2008 untuk menghindari adanya bias terhadap kondisi-

kondisi perekonomian. 

6. Objek penelitian hanya digunakan dalam kurun waktu satu tahun saja, yaitu 

tahun 2008 dikarenakan keterbatasan waktu serta biaya dalam penelitian. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh corporate governance 

terhadap kinerja perusahaan, baik dari sisi kinerja profitabilitas maupun dari sisi kinerja 

pasar di Indonesia. 

 Selain itu, Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Membuktikan bahwa komisaris independen dapat secara positif 

mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik dari sisi profitabilitas 

maupun kinerja pasar pada semua perusahaan dalam industri non keuangan 

yang telah terdaftar di BEI pada tahun 2008. 

2. Membuktikan bahwa komite audit dapat secara positif mempengaruhi kinerja 

perusahaan-perusahaan baik dari sisi profitabilitas maupun kinerja pasar pada 

perusahaan dalam industri non keuangan yang telah terdaftar di BEI pada 

tahun 2008. 

3. Membuktikan bahwa auditor eksternal dapat secara positif mempengaruhi 

kinerja perusahaan-perusahaan baik dari sisi profitabilitas maupun kinerja 

pasar pada perusahaan dalam industri non keuangan yang telah terdaftar di 

BEI pada tahun 2008. 

4. Membuktikan bahwa kepemilikan asing dapat secara positif mempengaruhi 

kinerja perusahaan-perusahaan baik dari sisi profitabilitas maupun kinerja 

pasar pada perusahaan dalam industri non keuangan yang telah terdaftar di 

BEI pada tahun 2008. 
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1.5 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu : 

1.  Pengukuran profitabilitas dengan rasio Return on Assets diukur berdasarkan 

rumus yang diperoleh dari literatur karangan Arief Sugiono dan Edy Untung 

yang diterbitkan pada tahun 2008. 

2. Pengukuran kinerja pasar dengan rasio Price to Book Value diukur 

berdasarkan rumus yang diperoleh dari literatur karangan Aswath Damodaran 

yang diterbitkan pada tahun 2002. 

1.6 Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain : 

1. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada perusahaan 

khususnya mengenai pengaruh corporate governance terhadap peningkatan 

kinerja perusahaan, yaitu profitabilitas melalui tingkat return on asset (ROA) 

dan kinerja pasar melalui tingkat price to book value (PBV). 

2. Bagi akademik 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah bukti empiris daripada 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh 

corporate governance terhadap kinerja perusahaan. 

3. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis 

berupa tambahan ilmu pengetahuan kepada penulis mengenai pengaruh 

adanya corporate governance yang diterapkan pada perusahaan di Indonesia, 

khususnya terhadap kinerja perusahaan. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu : 

 BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 BAB II : Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang dijadikan landasan dalam 

membuat penelitian ini. Teori-teori yang akan dibahas berkaitan dengan 

pengertian  Corporate Governance, manfaat Corporate Governance, prinsip-

prinsip Corporate Governance, faktor-faktor Corporate Governance dan 

pengertian tentang kinerja perusahaan. Selain itu dijelaskan pula mengenai 

variabel penelitian dan definisi operasional variabel. 

 BAB III : Metodologi Penelitian 

 Pada bab ini berisikan tentang, penentuan sampel, jenis dan sumber data, 

 metode pengumpulan data dan metode analisisnya. 

 BAB IV : Analisis Hasil Penelitian 

 Pada bab ini dijelaskan mengenai deskripsi obyek penelitian serta analisis data 

 dan pembahasan yang dilakukan, sesuai dengan alat analisis yang digunakan. 

 BAB V : Kesimpulan dan Saran 

 Berisi mengenai kesimpulan yang didapat dari penelitian ini dan saran-saran yang 

 bisa digunakan dalam penelitian-penelitian sejenis selanjutnya. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

 2.1.1 Pengertian Corporate Governance 

 Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia  (FCGI), 

corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan 

antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, 

karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang 

berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Dengan kata lain corporate 

governance adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. 

Corporate governance bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua 

pihak yang berkepentingan atas perusahaan (stakeholder). 

 Corporate governance  didefinisikan oleh Monk dan Minow (2001) 

dalam Wardhani (2007) adalah sebagai tata kelola perusahaan yang menjelaskan 

hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah 

dan kinerja perusahaan. Menurut Indonesian Institue of Corporate Governance 

(IICG) dalam Wardani (2008) corporate governance adalah proses dan struktur  

yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama 

meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap 

memperhatikan stakeholders yang lain. Corporate Governance juga 

mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan 

atas kinerja. 

 Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) 

menjelaskan bahwa corporate governance mengacu kepada pembagian 
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wewenang antara semua pihak yang menentukan arah dan performance suatu 

perusahaan. Pihak-pihak tersebut adalah pemegang saham, manajemen dan board 

of directors. Oleh karena perbedaan sistem hukum di Indonesia yang menganut 

civil law, maka ketiga pelaku utama tersebut adalah pemegang saham, direksi dan 

dewan komisaris. Dengan demikian, direksi di Indonesia adalah manajemen 

menurut terminologi yang digunakan dalam bahasa corporate governance, 

sedangkan dewan komisaris lebih merupakan board of directors.  

 Selanjutnya menurut Finance Committee on Corporate Governance 

Malaysia mendefinisikan corporate governance sebagai proses dan struktur yang 

digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan kegiatan perusahaan ke 

arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun 

tujuan akhirnya adalah meningkatkan kemakmuran pemegang saham dalam 

jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya. 

Definisi ini menekankan bahwa sebaik apapun suatu struktur corporate 

governance namun jika prosesnya tidak berjalan sebagaimana mestinya maka 

tujuan akhir melindungi kepentingan pemegang saham dan stakeholders tidak 

akan pernah tercapai. 

 

2.1.2 Manfaat Corporate Governance 

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), manfaat 

adanya pelaksanaan corporate governance didalam perusahaan antara lain : 

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses 

pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi 

operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada 

Stakeholders. 
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2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah 

(karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan 

corporate value. 

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya 

di Indonesia.  

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan 

karena sekaligus akan meningkatkan Shareholder’s Value dan 

dividen. Khususnya bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan 

bagi APBN terutama dari hasil privatisasi. 

 

2.1.3 Prinsip-prinsip Corporate Governance 

 Pada dasarnya, prinsip-prinsip corporate governance mempunyai tujuan 

untuk dapat memberikan suatu manfaat bagi kemajuan kinerja suatu perusahaan. 

Pemerintah mengeluarkan suatu pedoman yang secara nyata wajib 

diimplementasikan oleh para pelaku usaha di Indonesia dalam hal tata kelola 

perusahaan (corporate governance) agar perusahaan dalam mengelola 

perusahaannya dengan baik (good corporate governance) dan agar dapat 

memenuhi persayaratan perundang-undangan yang tercantum dalam UU No. 40 

tahun 2007 tentang pengelolaan perseroan yang menuntut adanya tata kelola 

perusahaan yang baik (good corporate governance).  Pedoman yang dikeluarkan 

oleh pemerintah tersebut dirancang khusus oleh Komite Nasional Kebijakan 

Corporate Governance dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai Perseroan bagi 

pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, 

dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil agar perusahaan memiliki daya 

saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. 

ANALISIS PENGARUH ..., RIA KARTIKA SARI, Ak.-IBS, 2010



 

 

17 

 

Penerapan prinsip Good Corporate Governance secara nyata memiliki 

tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut : 

1. Memudahkan adanya akses bagi investasi domestik maupun asing; 

2. Mendapatkan biaya modal yang lebih murah; 

3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja 

ekonomi perusahaan,; 

4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan bagi stakeholders terhadap 

perusahaan; 

5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. 

Pada April 1998, (OECD) telah mengeluarkan seperangkat prinsip 

corporate governance yang dikembangkan secara universal. Hal ini mengingat 

bahwa prinsip ini disusun untuk digunakan sebagai referensi di berbagai negara 

yang mempunyai karakteristik sistem hukum, budaya, dan lingkungan yang 

berbeda. Dengan demikian, prinsip yang universal tersebut akan dapat dijadikan 

pedoman oleh semua negara atau perusahaan namun diselaraskan dengan sistem 

hukum, aturan atau nilai yang berlaku di negara masing-masing jika diperlukan. 

 

2.1.3.1 Prinsip-prinsip corporate governance yang dikembangkan oleh 

OECD  

Prinsip-prinsip OECD mengenai corporate governance yang menjadi 

acuan masyarakat internasional dalam pengembangan corporate governance 

tidak dapat menjadi suatu modal pengembangan corporate governance yang 

dalam kenyataannya tidak cocok untuk semua negara, karena masing-masing 

negara memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satu contoh dari perbedaan itu 

adalah sistem yang digunakan oleh masing-masing negara berbeda satu sama lain. 
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Beberapa negara menggunakan one-tier system dimana pengawas perusahaan 

disebut ”Board” dan pengurus perusahaan disebut ”Key Executives”. Sementara 

itu banyak negara lain yang menggunakan two-tier system dimana pengawasan 

perusahaan dilakukan oleh ”Board of Commisioner” dan pengurusan perusahaan 

dilakukan oleh ”Directors”. Dalam penelitian ini merupakan penelitian di negara 

Indonesia dimana Indonesia menggunakan two-tier system, sehingga 

istilah ”Board” dalam OECD diartikan sebagai ”Dewan Komisaris” dan ”Key 

Executive” diartikan sebagai ”Dewan Direksi”. 

Prinsip-prinsip corporate governance menurut AdHoc Task Force 

OECD (1999) dalam Herwidayatmo (2000) adalah : 

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham 

Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus mampu 

melindungi hak-hak para pemegang saham. Hak-hak tersebut meliputi hak-hak 

dasar pemegang saham, yaitu hak untuk (1) menjamin keamanan metode 

pendaftaran kepemilikan, (2) mengalihkan atau memindahkan saham yang 

dimilikinya, (3) memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara 

berkala dan teratur, (4) ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS, (5) 

memilih anggota deawn komisaris dan direksi, serta (6) memperoleh pembagian 

keuntungan perusahaan. 

2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham  

Kerangka corporate governance  harus menjamin adanya perlakuan 

yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham 

minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk 

mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka. 

Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas saham-saham 
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yang berada dalam satu kelas, melarang praktek-praktek insider trading dan self 

dealing, dan mengharuskan anggota dewan komisaris untuk melakukan 

keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan 

kepentingan (conflict of interest). 

3. Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan  

Kerangka corporate governance  harus memberikan pengakuan 

terhadap hak-hak stakeholders, seperti ditentukan dalam undang-undang, dan 

mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para stakeholders 

tersebut dalam rangka menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan 

kesinambungan usaha. 

4. Keterbukaan dan Transparansi 

Kerangka corporate governance harus menjamin adanya pengungkapan 

yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan 

perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, 

kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Di samping itu, 

informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit dan disajikan sesuai dengan 

standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor 

eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan. 

5. Akuntabilitas dewan komisaris (board of directors) 

Kerangka corporate governance harus menjamin adanya pedoman 

strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang 

dilakukan oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap 

perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan 

kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban-

kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya.  
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2.1.3.2 Prinsip-prinsip Corporate Governance Berdasarkan Pedoman 

Umum Good Corporate Governance Indonesia 

 1.   Transparansi 

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan harus menjaga obyektifitas 

dalam hal menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang 

mudah diakses dan dipahami oleh para stakeholders. Perusahaan harus secara 

sukarela mengungkapkan masalah-masalah yang bukan hanya sebagai 

persyaratan peraturan perundang-undangan saja, namun juga hal-hal lain yang 

penting dalam hal pengambilan keputusan yang dilakukan para pemegang saham, 

kreditur dan para pemangku kepentingan lainnya. 

2. Akuntabilitas 

Dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya, harus dilakukan oleh 

perusahaan secara wajar dan transparan. Dengan demikian, perusahaan harus 

dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan 

tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan suatu prasyarat yang diperlukan untuk 

mencapai suatu kinerja perusahaan yang berkesinambungan. 

3. Tanggung Jawab 

Perusahaan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sehingga 

dapat terciptanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat 

pengakuan sebagai good corporate citizen. 
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4. Independensi 

Agar pelaksanaan GCG dapat berjalan dengan baik, maka perusahaan 

harus dikelola secara independen sehingga masing-masing bagian didalam 

perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

5. Kewajaran dan Kesetaraan 

Perusahaan dalam melaksanakan berbagai kegiatannya, harus senantiasa 

memperhatikan seluruh kepentingan pemegang saham dan para pemangku 

kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 

Prinsip-prinsip corporate governance dalam implementasinya didalam 

perusahan sebaiknya diiringi dengan adanya suatu “good faith” (bertindak atas 

suatu itikad baik) dan kode etik perusahaan agar tujuan perusahaan dapat 

terwujud. Pedoman GCG yang telah dibuat oleh Komite Nasional mengenai 

Kebijakan Corporate Governance (KNKG) sebaiknya dijadikan suatu kode etik 

perusahaan agar dapat memberikan suatu acuan bagi para pelaku usaha untuk 

melaksanakan Good Corporate Governance secara konsisten. Hal tersebut 

sangatlah penting mengingat kegiatan usaha pada saat ini yang semakin 

mengglobal dan dapat dijadikan sebagai suatu ukuran perusahaan untuk 

menghasilkan suatu kinerja perusahaan yang lebih baik. 

2.1.4 Faktor-faktor Corporate Governance 

Dengan adanya peraturan pemerintah mengenai suatu aturan tata kelola 

perusahaan (corporate governance) yang wajib dilakukan oleh seluruh pelaku 

bisnis di Indonesia, maka pemerintah mengeluakan suatu pedoman agar para 

pelaku bisnis dapat menerapkan suatu tata kelola perusahaan yang baik (good 

corporate governance) melalui suatu Komite yang diberi nama KNKG (Komite 
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Nasional Kebijakan Corporate Governance). Komite Nasional ini telah membuat 

suatu kerangka kerja kode untuk GCG versi 3.1, kerangka ini berisi tentang 

rekomendasi penting yang berfungsi sebagai kerangka badan-badan regulator dan 

asosiasi-asosiasi industri untuk mengembangkan code sektoral lebih rinci. 

Herwidayatmo (2000) yang pada waktu itu menjabat sebagai ketua Bapepam 

menilai bahwa konsep code of GCG telah sesuai dengan prinsip yang dibuat oleh 

Organization for Economic and Development (OECD) yang meliputi lima hal, 

yaitu : perlindungan terhadap hak-hak pemengan saham, perlakuan yang adil 

(fair treatment) terhadap seluruh pemegang saham minoritas dan asing, peranan 

stakeholders dalam corporate governance, keterbukaan dan transparansi serta 

peranan direksi dalam perusahaan. Herwidayatmo (2000) menegaskan bahwa 

semua ini bisa efektif jika dalam implementasinya terdapat seperangkat sistem 

yang memadai. Antara lain, dengan membentuk dewan pengawasan independen, 

dan dewan direktur independen serata adanya komite audit.  

Kerangka kerja kode Good Corporate Governance versi 3.1 yang 

ditetapkan oleh Komite Nasional mengenai Kebijakan Corporate Governance 

adalah sebagai berikut : 

1.  Hak Pemegang Saham dan RUPS 

 Hak pemegang saham harus dilindungi dan pemegang saham harus dapat 

melaksanakan hak mereka melalui prosedur yang cocok/tepat dan yang dapat 

diandalkan yang telah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan publik.  

 Hak-hak pemegang saham tersebut adalah mengamankan registrasi dari 

kepemilikannya di perusahaan, memindahkan saham, memperoleh informasi 

yang relevan dan tepat waktu, ikut serta dan memiliki hak suara RUPS, dan 

memperoleh bagian atas profit yang diperoleh perusahaan. 
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 Pemegang saham yang mempunyai kepentingan untuk mengontrol 

perusahaan harus sadar akan tanggung jawab mereka sebagai pemegang saham 

pada waktu melakukan berbagai pengaruh atas manajemen perusahan dengan 

menggunakan hak suara mereka. Pemegang saham minoritas juga mempunyai 

tanggung jawab yang sama bahwa mereka tidak menyalahgunakan hak mereka 

sesuai dengan UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 8/1995 

tentang Pasar Modal. 

2. Komisaris (Dewan Komisaris) 

 Komisaris harus dapat bertanggung jawab dan mempunyai otoritas untuk 

melakukan supervisi atas kebijakan dan tindakan direksi apabila diperlukan. 

Untuk mendukung hal tersebut, komisaris dapat mengikuti prosedur-prosedur 

yang diterapkan, meminta saran kepada profesional yang independen dan/atau 

komite khusus yang ada. Setiap anggota komisaris, haruslah seorang yang 

mempunyai karakter yang baik, dan pengalaman di bidangnya. Fungsi dari dewan 

komisaris adalah untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada 

direksi dalam rangka menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good 

corporate governance).  

 Setiap anggota komisaris dan komisaris sebagai suatu badan harus 

melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, yaitu : 

1. Melakukan supervisi terhadap kebijakan pengelolaan perusahaan yang 

dilakukan oleh direksi serta memberikan nasihat kepada direksi; 

2. Memberikan saran serta pendapat kepada RUPS; 

3. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perseroan; 

4. Mengikuti perkembangan kegiatan perseroan; 
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5. Melakukan tugas-tugas yang lainnya yang telah ditetapkan dalam 

Rapat Umum Pemegang Saham serta; 

6. Mengadakan rapat sekurang-kurang nya sekali dalam satu bulan dan 

dalam rapat tersebut dapat mengundang para direksi. 

  Komposisi komisaris harus mempertimbangkan efektivitas dan kecepatan 

dalam pengambilan keputusan. Paling sedikit 20% anggota komisaris harus 

berasal dari luar untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pertimbangan-

pertimbangan yang diambil. Adanya perbedaan pendapat dalam pengambilan 

keputusan harus dicatat dalam notulen rapat komisaris. Anggota yang berasal dari 

luar harus independen dari direksi dan pengendalian pemegang saham dan tidak 

mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kinerjanya untuk bertindak atas 

nama perusahaan. 

3. Direksi (Dewan Direksi) 

 Direksi ditugaskan dengan seluruh manajemen perusahaan. Untuk 

membantunya direksi dapat menggunakan prosedur-prosedur yang telah 

digunakan, menggunakan profesional independen atau komite khusus yang ada. 

Setiap anggota direksi harus orang yang berkarakter baik dan pengalaman di 

bidangnya. Direksi harus mengelola perusahaan dengan kepentingan yang paling 

baik bagi perusahaan dan pemegang saham; juga harus melaksanakan tanggung 

jawab sosial (seperti bertindak sebagai warga negara yang baik di perusahaan 

beroperasi) dan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak-pihak yang 

berkepentingan (stakeholders) dengan perusahaan. 

 Komposisi dewan direksi harus mempertimbangkan efektivitas dan 

kecepatan dalam pengambilan keputusan. Paling sedikit 20% anggota direksi 

harus direksi direktur dari luar agar meningkatkan (a) efektivitas peranan 
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manajemen dan (b) transparansi keputusan-keputusan yang diambil; jumlah 

direksi dari luar harus dapat menjamin bahwa suara mereka akan ikut 

menentukan keputusan-keputusan penting dalam rapat direksi. Anggota yang 

berasal dari luar harus independen dari komisaris dan pengendalian pemegang 

saham dan tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kinerjanya 

untuk bertindak atas nama perusahaan. 

 Direksi harus menyelenggarakan dan menegakkan sistem pengendalian 

internal untuk melindungi investasi dan aset-aset perusahaan. Hal ini bukan 

hanya pengendalian keuangan tetapi juga pengendalian atas ketaatan dan 

operasional dan manajemen risiko. 

4. Sistem Audit 

 Auditor eksternal harus ditunjuk dalam RUPS. Persyaratan, penunjukan, 

dan penggajiannya ditentukan oleh komisaris. Auditor yang ditunjuk harus 

auditor yang telah mendapatkan register dari Departemen Keuangan dan terdaftar 

di Bapepam. Auditor dalam melaksanakan tugasnya harus secara adil (fair) dan 

akurat dan menjaga independensinya dari manajemen, direksi, komisaris, 

pemegang saham, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. 

 Komisaris dapat membentuk sebuah komite audit yang terdiri dari 

anggota-anggota komisaris, auditor dari luar, dan staf auditor internal yang senior. 

Komite ini independen terhadap direksi dan memberi laporan hanya kepada 

komisaris. Setiap anggota komite audit hanya tunduk pada kesepakatan atau 

suara bulat dari komisaris. 

 Tugas komite audit meliputi : 

a. Menegakkan disiplin organisasi dan lingkungan pengendalian untuk 

mencegah kecurangan (fraud) dan penyimpangan (abuse). 
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b. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan. 

c. Me-review ruang lingkup, keakuratan dan efektivitas biaya atas 

audit eksternal, dan independensi dan obyektivitas auditor eksternal. 

5. Sekretaris Perusahaan 

 Berdasarkan peraturan Bapepam, setiap perusahaan publik diminta untuk 

membentuk sekretaris perusahaan yang bertindak sebagai petugas penghubung 

dengan investor. Sekretaris perusahaan juga bertindak sebagai petugas yang 

mematuhi ketentuan-ketentuan undang-undang dan penyelenggara dokumen 

perusahaan, seperti daftar pemegang saham, daftar khusus pemegang saham, dan 

notulen RUPS. 

6. Pihak-pihak yang Berkepentingan (Stakeholder) 

 Hak-hak pihak-pihak yang berkepentingan menurut hukum dan menurut 

perjanjian harus dilindungi dan pihak-pihak yang berkepentingan harus diberi 

ganti rugi atas pelanggaran haknya secara wajar. 

 Pihak-pihak, seperti karyawan (sebagai badan kolektif) dan pihak-pihak 

yang mempunyai kepentingan lainnya dalam perusahaan harus diberi kesempatan 

yang wajar untuk mengawasi dan memberikan masukan kepada manajemen 

perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan harus bekerja sama untuk 

mendapatkan manfaat bersama. 

7. Keterbukaan (Disclosure) 

 Perusahaan harus melakukan inisiatif untuk membuka, tidak hanya 

diminta undang-undang tetapi juga bahan-bahan yang penting bagi investor, 

pemegang saham, kreditor, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dalam 

membuat keputusan. 
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 Perusahaan harus melengkapi diri dengan struktur pengelolaan 

perusahaan yang sehat, secara aktif membuka struktur itu sehingga pihak-pihak 

yang dipengaruhi, seperti pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan 

lainnya dapat degan mudah melakukan evaluasi. 

 Perusahaan harus membuka informasi material melalui laporan tahunan 

dan laporan keuangan kepada pemegang saham seperti laporan kepada Bapepam, 

bursa efek yang berkaitan, dan masyarakat secara tepat waktu, akurat, mudah 

dimengerti, dan obyektif. 

8. Kerahasiaan 

 Komisaris dan direksi mempunyai tanggung jawab atas kerahasiaan 

informasi perusahaan. Informasi yang bersifat rahasia yang diterima oleh anggota 

komisaris atau direksi harus dijaga kerahasiaannya, kecuali informasi tersebut 

diminta oleh undang-undang dibuka atau dimasukkan ke masyarakat. 

9. Informasi orang dalam 

 Anggota komisaris dan direksi yang mempunyai saham di perusahaan 

dan ”orang dalam” lainnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 95 

Undang-undang Pasar Modal tidak boleh mengambil manfaat dari informasi 

orang dalam, dalam transaksi sahamnya. 

2.1.5 Penerapan Prinsip Corporate Governance 

 Berdasarkan Pasal 1 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-

MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN, 

disebutkan bahwa Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang 

digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan 

akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka 

panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, 
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berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Menurut Keasey et al. 

dalam Antasari (2007) Tujuan utama dari penerapan prinsip CG adalah 

meningkatkan kinerja perusahaan melalui mekanisme supervisi atau pemantauan 

kinerja manajemen dan sebagai upaya untuk memperkuat dan mempertegas 

pertanggungjawaban dewan direksi dan tim manajemen kepada pihak pemegang 

saham dan pihak-pihak lain di luar perusahaan. 

 Perusahaan dalam menjalankan usahanya memerlukan sumber daya 

modal dari berbagai pihak selain dari modalnya sendiri. Pihak yang berperan 

dalam menyalurkan dana kepada perusahaan selain pemegang saham atau 

investor adalah kreditor. Oleh sebab itu, kepentingan para kreditor juga perlu 

diperhatikan oleh perusahaan karena kreditor juga merupakan faktor penting bagi 

perusahaan untuk dapat memperoleh tambahan dana yang diperlukan bagi 

perusahaan untuk menutupi biaya operasional maupun untuk melakukan ekspansi 

usaha. 

 Penerapan prinsip-prinsip corporate governance dalam perusahaan 

merupakan salah satu bahan pertimbangan utama bagi seorang kreditor dalam 

menganalisis potensi perusahaan agar dapat memperoleh kredit. Bahkan bagi 

perusahaan-perusahaan di negara berkembang, implementasi prinsip corporate 

governance secara nyata dapat memberikan kontribusi besar untuk dapat 

memulihkan kepercayaan para kreditor terhadap kinerja perusahaan yang telah 

dilanda krisis, misalnya di Indonesia. Penerapan good corporate governance di 

dunia Internasional sudah merupakan syarat utama didalam perjanjian penyaluran 

kredit. Hal ini berhubungan dengan filosofi dasar kepentingan para kreditor 

dimana kepentingan utama kreditor itu sendiri adalah mendapatkan keuntungan 

semaksimal dan menekan seminimal mungkin resiko kegagalan pengembalian 
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atas kredit yang telah diberikan olehnya. Keuntungan maksimal ini dapat 

diperoleh dengan berbagai jalan, salah satunya adalah dengan meningkatkan 

kemampuan perusahaan debitor untuk mengembalikan pinjamannya kepada 

kreditor dengan cara meningkatkan efektivitas kinerja perusahaan tersebut. 

 Penerapan prinsip-prinsip corporate governance ini adalah untuk 

menghasilkan suatu kinerja perusahaan yang lebih baik, yaitu kinerja yang efektif 

dan efisien, dengan cara adanya harmonisasi manajemen perusahaan dengan 

seluruh stakeholder.  

2.1.6 Kinerja Perusahaan 

 Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau 

program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi 

organisasi. Pelaporan kinerja merupakan suatu refleksi kewajiban untuk 

mempresentasikan dan melaporkan kinerja seluruh aktivitas dan sumber daya 

yang harus dipertanggungjawabkan. 

 Kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang seringkali 

dijadikan suatu dasar untuk menilai kinerja perusahaan. Salah satu jenis laporan 

keuangan yang dapat mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu 

periode tertentu adalah laporan laba rugi (income statement). Angka laba yang 

terdapat di dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi oleh berbagai metode 

akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Pengungkapan (Disclosure) dalam 

laporan keuangan akan bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan untuk 

melihat informasi yang terdapat didalam laporan keuangan. Disclosure juga 

merupakan salah satu aspek dari good corporate governance diharapkan mampu 

menjadi dasar untuk menilai baik buruknya kinerja suatu perusahaan. 
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Kinerja perusahaan dapat dilihat dari berbagai macam indikator untuk 

mengukur keberhasilan perusahaan tersebut, pada umumnya indikator tersebut 

berfokus pada informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan. Laporan 

keuangan tersebut berguna pagi para investor, kreditor, calon investor dan para 

pengguna lainnya dalam hal melakukan suatu keputusan investasi, keputusan 

kredit, analisis saham maupun untuk menilai prospek perusahaan untuk masa 

yang akan datang. 

Penilaian kinerja perusahaan dilakukan dengan tujuan agar dapat 

memotivasi para karyawan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam organisasi 

dan dalam mematuhi standar-standar perilaku yang telah ditetapkan agar dapat 

mencapai tujuan perusahaan yang baik.  

2.1.7 Tujuan Penilaian Kinerja 

 Penilaian kinerja perusahaan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mendapatkan penilaian bahwa nilai perusahaan mempunyai 

nilai yang lebih daripada nilai yang terdapat di dalam neraca 

perusahaan; 

2. Untuk memenuhi syarat keperluan perusahaan dalam melakukan 

merger dan akuisisi, yaitu untuk mengetahui nilai perusahaan dan 

nilai ekuitas dari masing-masing perusahaan; 

3. Untuk kepentingan usaha, yaitu untuk mengetahui apakah nilai 

usaha lebih besar dari nilai likuiditasnya, dan 

4. Untuk memperoleh penetapan besarnya pinjaman atau tambahan 

modal dari investor atau kreditor. 

2.1.8 Tinjauan Penelitian Terdahulu 
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2.1.8.1 Analisis Hubungan Antara Struktur Corporate Governance 

dengan Nilai Perusahaan dan Kinerja Keuangan 

(Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta pada Tahun 2003 dan 2004) (Titik Aryati dan 

Nindhita Gita Mediyanti), 2005 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan 

corporate governance di Indonesia terhadap nilai perusahaan dan kinerja 

keuangan perusahaan serta mengetahui pengaruh atas pengumuman status 

kepatuhan emiten terhadap aturan good corporate governance yang 

dikeluarkan Bursa Efek Jakarta. 

Good corporate governance merupakan suatu mekanisme 

pengendalian untuk mengatur dan mengelola bisnis dengan maksud untuk 

meningkatkan kemampuan dan akuntabilitas perusahaan, yang tujuan 

akhirnya untuk mewujudkan shareholder value. Dengan praktek tata 

kelola perusahaan yang baik, maka akan meningkatkan nilai perusahaan, 

seperti kinerja keuangan, mengurangi risiko yang merugikan akibat 

adanya tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri, 

dan pada dasarnya penerapan good corporate governance itu sendiri akan 

dapat meningkatkan rasa kepercayaan investor kepada perusahaan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang bersumber dari data yang tersedia di Bursa Efek Jakarta yaitu 

laporan tahunan emiten (perusahaan non keuangan) pada tahun 2003 dan 

2004. 

Variabel yang digunakan adalah variabel dependen dan variabel 

independen. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja 
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perusahaan yang diukur dengan rasio return on assets (ROA) dan return 

on equity (ROE) dan nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q 

Model, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah 

struktur corporate governance, yaitu independensi dewan komisaris, 

kepemilikan institusional, dan komite audit. Selain itu, dalam penelitian 

ini juga ditambahkan satu variabel independen yaitu pemenuhan peraturan 

good corporate governance. 

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan persamaan 

regresi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan good corporate 

governance di Indonesia sudah cukup baik. Dari hasil analisis empirik, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur corporate governance tidak 

memiliki peranan penting dalam menentukan nilai perusahaan dan kinerja 

keuangan perusahaan. Tetapi penelitian ini berhasil menemukan 

perbedaan kinerja keuangan perusahaan yang dihitung dengan ROE dan 

EPS antara perusahaan yang sudah mematuhi peraturan mengenai good 

corporate governance dengan perusahaan yang belum mematuhinya. 

2.1.8.2 Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap 

Kinerja Profitabilitas dan Kinerja Pasar (Wininda 

Noorhallima Apriyanti), 2008 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris 

apakah proporsi komisaris independen, komite audit, auditor eksternal, 

dan kepemilikan asing dapat berpengaruh secara positif terhadap kinerja 

perusahaan, baik dari sisi profitabilitas maupun pada penilaian pasar. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 146 

perusahaan publik yang berada didalam 5 industri, yaitu industri pertanian, 
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makanan ternak, pertambangan, dan konstruksi; perdagangan, jasa dan 

investasi; transportasi dan telekomunikasi; serta properti dan real estate; 

yang menerbitkan laporan keuangan yang lengkap pada tahun 2006 pada 

website Bursa Efek Indonesia. 

Variabel yang digunakan adalah variabel dependen, variabel 

independen dan variabel kontrol. Variabel dependen yang digunakan 

adalah  kinerja pasar yang diukur dengan Price to Book Value (PBV) dan 

kinerja profitabilitas yang diukur dengan rasio Return on Assets (ROA). 

Adapun variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

variabel ukuran perusahaan (size) yang digunakan untuk melihat pengaruh 

corporate governance terhadap kinerja perusahaan dan variabel leverage 

untuk memberikan informasi keuangan bagi para investor yang dapat 

dipercaya dan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan 

di masa yang akan datang. 

Dari hasil pengolahan data dengan persamaan regresi yang telah 

dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, proporsi 

komisaris independen tidak terbukti secara empiris berpengaruh positif 

terhadap kinerja profitabilitas perusahaan, namun, terbukti secara empiris 

berpengaruh terhadap kinerja pasar perusahaan. Kesimpulan kedua adalah 

komite audit tidak terbukti secara empiris berpengaruh positif terhadap 

kinerja profitabilitas perusahaan, namun berpengaruh positif terhadap 

kinerja pasar perusahaan, lalu kesimpulan ketiga adalah adanya auditor 

eksternal terbukti secara empiris berpengaruh positif terhadap kinerja 

profitabilitas perusahaan, namun tidak terbukti secara empiris 

berpengaruh terhadap kinerja pasar perusahaan. Kesimpulan yang terakhir 
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dari penelitian ini adalah adanya kepemilikan asing tidak terbukti secara 

empiris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, baik dari sisi 

profitabilitas maupun dari sisi penilaian pasar. 

2.1.8.3 Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja 

Perusahaan di Indonesia (Diah Kusuma Wardani), 2008 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh corporate 

governance terhadap kinerja perusahaan di Indonesia yang telah 

disesuaikan dengan kondisi lingkungan menggunakan ukuran yang 

dikembangkan oleh IICG (Indonesian Institute of  Corporate 

Governance). 

Penerapan good corporate governance (GCG) merupakan salah 

satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis 

ekonomi yang melanda Indonesia. Peran dan tuntutan investor dan 

kreditor asing mengenai penerapan prinsip GCG merupakan salah satu 

faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi pada suatu perusahaan. 

Penerapan prinsip GCG dalam dunia usaha di Indonesia merupakan 

tuntutan zaman agar perusahaan-perusahaan yang ada jangan sampai 

terlindas oleh persaingan global yang semakin keras. Prinsip-prinsip dasar 

dari good corporate governance pada dasarnya memiliki tujuan untuk 

memberikan kemajuan terhadap kinerja perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan sumber data historis. Jenis data 

yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa buku referensi, literatur 

dan data yang diambil dari Pojok Bursa Efek Jakarta Universitas Islam 

Indonesia, dan data dari Indonesian Capital Market Directory tahun 2006 

dan 2003. Data yang diambil adalah data perusahaan yang terdaftar di BEJ 
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tahun 2001 sampai tahun 2005 yang masuk dalam peringkat CGPI 

(Corporate Governance Perception Index). 

Variabel yang digunakan adalah variabel dependen, variabel 

independent, dan variabel kontrol. Variabel dependen yang digunakan 

adalah kinerja perusahaan, yang diukur dengan menggunakan Tobin’s Q 

sebagai ukuran penelitian pasar dan return on equity (ROE) sebagai ukuran 

kinerja operasional perusahaan. Adapun variabel independen dalam 

penelitian ini adalah corporate governance dan variabel kontrol dalam 

penelitian ini ada tiga faktor, yaitu komposisi aktiva (assets), kesempatan 

pertumbuhan (growth opportunity), dan ukuran perusahaan (size).  

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi 

linier berganda, dapat disimpulkan bahwa corporate governance tidak 

berpengaruh secara positif terhadap return on equity (ROE) sebagai ukuran 

kinerja operasional perusahaan, namun corporate governance berpengaruh 

secara positif terhadap Tobin’s Q sebagai nilai kinerja pasar perusahaan. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka kerangka pemikiran yang telah 

penulis tetapkan adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 2-1 

    Variabel Bebas (Independen)             Variabel Terikat (Dependen) 
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2.2.1 Definisi Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel dependen dari penelitian ini adalah kinerja perusahaan. Dalam 

penelitian ini, kinerja perusahaan dibedakan menjadi dua macam, yaitu 
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profitabilitas dan kinerja pasar. Profitabilitas perusahaan diukur dengan 

menggunakan ROA (Return on Asset) sebagai ukuran kinerja operasional 

perusahaan dan PBV (Price to Book Value) sebagai ukuran kinerja pasar 

perusahaan.  

2.2.1.1 Kinerja Pasar 

 Pada penelitian ini, kinerja pasar diukur dari Price to Book Value 

ratio, rumus perhitungan Price to Book Value diambil dari literatur 

karangan Aswath Damodaran pada tahun 2002, yang rumusnya adalah 

sebagai berikut : 

 PBV =  Price per Share (Closing Price) 

  Book Value of Equity per Share 

Price to Book Value merupakan perbandingan antara harga pasar 

saham dan nilai buku per saham. Nilai buku per saham diperoleh dari 

perbandingan total Stockholder’s Equity dan jumlah saham beredar. Para 

investor beranggapan bahwa rasio PBV sangat berguna dalam 

menganalisis investasi, karena para investor tersebut berkepentingan 

untuk mengetahui kemampuan menciptakan nilai (value creating) suatu 

investasi. Makin tinggi rasio ini, berarti pasar percaya akan prospek 

perusahaan. Nilai PBV yang diambil untuk data penelitian diperoleh dari 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD), sedangkan jika dihitung 

secara manual, yaitu dengan membagi nilai pasar saham perusahaan akhir 

tahun yaitu per tanggal 31 Desember dengan nilai buku ekuitasnya, akan 

diperoleh hasil yang sama dengan perhitungan yang dilakukan oleh 

ICMD. 
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Beberapa alasan investor menggunakan PBV dalam analisis 

investasi adalah karena PBV memiliki beberapa keunggulan, yaitu 

(Damodaran, 2002) : 

1. Nilai buku dapat memberikan nilai yang relatif stabil dan dapat 

dibandingkan dengan nilai pasar; 

2. Apabila perusahaan-perusahaan yang menggunakan standar akuntansi 

yang sama, rasio PBV dapat diperbandingkan antara perusahaan-

perusahaan sebagai petunjuk adanya undervalued atau overvalued; 

3. Perusahaan dengan negatif earnings tidak dapat dinilai dengan PER 

(Price Earning Ratio) tetapi dapat diniliai dengan rasio PBV. 

Selain keunggulan, terdapat pula kelemahan dalam penggunaan 

rasio PBV, yaitu : 

1. Nilai buku seperti halnya pendapatan dipengaruhi oleh adanya 

keputusan akuntansi pada depresiasi dan variabel-variabel lainnya. 

Pada perusahaan yang menggunakan standar akuntansi yang 

berbeda-beda, maka rasio PBV tidak dapat diperbandingkan antara 

perusahaan-perusahaan tersebut. 

2. Nilai buku dari equity dapat bernilai negatif jika suatu perusahaan 

memiliki pendapatan (income) yang negatif sehingga rasio PBV 

menjadi negatif.  

Nilai buku dan nilai pasar saham merupakan hubungan yang selalu 

menarik perhatian para investor. Harga pasar saham mencerminkan 

bagaimana ekspektasi pasar terhadap kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan atau profit. Penetapan Price to Book Value 

sebagai variabel pengukuran kinerja pasar perusahaan untuk menilai 
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bagaimana kemampuan kinerja manajemen perusahaan agar 

menghasilkan suatu keuntungan yang besar bagi perusahaan untuk 

mewujudkan ekspektasi pasar terhadap perusahaan sehingga dapat 

menilai apakah saham perusahaan merupakan saham yang overvalued 

atau undervalued. Selain itu, Damodaran (2002) mengatakan bahwa PBV 

merupakan salah satu rasio keuangan yang cukup representatif untuk 

melihat kinerja (penciptaan nilai) oleh suatu perusahaan. 

 Profitabilitas 

 Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan 

keputusan perusahaan. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Profitabilitas 

merupakan faktor yang seharusnya mendapatkan perhatian yang penting 

karena tujuan perusahaan adalah untuk menghasilkan keuntungan (profit) 

semaksimal mungkin. Profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan 

menghubungkan antara keuntungan atau laba yang diperoleh dengan 

kekayaan atau aset yang dimiliki oleh perusahaan (operating asset) untuk 

menghasilkan keuntungan. 

 Pada penelitian ini, profitabilitas perusahaan diukur dari nilai 

Return on Asset, rumus perhitungan ROA diambil dari literatur karangan 

Arief Sugiono dan Edy Untung tahun 2008, yang rumusnya sebagai 

berikut :  

 ROA =  Net Income 

              Total Asset 
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 Laporan laba rugi (income statement) dapat digunakan untuk 

memperkirakan profitabilitas perusahaan. Salah satu rasio pengukur 

profitabilitas perusahaan adalah ROA (Return on Asset). 

 Menurut Sugiono dan Untung, 2008, Rasio return on assets 

digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh 

asset yang ada. Jika perusahaan mempunyai rasio ROA sebesar 4,88%, 

artinya perusahaan mampu mengelola setiap aset Rp.1,- untuk 

menghasilkan keuntungan sebesar Rp.0.0488 atau 4,88%. Semakin tinggi 

ROA, maka berarti perusahaan mampu mendayagunakan asset dengan 

baik untuk memperoleh keuntungan. 

 Rasio ROA memiliki berbagai macam keunggulan, diantaranya 

adalah : 

1. ROA merupakan pengukuran yang komprehensif, dimana 

seluruhnya mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin 

dalam rasio ini (laporan keuangan yang dimaksud adalah 

laporan neraca dan laba rugi); 

2. Perhitungan ROA sangat mudah dihitung dan dipahami; 

3. ROA merupakan denominator yang dapat diterapkan pada 

setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap 

profitabilitas dan unit usaha; 

4. Dalam pengukuran kinerja keuangan, setiap unit organisasi 

yang ada dalam perusahaan dapat menggunakan ROA untuk 

mengetahui profitabilitas dari setiap unit usaha. 

Selain keunggulan, rasio ROA juga memiliki beberapa kelemahan, 

yaitu, pengukuran kinerja dengan ROA cenderung membuat manajemen 
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untuk berfokus pada tujuan jangka pendek dan bukan untuk tujuan jangka 

panjang. Sebuah project dalam pengukuran kinerja dengan ROA dapat 

meningkatkan tujuan jangka pendek, tetapi project tersebut mempunyai 

konsekuensi negatif dalam jangka panjang. Konsekuensi negatif yang 

dimaksud adalah pemutusan beberapa tenaga penjualan, pengurangan 

budget pemasaran, dan penggunaan bahan baku yang relatif murah 

sehingga menurunkan kualitas produk dalam jangka panjang. 

 Dalam penelitiannya, Aryati dan Mediyanti (2005) meneliti 

perusahaan publik di Indonesia atas signifikansi pengaruh struktur 

corporate governance terhadap kinerja perusahaan. Rasio ini merupakan 

pengukuran yang baik untuk melihat profitabilitas secara keseluruhan, 

bagaimana efisiensi perusahaan dapat menghasilkan laba atas aset yang 

dimiliki oleh perusahaan tersebut. 

 Definisi Variabel Bebas (Independen) 

2.2.2.1 Komisaris Independen 

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari 

luar perusahaan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan) 

yang dipilih secara transparan dan independen, memiliki integritas dan 

kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berhubungan 

dengan kepentingan pribadi atau pihak lain, serta dapat bertindak secara 

objektif dan independen dengan berpedoman pada prinsip-prinsip good 

corporate governance, (Alijoyo,2004). 

Barry Reiter dalam Herwidayatmo (2000) menyatakan bahwa 

komisaris independen dapat membantu memberikan kontinuitas dan 

objektivitas yang diperlukan untuk suatu perusahaan agar dapat 
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berkembang dan makmur. Komisaris independen membantu 

merencanakan strategi jangka panjang perusahaan dan secara berkala 

melakukan review atas implementasi strategi tersebut. Dengan demikian 

hal tersebut akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi perusahaan. 

PT. Bursa Efek Indonesia  (BEI) per tanggal 1 Juli 2000 telah 

mewajibkan adanya komisaris independen didalam kepengurusan emiten 

untuk mewakili pemegang saham minoritas tersebut. BEI telah mengatur 

tentang rasio komisaris independen yaitu komisaris independen 

jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang 

dimiliki oleh yang bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan 

jumlah komisaris independen sekurang kurangnya 30% (tigapuluh persen) 

dari seluruh jumlah anggota komisaris.  

Selain itu, seperti yang dikutip dalam Aryati dan Mediyanti (2005) 

mengatakan bahwa pemerintah melalui Bursa Efek Jakarta telah membuat 

peraturan baru mengenai good corporate governance dan mewajibkan 

kepada semua perusahaan yang telah listing di BEJ untuk memperbanyak 

jumlah komisaris independen, komite audit dan sekretaris perusahaan 

sesuai dengan kep-339/BEJ/07-2001 tertanggal 20 Juli 2001. 

Brown dan Caylor (2004) dalam penelitiannya yang 

berjudul ”Corporate Governance and Firm Performance” yang meneliti 

sebanyak 2.327 perusahaan yang menyimpulkan bahwa adanya hubungan 

yang positif dan signifikan antara komposisi komisaris independen 

perusahaan dengan peningkatan kinerja operasional perusahaan. Namun 

hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Apriyanti (2008) yang menyimpulkan bahwa proporsi komisaris 
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independen tidak terbukti secara empiris berpengaruh terhadap kinerja 

profitabilitas perusahaan tetapi mempunyai pengaruh secara positif 

terhadap kinerja pasar perusahaan.  

Untuk membuktikan apakah keberadaan komisaris independen 

berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, maka ukuran yang 

digunakan adalah proporsi komisaris independen dalam stuktur dewan 

komisaris dengan menggunakan skala rasio. Proporsi dewan komisaris 

independen dihitung dengan cara membagi jumlah dewan komisaris 

independen dengan total anggota dewan komisaris yang ada. 

2.2.2.2 Komite Audit 

Komite audit terdiri dari anggota-anggota komisaris, auditor dari 

luar, dan staf auditor internal yang senior. Komite ini independen 

terhadap direksi dan memberi laporan hanya kepada komisaris. Setiap 

anggota komite audit hanya tunduk pada kesepakatan atau suara bulat dari 

komisaris. 

Apriyanti (2008) menjelaskan bahwa komite audit dibentuk untuk 

membantu dewan komisaris dan dewan direktur dalam melaksanakan 

tugasnya yang berhubungan dengan pengendalian internal, pelaporan 

informasi keuangan, dan standar perilaku dalam perusahaan. Tujuan 

umum dari pembentukan komite audit tersebut pada dasarnya untuk 

meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, memastikan bahwa 

menetapkan suatu keputusan berdasarkan kebijakan, praktik dan 

pengungkapan akuntansi, menelaah ruang lingkup dan hasil dari audit 

internal dan eksternal, dan mengawasi proses pelaporan keuangan. 
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Tugas komite audit adalah menegakkan disiplin organisasi dan 

lingkungan pengendalian untuk mencegah kecurangan (fraud) dan 

penyimpangan (abuse), meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan 

keuangan, dan me-review ruang lingkup, keakuratan dan efektivitas biaya 

atas audit eksternal, dan independensi dan obyektivitas auditor eksternal. 

Herwidayatmo (2000) menjelaskan bahwa peran pengawasan 

sekaligus akuntabilitas dewan komisaris perusahaan Indonesia pada 

umumnya belum memadai. Oleh karena itu, perlu dibentuk komite audit 

untuk meningkatkan akuntabilitas dari dewan komisaris. Pada bulan Mei 

2000, Bapepam telah mengeluarkan surat edaran yang merekomendasikan 

Emiten/Perusahaan Publik untuk memiliki komite audit. Berdasarkan 

strukturnya, komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) anggota. 

Salah satu dari anggota tersebut merupakan komisaris independen yang 

sekaligus merangkap sebagai ketua, sedangkan anggota lainnya 

merupakan pihak ekstern yang independen. Anggota komite audit 

diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada dewan 

komisaris. 

Aryati dan Mediyanti (2005) melakukan penelitian yang 

berjudul ”Analisis Hubungan Antara Struktur Corporate Governance 

dengan Nilai Perusahaan dan Kinerja Keuangan” pada perusahaan non 

keuangan yang terdaftar di BEJ pada tahun 2003 dan tahun 2004, 

penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang 

secara statistik signifikan antara presentase komite audit dari luar dewan 

komisaris dengan nilai perusahaan dan kinerja keuangan pada perusahaan. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Apriyanti (2008) mengatakan bahwa 
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komite audit tidak terbukti secara empiris berpengaruh positif terhadap 

kinerja profitabilitas perusahaan, namun terbukti secara positif terhadap 

kinerja pasar perusahaan. 

 Untuk membuktikan apakah komite audit berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan, maka digunakan proxy jumlah anggota 

komite audit yang berupa variabel dummy. Penentuannya adalah nilai 1 

untuk perusahaan yang memiliki komite audit yang jumlahnya lebih dari 

tiga orang dan nilai 0 untuk perusahaan memiliki komite audit yang 

jumlahnya tiga atau kurang dari tiga orang. 

2.2.2.3 Auditor Eksternal 

 Auditor eksternal adalah auditor yang ditunjuk oleh perusahaan 

untuk melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan. Auditor 

eksternal bersifat independen terhadap perusahaan. Auditor eksternal 

sering kali dinamakan sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP). Kantor 

Akuntan Publik bertanggung jawab pada audit atas laporan keuangan 

historis yang dipublikasikan dari semua perusahaan yang sahamnya 

diperdagangkan di bursa saham, perusahaan-perusahaan besar lainnya, 

serta perusahaan-perusahaan berskala kecil dan organisasi non komersil, 

(Arens, 2003). 

 Auditor eksternal bertanggung jawab memberikan opini/pendapat 

terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor independen 

adalah ekspresi dari opini professional mereka mengenai laporan 

keuangan. Meskipun laporan keuangan adalah tanggung jawab dari 

manajemen, auditor independen bertanggung jawab untuk menilai 

kewajaran pernyataan manajemen dalam laporan melalui laporan audit 
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mereka. Oleh karena itu, laporan audit yang dikeluarkan oleh auditor 

eksternal dituntut untuk memiliki kualitas yang tinggi karena akan 

mempengaruhi tingkat kepercayaan pengguna laporan tersebut. 

 Adanya kasus Enron Corp yang menyuap auditor eksternalnya 

yaitu KAP Arthur Andersen pada tahun 2001 di Amerika Serikat untuk 

memalsukan laporan keuangan perusahaan Enron tersebut membuat 

runtuh kepercayaan para investor perusahaan terhadap nilai kejujuran 

suatu perusahaan dalam mengungkapan informasi keuangan. Maka dari 

itu, untuk mencegah terjadinya kembali kebangkrutan dari perusahaan-

perusahaan maka kualitas audit yang baik harus dihasilkan dengan 

memastikan adanya transparansi atau keterbukaan, dan informasi 

keuangan dengan kualitas yang tinggi. Selain itu, auditor eksternal juga 

berfungsi sebagai jalan untuk meminimalisir adanya konflik kepentingan 

diantara investor dengan manajemen perusahaan untuk dapat 

menghasilkan suatu laporan audit yang berkualitas agar dapat menilai 

kewajaran atas laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen 

perusahaan. 

 Mitton (2000) melakukan penelitian yang berjudul "A-Cross Firm 

Analysis of the Impact of Corporate Governance on the East Asian 

Financial Crisis" dengan menggunakan sample sebanyak 398 perusahaan 

dari berbagai negara di Asia Timur, yaitu Indonesia, Korea, Malaysia, 

Filipina dan Thailand untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang 

berhubungan dengan tatakelola perusahaan mempunyai pengaruh yang 

kuat pada kinerja perusahaan selama periode krisis pada tahun 1997-1998. 

Dalam penelitian tersebut Mitton menemukan bahwa auditor eksternal  
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yaitu KAP Big Six mampu menghasilkan return yang lebih besar 

sebanyak 8.1% dibandingkan perusahaan-perusahaan yang tidak diaudit 

oleh KAP Big Six pada periode krisis (Juli 1997 sampai dengan Agustus 

1998).  

Untuk membuktikan apakah auditor eksternal berpengaruh secara 

positif terhadap kinerja perusahaan, maka digunakan proxy ukuran KAP. 

Pada penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori ukuran KAP. Kategori 

yang pertama adalah auditor yang masuk dalam big four auditors, yaitu 

Pricewaterhous Coopers yang mempunyai afiliasi di Indonesia dengan 

KAP Haryanto Sahari dan Rekan, Deloitte yang mempunyai afiliasi di 

Indonesia dengan KAP Osman Bing Satrio, Ernest & Young yang 

mempunyai afiliasi di Indonesia dengan KAP Purwantono, Sarwoko dan 

Sandjaja, dan KPMG yang mempunyai afiliasi di Indonesia dengan KAP 

Sidharta dan Widjaja. Di Indonesia, kategori KAP yang masuk dalam Big 

Four Auditors adalah KAP yang telah berafiliasi internasional dengan ke 

empat auditor besar yang telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan 

kategori kedua adalah auditor yang tidak termasuk dalam Big Four. 

Selanjutnya untuk mengukur variabel ini maka akan digunakan variabel 

dummy. Penetapannya adalaha nilai 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh 

KAP yang berafiliasi internasional dengan KAP Big Four, sedangkan 

nilai 0 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP non Big Four. 

 2.2.2.4 Kepemilikan Asing 

Kepemilikan asing merupakan salah satu komponen yang sangat 

penting dalam struktur kepemilikan saham perusahaan-perusahaan di 

negara-negara berkembang, hal ini karena kepemilikan asing cenderung 
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memiliki kemampuan monitoring yang lebih baik. Namun fokus mereka 

cenderung lebih kepada likuiditas perusahaan dan seringkali tidak mau 

terlibat hubungan jangka panjang dengan perusahaan, apalagi untuk 

membantu restrukturisasi perusahaan yang kinerjanya buruk (Douma, 

George dan Kabir, 2003). 

Douma, George dan Kabir (2003) dalam penelitiannya yang 

berjudul ”Foreign and Domestic Ownership, Business Groups and Firm 

Performance: Evidence from A Large Emerging Market” yang meneliti 

perusahaan publik di India untuk mengetahui pengaruh dari adanya 

jumlah kepemilikan asing baik institusi keuangan asing maupun korporasi 

asing terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio 

Return on Asset (ROA) dan kinerja pasar dengan menggunakan Q rasio. 

Dalam penelitian tersebut, kepemilikan asing dibedakan menjadi dua, 

yaitu kepemilikan institusional keuangan asing dan kepemilikan korporasi 

asing. Douma, George dan Kabir berpendapat bahwa kedua kepemilikan 

asing tersebut memiliki perbedaan karakteristik dan tujuan yang berbeda 

sehingga analisis nya dilakukan secara terpisah agar menghasilkan hasil 

penelitian yang lebih relevan. Namun di dalam penelitian ini, kepemilikan 

asing baik kepemilikan institusional keuangan asing maupun kepemilikan 

korporasi asing tidak dipisahkan, dikarenakan adanya keterbatasan data. 

Hasil penelitian Douma, George dan Kabir menjelaskan bahwa 

presentase kepemilikan asing mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kinerja keuangan dan kinerja pasar perusahaan. 

Namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Apriyanti (2008) yang hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa 

ANALISIS PENGARUH ..., RIA KARTIKA SARI, Ak.-IBS, 2010



 

 

49 

 

presentase kepemilikan asing tidak terbukti berpengaruh secara positif 

terhadap kinerja profitabilitas perusahaan dan kinerja pasar perusahaan. 

Untuk membuktikan apakah adanya kepemilikan asing di dalam 

perusahaan, baik kepemilikan asing berupa institusi keuangan asing 

maupun korporasi asing dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, baik 

dari sisi profitabilitas maupun dari sisi penilaian pasar, maka ukuran yang 

digunakan dalam hipotesis yang akan diuji adalah proporsi jumlah 

kepemilikan asing dengan menggunakan skala rasio dalam perusahaan 

yang akan diteliti. 

2.2.3 Definisi Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang faktornya dikontrol untuk 

menetralisir pengaruhnya yang dapat mengganggu hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen. Sekaran (2003) 

menyatakan bahwa variabel kontrol timbul karena ada faktor lain yang 

turut mempengaruhi variabel dependen (Y). Artinya, tidak mungkin Y 

terjadi hanya disebabkan oleh variabel independen (X), tetapi ada variabel 

lain yang turut menyebabkan Y. 

 Di bawah ini merupakan berbagai variabel yang secara teori 

menentukan penerapan corporate governance maupun kinerja di 

perusahaan.  

2.2.3.1 Ukuran Perusahaan (Size) 

 Ukuran perusahaan adalah variabel yang menggambarkan besar 

kecilnya perusahaan yang ditunjukkan dari besar kecilnya aktiva, jumlah 

penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata total aktiva (Ferry and 

Jones, 1979). 
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Semakin besar suatu perusahaan, maka semakin besar pula 

perusahaan tersebut menanamkan modalnya pada berbagai jenis usaha, 

lebih mudah memasuki pasar modal, memperoleh penilaian kredit (credit 

rating) yang tinggi untuk utang-utang yang diterbitkannya, dan membayar 

tingkat bunga yang lebih rendah terhadap dana pinjamannya (Ferry and 

Jones, 1979). 

Semakin besarnya suatu perusahaan maka dana yang 

diinvestasikan dalam aktiva akan semakin besar. Besarnya dana yang 

diinvestasikan dalam aktiva ini digunakan untuk meningkatkan kapasitas 

penjualan sehingga akan meningkatkan piutang bagi perusahaan. Seiring 

dengan besarnya penjualan maka perusahaan akan menambah 

persediaannya.  

Pada perusahaan berskala besar, tentu memiliki masalah keagenan 

yang lebih besar (karena lebih sulit untuk dimonitor) daripada perusahaan 

yang berskala kecil, sehingga membutuhkan corporate governance yang 

lebih baik. Pada penelitian ini digunakan variabel ukuran perusahaan 

(size) sebagai variabel kontrol.  Ukuran perusahaan diukur dengan 

menggunakan log natural dari total aktiva perusahaan (Apriyanti, 2008). 

2.2.3.2 Leverage 

 Leverage ratio,  atau yang biasa dikenal dengan rasio solvabilitas, 

menunjukkan besarnya modal pinjaman yang digunakan dalam operasi 

perusahaan, baik berupa hutang jangka pendek mapun hutang jangka 

panjang (Gitman, 2006).  

 Menurut Syamsuddin (2004), para investor dan calon investor 

mempunyai kepentingan terhadap komposisi struktur modal perusahaan 
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dalam membiayai aktiva yang dimiliki, hal ini berkaitan dengan 

pembayaran kepada kreditur yang didahulukan dibandingkan dengan 

pembagian hasil kepada pemegang saham. Investor sangat menaruh 

perhatian yang besar pada jumlah hutang serta kemampuan perusahaan 

membayar bunga dan pinjaman pokoknya. Semakin besar hutang 

perusahaan,  maka semakin besar pula resiko perusahaan untuk tidak 

dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang, dan semakin 

besar pula resiko yang mungkin dihadapi oleh investor untuk tidak 

mendapatkan haknya dalam mendapatkan imbal hasil atas investasinya.  

 Semakin besar leverage rasio perusahaan, berarti semakin besar 

proporsi hutang dalam struktur modal perusahaan, maka akan semakin 

besar pula biaya tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan. Hal ini 

berdampak pada semakin tinggi pula resiko investor saham karena posisi 

haknya berada dalam urutan terakhir setelah dipenuhinya tuntutan 

kreditur. Dengan tingginya tingkat resiko yang dihadapi oleh para 

investor, maka dari itu investor juga mengharapkan hasil return yang 

tinggi pula yang akan diperoleh para investor tersebut. 

Variabel leverage digunakan sebagai variabel pengendali karena 

Wolk et al,. 2000, seperti yang dikutip dari Sari dan Zuhrohtun (2005) 

dalam Apriyanti (2008), mengungkapkan bahwa leverage merupakan 

salah satu cara untuk memberikan informasi keuangan yang dapat 

dipercaya bagi para investor dan dapat mengurangi ketidakpastian 

prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Ukuran leverage diukur 

dengan membagi total hutang perusahaan dengan total aktiva perusahaan. 
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2.3 Hipotesis 

Dari perumusan masalah yang telah dijelaskan pada Bab 1, maka 

hipotesis dapat dikembangkan sebagai berikut : 

Hiptotesis Satu  

Barry Reiter dalam Herwidayatmo (2000) menyatakan bahwa komisaris 

independen dapat membantu memberikan kontinuitas dan objektivitas yang 

diperlukan untuk suatu perusahaan agar dapat berkembang dan makmur. 

Komisaris independen membantu merencanakan strategi jangka panjang 

perusahaan dan secara berkala melakukan review atas implementasi strategi 

tersebut. Dengan demikian hal tersebut akan mendatangkan keuntungan yang 

besar bagi perusahaan. 

Brown dan Caylor (2004) yang meneliti sebanyak 2.327 perusahaan yang 

menyimpulkan bahwa adanya hubungan yang positif dan signifikan antara 

komposisi komisaris independen perusahaan dengan peningkatan kinerja 

operasional perusahaan. 

Hipotesis yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 

H1a : proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap ROA. 

H1b : proporsi komisaris independent berpengaruh positif terhadap PBV. 

Hipotesis Dua 

Dalam penelitian ini yang akan dianalisis adalah mengenai pengaruh 

komite audit terhadap kinerja perusahaan, yang diproxy dengan jumlah anggota 

komite audit. Penelitian Mayangsari dan Murtanto (2002) dalam Apriyanti (2008) 

membuktikan bahwa keberadaaan komite audit mempengaruhi minat investor 

terhadap perusahaan. Jumlah komite audit yang telah ditetapkan oleh bapepam 

adalah sebanyak tiga orang. Namun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan 
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yang termasuk dalam industri manufaktur yang telah listing di BEI pada tahun 

2008 mayoritas telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Bapepam. 

Untuk menghindari penelitian yang tidak dapat diambil kesimpulan, karena bisa 

saja perusahaan hanya ingin memenuhi persayaratan bapepam saja, maka 

penelitian ini akan difokuskan pada, apakah perusahaan-perusahan didalam 

industri non keuangan tersebut memiliki komite audit hanya sejumlah 

persyaratan bapepam saja, yaitu sejumlah tiga orang atau memiliki lebih dari tiga 

orang komite audit (termasuk ketua). 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin membuktikan apakah 

jumlah dari komite audit dalam suatu perusahaan publik dapat meningkatkan 

pengawasan yang nantinya akan meningkatkan kinerja perusahaan. 

Hipotesisnya : 

H2a : ROA pada perusahaan yang mempunyai anggota komite audit lebih 

dari tiga orang lebih tinggi (berpengaruh positif) dari ROA pada 

perusahaan yang mempunyai anggota komite audit tiga orang atau kurang. 

H2b : PBV pada perusahaan yang mempunyai anggota komite audit lebih 

 dari tiga orang lebih tinggi (berpengaruh positif) dari PBV pada 

 perusahaan yang mempunyai anggota komite audit tiga orang atau kurang. 

Hipotesis Tiga  

Mitton menemukan bahwa auditor eksternal  yaitu KAP Big Six mampu 

menghasilkan return yang lebih besar sebanyak 8.1% dibandingkan perusahaan-

perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP Big Six pada periode krisis (Juli 1997 

sampai dengan Agustus 1998).  

Kualitas audit yang tinggi seharusnya dapat mendeteksi adanya praktik 

earning management didalam perusahaan, dan melaporkan kinerja perusahaan 
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yang sebenarnya sehingga tidak membohongi investor. Oleh karena itu, Big Four 

auditors diharapkan mampu lebih baik melaporkan kinerja perusahaan yang 

sebenarnya, sehingga dengan hal tersebut diharapkan dapat membuat perusahaan 

untuk benar-benar meningkatkan kinerja operasinya. 

Kualitas audit yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor. 

Hipotesisnya : 

H3a :  ROA pada perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four yang 

 berafiliasi internasional di Indonesia lebih tinggi (berpengaruh positif) 

 dari ROA pada  perusahaan yang diaudit oleh KAP non Big Four. 

H3b : PBV pada perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four lebih yang 

 berafiliasi internasional di Indonesia tinggi (berpengaruh positif) dari 

 PBV pada perusahaan yang diaudit oleh KAP non Big Four. 

Hipotesis Empat 

Douma, George dan Kabir (2003) dalam penelitiannya menyimpulkan 

bahwa kepemilikan asing atas perusahaan publik di India dapat secara positif 

mempengaruhi kinerja perusahaan, baik dari sisi kinerja profitabilitas maupun 

dari sisi penilaian pasar. Proxy yang digunakan dalam penelitian Douma, George 

dan Kabir (2003) adalah return on assets (ROA) dan kinerja pasar dengan Q ratio. 

Kepemilikan asing dianggap memiliki kemampuan monitoring yang lebih 

baik dibandingkan dengan kepemilikan domestik sehingga kinerja perusahaan 

dapat cenderung lebih meningkat jika terdapat struktur kepemilikan asing 

didalam perusahaan. 

Hipotesis yang digunakan : 

H4a : persentase kepemilikan asing berpengaruh positif  terhadap ROA. 

H4b : persentase kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap PBV. 
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Hipotesis Lima 

Hipotesis lima digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

bebas yaitu faktor-faktor corporate governance seperti komisaris independen, 

komite audit, auditor eksternal, serta kepemilikan asing dan variabel kontrol yaitu 

logaritma natural dari total aset serta leverage dapat secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel terikatnya, yaitu ROA dan PBV. 

Hipotesis yang digunakan : 

H5a : faktor-faktor corporate governance yaitu komisaris independen, 

komite audit, auditor eksternal, kepemilikan asing serta variabel 

kontrol natural logaritma total aset dan leverage dapat secara 

bersama-sama mempengaruhi ROA. 

H5b :  faktor-faktor corporate governance yaitu komisaris independen, 

komite audit, auditor eksternal, kepemilikan asing serta variabel 

kontrol natural logaritma total aset dan leverage dapat secara 

bersama-sama mempengaruhi PBV. 

2.4 Spesifikasi Model 

Model-model yang akan dibentuk adalah ROA dan PBV sebagai variabel 

terikat, dan variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

komisaris independen, komite audit, auditor eksternal dan kepemilikan anggota 

dewan. Untuk meneliti mengenai ROA dan PBV, dihitung dengan persamaan 

regresi berganda seperti berikut : 

 ROA = b0 + b1BOC + b2AUDCOM + b3AUDIT + b4FOROWN +b5LNTA 

 +b6LEV + ε 
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 PBV = b0 + b1BOC + b2AUDCOM + b3AUDIT + b4FOROWN +b5LNTA 

 +b6LEV+ ε 

 catatan : 

  ROA   :  Return on Asset perusahaan 

 PBV   :  Price to Book Value perusahaan 

 BOC   :  Komisaris independen, dengan proksi proporsi komisaris 

        independen dalam sturktur dewan komisaris 

 AUDCOM  :  Komite audit, yang diukur dengan 1 jika jumlah anggota 

        komite audit lebih dari tiga orang dan 0 jika 

kurang dari         atau sama dengan tiga orang 

 AUDIT  :  Auditor eksternal, yang menggunakan proxy ukuran 

        KAP dan dinilai 1 jika perusahaan diaudit oleh 

KAP         yang berafiliasi dengan KAP Big Four dan 0 jika 

            perusahaan diaudit oleh KAP non Big Four 

FOROWN  :  Kepemilikan asing, dengan proxy presentase  

       kepemilikan asing didalam struktur perusahaan  

LNTA      :  Ukuran perusahaan, dengan proxy natural logaritma dari 

        total aktiva 

LEV   :  Leverage, dengan proxy total hutang terhadap total   

        aktiva 

ε   :  Error term 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 105 perusahaan 

publik yang terdapat dalam semua industri non keuangan, yaitu agriculture 

industry, mining industry, basic industry and chemical, miscellaneous industry, 

consumer goods industry, property, real estate and building construction 

industry, infrastructure, utilities and transportation industry, dan trade and 

services industry yang menerbitkan laporan keuangan yang lengkap dan telah 

diaudit oleh auditor eksternal pada tahun 2008 di website Bursa Efek Indonesia.  

Penulis menetapkan perusahaan publik yang dijadikan objek penelitian 

adalah perusahaan publik yang mencatat positif earnings pada tahun 2008, hal 

tersebut dikarenakan pada tahun 2008 terjadi krisis global yang melanda negara 

Amerika Serikat yang secara langsung mempengaruhi perusahaan-perusahaan 

publik di Indonesia sehingga ada beberapa perusahaan publik yang mencatat nilai 

negatif earnings pada tahun tersebut. Untuk menghindari adanya bias terhadap 

kondisi-kondisi perekonomian pada tahun penelitian maka penulis menetapkan 

objek penelitian penulis adalah perusahaan publik yang mencatatkan nilai positif 

earnings pada tahun 2008. Untuk melihat daftar sampel perusahaan, lihat pada 

Lampiran. Jenis data dalam penelitian ini adalah cross section, yaitu data yang 

menunjukkan satu titik waktu tertentu, pada beberapa obyek dengan tujuan untuk 

menggambarkan keadaan. Metode pengumpulan sampel dengan cara purposive 

sampling, dengan kriteria sebagai berikut : 
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1. Perusahaan publik  yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008; 

2. Menerbitkan laporan keuangan tahunan yang lengkap pada website Bursa 

Efek Indonesia; 

3. Berada didalam industri non keuangan, yaitu  agriculture industry, mining 

industry, basic industry and chemical, miscellaneous industry, consumer 

goods industry, property, real estate and building construction industry, 

infrastructure, utilities and transportation industry, dan trade and services 

industry; 

4. Menerbitkan laporan keuangan tahunan dalam satuan mata uang Rupiah; 

5. Mencatatkan nilai positif earnings dalam laporan keuangan tahun 2008. 

Tabel 3-1 

Pemilihan Sampel 

 Total perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008    432 

 Perusahaan dan laporan keuangan yang tidak lengkap            (241) 

 Perusahaan dengan laporan keuangan yang lengkap    191 

 Perusahaan perbankan dan keuangan      (69) 

 Total Perusahaan Publik                  122 

 Perusahaan Publik yang mencatat nilai negatif earnings  

            (akibat terdapat rugi selisih kurs)      (17) 

 Total Sampel Perusahaan                             105 

 

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling, yaitu teknik sampling dengan menggunakan pertimbangan dan 

batasan tertentu sehingga sampel yang dipilih relevan dengan tujuan penelitian.  
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan sumber data historis. Jenis data yang digunakan 

adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Data sekunder merupakan 

data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak ketiga, melalui media perantara. 

Data sekunder merupakan data yang diambil melalui website Bursa Efek 

Indonesia. Data yang diambil adalah data perusahaan yang terdapat didalam industri non 

keuangan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008. 

Untuk data kuantitatif, seperti ROA, PBV, ukuran perusahaan, leverage, dan 

jumlah kepemilikan asing diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 

Data mengenai proporsi komisaris independen, jumlah komite audit, dan auditor 

eksternal, didapatkan dari laporan keuangan tahunan lengkap berserta laporan audit 

perusahaan yang terdapat pada website Bursa Efek Indonesia. 

3.4 Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dibuat 

sebelumnya, yaitu mengenai kinerja perusahaan, baik dari sisi profitabilitas berupa nilai 

Return on Assets (ROA) maupun dari sisi kinerja pasar berupa nilai Price to Book Value 

(PBV). Langkah awal pengolahan data adalah dengan cara mengubah data mentah 

menjadi proksi-proksi yang telah ditentukan dengan menggunakan program microsoft 

excel. Setelah nilai proksi dari setiap variabel telah didapat, selanjutnya dilakukan 

pengolahan data dengan menggunakan model regresi linear. Regresi linear tersebut 

bertujuan untuk dapat memperkirakan koefisien dari persamaan linear yang 

menggunakan satu atau lebih variabel bebas (independent variable) yang menjadi 

prediktor terbaik atas nilai variabel terikat (dependent variable). 
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3.5 Metode Pengujian Hipotesis 

 3.5.1 Pengujian Berdasarkan Asumsi Dasar Statistik 

Dalam penelitian ini digunakan uji asumsi klasik sebelum menguji hipotesis 

menggunakan analisis regresi berganda. Untuk mengetahui apakah nilai penaksir dari 

koefisien regresi adalah  penaksir tak bias linier terbaik atau best linier unbiased 

estimator (BLUE) berdasarkan Gujarati (2003), maka uji asumsi klasik yang akan 

digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam uji normalitas ini terdapat 

dua cara untuk melihat apakah residual terdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara 

analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2005). 

2. Uji Multikolineritas 

Uji multikolineritas ini diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam 

satu model. Kemiripan antar variabel independen dalam suatu model dapat menyebabkan 

terjadinya korelasi yang sangat kuat antara satu variabel independen dengan variabel 

independen yang lainnya. Selain itu, uji multikolineritas juga bertujuan untuk 

menghindari kebiasan dalam proses pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh uji 

parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi 

yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi diantara variabel independen. 

Uji multikolineritas dilakukan dengan cara menghitung nilai variance 

inflation factor (VIF) dari tiap-tiap independen variabel. Nilai VIF yang kurang dari 10 

menunjukkan bahwa korelasi antar variabel independen masih dapat ditolerir. 
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah varians 

variabel bebas tidak konstan dari waktu ke waktu. Menurut asumsi lain, yaitu asumsi 

homoskedastisitas menyebutkan bahwa varians dari tiap unsur distrubance/error dari 

variabel bebas adalah konstan. 

Dengan adanya heteroskedastisitas, penaksir σ ² menjadi bias. Nilai penaksir 

juga menjadi tidak efisien, karena memiliki varians yang lebih besar daripada yang 

seharusnya. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas digunakan pengujian yang dilihat dari 

hasil pola gambar scatter plot model.  Hasil analisis pada gambar scatter plot yang 

menyatakan model regresi linier berganda tidak terdapat heteroskedastisitas. Jika pada 

gambar scatter plot tidak terdapat pola yang jelas, serta menghasilkan titik-titik yang 

menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 

3.5.2 Pengujian Model 

Setelah model regresi dibentuk, selanjutnya model ini akan diuji kesesuaiannya 

dengan syarat-syarat model ekonometrika yang baik, sehingga nantinya akan diperoleh 

hasil estimasi yang akurat. Pengujian yang digunakan adalah pengujian yang biasa 

digunakan dalam model regresi sederhana berdasarkan Gujarati (2003), yaitu : 

1. Uji Signifikansi Variabel Bebas (t-stat) 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan yang signifikan 

dari masing-masing variabel bebas (independent variable) terhadap variabel terikatnya 

(dependent variable). Uji t-stat dilakukan dengan menggunakan tingkat keyakinan 

(significance level) sebesar 5% dengan satu arah (one tail). Pengambilan keputusan 

didasarkan probabilitas dengan hipotesis sebagai berikut : 
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H1 : Koefisien regresi signifikan 

Jika 

P < significance level, maka H0 ditolak 

Apabila tingkat signifikansi yang diperoleh (p-value) lebih kecil dari 0.05 

maka H0 dapat ditolak. Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah jika 

probabilitas < 0.05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa corporate governance 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA dan PBV). Sebaliknya 

jika probabilitas > 0.05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa corporate governance 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA dan PBV). 

2. Uji Persamaan Regresi Secara Keseluruhan (joint-test) 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

(independent variable) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (dependent 

variable) dengan melihat nilai signifikansi F. Joint test dilakukan dengan melakukan uji 

statistik F (F-test). Uji statistik F dilakukan dengan menganalisis hasil pengolahan 

ANOVA (Analisis of Variance). Pengambilan keputusan diambil berdasarkan 

probabilitas dengan hipotesis sebagai berikut : 

H0 : variabel bebas secara bersama tidak mampu mempengaruhi variabel terikat. 

H1 : variabel bebas secara bersama mampu mempengaruhi variabel terikat. 

Jika  

P < significance level, maka H0 ditolak 

P > significance level, maka H0 diterima 

3. Uji R-squared (R²) dan Adjusted R-squared (Adjusted R²) 

Pengujian R² dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan variabel-

variabel bebas (independent variable) untuk menjelaskan variabel terikat (dependent 

variable) dalam suatu persamaan regresi. Nilai R² terletak antara nilai 0 sampai 1. 
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Kecocokan model (goodness of fit) dianggap lebih baik jika R² semakin mendekati angka 

1. Sebaliknya, jika R² semakin mendekati angka 0, maka kemampuan variabel-variabel 

bebas untuk memprediksi variabel terikatnya semakin terbatas. Permasalahan yang 

timbul saat akan menggunakan R² adalah ketika setiap adanya penambahan variabel 

bebas dalam persamaan regresi akan selalu meningkatkan nilai R². Penggunaan adjusted 

R² mampu melihat pengaruh penambahan variabel bebas secara lebih objektif. Apabila 

variabel bebas yang ditambah tersebut mampu memperkuat daya prediksi suatu model, 

maka adjusted R² akan meningkat. Namun jika tambahan variabel bebas tidak memiliki 

kecocokan dengan model regresi tersebut maka nilai adjusted R² akan menurun. 
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BAB 4  

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Obyek penelitian yang diambil adalah 105 perusahaan yang berada didalam 

industri non keuangan, yaitu agriculture industry, mining industry, basic industry and 

chemical, miscellaneous industry, consumer goods industry, property, real estate and 

building construction industry, infrastructure, utilities and transportation industry, dan 

trade and services industry.  

Penulis menetapkan obyek penelitian berupa perusahaan-perusahaan yang telah 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tergabung di dalam industri non keuangan 

dikarenakan perusahan-perusahaan ini diatur tata kelola perusahannya oleh Badan 

Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Perusahaan-perusahaan yang berada di industri keuangan, selain diatur 

pengelolaannya oleh Bapepam dan Undang-Undang, juga diatur oleh lembaga 

independen yaitu Bank Indonesia untuk prinsip-prinsip tata kelola perusahan perbankan 

secara khusus.  

Penulis menetapkan obyek yang dijadikan penelitian adalah perusahaan-

perusahaan non keuangan yang telah terdaftar di BEI agar penelitian tidak terkait dengan 

peraturan khusus pemerintah dan perbankan. 

Selain itu, penulis menetapkan obyek penelitian yaitu perusahaan-perusahaan 

yang mencatat nilai positif earnings pada tahun 2008. Hal ini dikarenakan pada tahun 

tersebut terjadi krisis global yang melanda negara Amerika Serikat dan mempengaruhi 

perusahaan-perusahaan publik di Indonesia secara langsung. Hal tersebut mengakibatkan 

adanya beberapa perushaaan publik yang mencatatkan nilai negatif earnings pada 
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laporan income statement nya di tahun 2008. Untuk menghindari adanya bias terhadap 

kondisi-kondisi perekonomian pada tahun 2008, penulis menetapkan obyek penelitian 

penulis adalah perusahaan publik yang mencatatkan nilai positif earnings pada tahun 

2008. 

Pada bab ini akan disajikan hasil dari analisis data berdasarkan penelitian dari 

sejumlah variabel yang digunakan dalam model analisis regresi berganda untuk 

mengetahui apakah terdapat pengaruh corporate governance yang sebagai variabel bebas 

(independen) dengan profitabilitas dan kinerja pasar perusahaan yang sebagai variabel 

terikat (dependen) dengan menggunakan rasio keuangan Return on Asset (ROA) sebagai 

ukuran kinerja profitabilitas dan rasio Price to Book Value (PBV) sebagai ukuran kinerja 

pasar perusahaan. Di dalam penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu 

ukuran perusahaan (size) dan rasio leverage. 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Statistika Deskriptif  

Pada bagian ini akan digambarkan atau dideskripsikan mengenai data dari 

masing-masing variabel yang telah diolah. Data statistika deskriptif yang 

dimasukkan adalah N, yaitu jumlah sampel yang digunakan oleh penulis, 

minimum value (nilai minimum) dari masing-masing variabel, maximum value 

(nilai maksimum) dari masing-masing variabel, mean (rata-rata) dari setiap 

variabel dan standar deviasi. Nilai statistika deskriptif dapat dilihat pada Tabel 4-

1. 
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Tabel 4-1  

Descriptive Statistics 

  
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

BOC 105 .14 1.00 .3874 .13026 
FOROWN 105 .1011 .9975 .495480 .2706428 
ROA 105 .0000 .3920 .073914 .0855516 
PBV 105 .01 19.20 1.6530 2.73454 
LNTA 105 24.85 32.02 27.7751 1.65711 
LEV 105 .03 .96 .5063 .21364 
           

  Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 

AUDCOM 

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 94 89.5 89.5 89.5 
1 11 10.5 10.5 100 

Total 
105 100 100   

 Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 

 

AUDIT 

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 51 48.6 48.6 48.6 
1 54 51.4 51.4 100 

Total 
105 100 100   

 Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 

 

Dari hasil statistika deskriptif diatas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata 

dari variabel bebas BOC (Board of Commisioner) adalah sebesar 0.3874, dengan 

standar deviasi sebesar 0.13026. Artinya adalah, rata-rata perusahaan memiliki 

proporsi komisaris independen sebesar 38.74% dari total keseluruhan dewan 

komisaris yang ada didalam perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

perusahaan di Indonesia pada tahun 2008 telah memenuhi persyaratan yang telah 

ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yaitu untuk memiliki  

jumlah komisaris independen minimal 30% dari total dewan komisaris yang ada 

didalam perusahaan. 
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Selanjutnya, nilai rata-rata variabel bebas FOROWN (Foreign 

Ownership) adalah sebesar 0.495480 dengan standar deviasi sebesar 0.2706428 

Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan di Indonesia pada tahun 2008 

memiliki persentase kepemilikan asing sebesar 49.54% dari keseluruhan jumlah 

saham yang beredar. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan-perusahaan di 

Indonesia pada tahun 2008 kepemilikan sahamnya masih didominasi oleh para 

investor dalam negeri (domestik). 

Pada variabel terikat, yaitu ROA (Return on Asset) memiliki nilai rata-

rata sebesar 0.073914 dengan standar deviasi sebesar 0.0855516. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan di Indonesia pada tahun 2008 

perusahaan mampu mengelola setiap aset Rp.1,- untuk menghasilkan keuntungan 

sebesar Rp.0.073914 atau 7.39%. Semakin tinggi ROA, maka berarti perusahaan 

mampu mendayagunakan asset dengan baik untuk memperoleh keuntungan. 

Pada variabel terikat yang lain, yaitu PBV (Price to Book Value), 

memiliki nilai rata-rata sebesar 1.6530 dengan standar deviasi sebesar 2.73454. 

Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan di Indonesia pada tahun 2008 

memiliki apresiasi pasar terhadap harga pasar saham perusahaan lebih tinggi 

dibandingkan dengan nilai bukunya (overvalued). 

 Pada tahun 2008, nilai rata-rata natural logaritma dari jumlah total asset 

perusahaan sebagai variabel kontrol ukuran perusahaan memiliki nilai sebesar 

27.7751, nilai natural logaritma dari total asset tersebut jika dianti logaritma akan 

menghasilkan nilai sebesar 1.154.975.214.000 yang artinya bahwa rata-rata 

perusahaan di Indonesia pada tahun 2008 memiliki total asset sebesar Rp. 

1.154.975.214.000. Variabel kontrol lain, yaitu LEV (leverage) memiliki nilai 

rata-rata sebesar 0.5063, artinya rata-rata perusahaan di Indonesia pada tahun 
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2008 melakukan pembiayaan dengan menggunakan hutang (debt) sebesar 

50.63% dari total aktivanya. 

Variabel bebas AUDCOM (Audit Committee) menunjukkan bahwa 

perusahaan-perusahaan di Indonesia pada tahun 2008 yang memiliki anggota 

komite audit lebih dari 3 orang hanya sebesar 10.5% saja, sedangkan 89.5% 

lainnya membentuk anggota komite audit  sesuai dengan ketentuan minimal 

BAPEPAM. Untuk variabel auditor eksternal (AUDIT), perusahaan yang 

menggunakan jasa auditor eksternal yang tergabung dalam kelompok Big Four 

Auditors sebesar 51.4%, dan 48.6% perusahaan lain menggunakan jasa auditor 

eksternal non Big Four. Jadi pada tahun 2008, lebih banyak perusahaan yang 

menggunakan jasa Auditor Big Four dibandingkan dengan menggunakan jasa 

Auditor non Big Four. 

 

4.2.2 Pengujian Berdasarkan Asumsi Dasar Statistik 

Pengujian selanjutnya adalah pengujian untuk mengetahui apakah model 

yang digunakan dalam penelitian ini telah sesuai dengan asumsi dasar statistik 

atau tidak. Pengujian ini dilakukan agar nilai parameter memenuhi syarat BLUE 

(Best Linier Unbiase Estimator). Pengujian yang dilakukan adalah uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian ini 

menggunakan uji normalitas dengan normal probably plot of standardized 

residual dan tabel Kolmogorov-Smirnov Test atas masing-masing variabel dan 

hasilnya sebagai berikut : 
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1. Kolmogorov-Smirnov Test 

Pada Tabel 4-2 dibawah ini akan ditampilkan uji normalitas untuk masing-

masing variabel dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. 

Tabel 4-2 

    BOC FOROWN ROA PBV LNTA LEV 
N 105 105 105 105 105 105 
Normal 
Parametersa 

Mean 
0.3874 0.49548 0.073914 1.653 27.7751 0.5063 

Std. Deviation 0.13026 0.270643 0.085552 2.73454 1.65711 0.21364 
Most 
Extreme 
Differences 

Absolute 
0.232 0.1 0.218 0.274 0.063 0.079 

Positive 0.232 0.1 0.218 0.269 0.063 0.056 
Negative -0.206 -0.084 -0.194 -0.274 -0.039 -0.079 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.38 1.028 2.237 2.807 0.644 0.807 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.000 0.241 0.000 0.000 0.801 0.533 
a. Test distribution is Normal.             

   Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 

 

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa variabel Foreign Ownership, Size 

(LNTA), dan Leverage telah terdistribusi secara normal. Sedangkan untuk 

variabel BOC (Board of Commissioner) tidak dapat terdistribusi secara normal. 

Penulis telah melakukan beberapa langkah agar variabel BOC tersebut dapat 

terdistribusi secara normal, yaitu pertama dengan cara membuang data yang 

terlihat jauh dari angka sebaran data, namun setelah diuji normalitaskan kembali, 

variabel BOC tersebut masih belum dapat terdistribusi secara normal. Langkah 

selanjutnya adalah dengan me-transform data BOC tersebut kedalam bentuk 

natural logaritma (LN), namun tetap tidak dapat terdistribusi secara normal. 

Langkah terakhir yang penulis lakukan adalah dengan membuang data outlier 

yang dilakukan dengan cara mencari terlebih dahulu data-data yang dianggap 

sebagai outlier, lalu membuang data tersebut. Setelah langkah terakhir dilakukan, 

variabel Board of Commissioner tersebut masih tetap tidak bisa terdistribusi 
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secara normal. Dapat ditarik kesimpulan bahwa data BOC ini tersebar secara 

uniform sehingga tidak dapat terdistribusi secara normal dan hal ini merupakan 

suatu keterbatasan penelitian bagi penulis. 

Untuk variabel Return on Assets (ROA) dan Price to Book Value (PBV) tidak 

terdistribusi secara normal karena nilai probablitas signifikansinya kurang dari 

significance level 5%, sehingga perlu dilakukan transform data agar variabel 

tersebut dapat terdistribusi secara normal. Agar variabel ROA dan PBV dapat 

terdistribusi secara normal, maka dilakukan transform data yaitu dengan 

mengubah variabel-variabel tersebut kedalam bentuk natural logaritma (LN). 

Setelah variabel-variabel tersebut diubah kedalam bentuk natural logaritma, maka 

hasilnya data dapat terdistibusi secara normal. 

Tabel 4-3 di bawah ini adalah hasil Kolmogorov-Smirnov Test untuk variabel 

ROA dan PBV yang telah di-transform kedalam bentuk natural logaritma (LN). 

Tabel 4-3 

    LNROA LNPBV 
N 105 105 
Normal 
Parametersa 

Mean -
3.41E+00 

-1.28E-
01 

Std. 
Deviation 1.62E+00 1.14E+00 

Most 
Extreme 
Differences 

Absolute 
0.118 0.082 

Positive 0.063 0.057 
Negative -0.118 -0.082 

Kolmogorov-Smirnov Z 
1.211 0.844 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.106 0.474 
a. Test distribution is 
Normal.     

 Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 

 

Setelah variabel ROA dan PBV di-transform kedalam bentuk natural 

logaritma (LN), kemudian dilakukan kembali uji normalitas dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test, lalu hasilnya seperti yang terlihat pada 
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Tabel 4-3 di atas dan hasilnya variabel natural logaritma ROA dan variabel 

natural logaritma PBV telah terdistribusi secara normal.  

Selain itu, uji normalitas juga dapat dibuktikan dengan Gambar 4-1 dan 

Gambar 4-2 yaitu gambar grafik normal probably plot of standardized residual 

yang terdapat pada Lampiran. Berdasarkan Gambar 4-1 dan Gambar 4-2 dapat 

dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya 

mengikuti arah garis diagonal. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penyebaran data Return on Asset (ROA) dan Price to Book Value (PBV) telah 

mendekati normal atau memenuhi asumsi normalitas. Hal tersebut juga didukung 

oleh gambar grafik histogram pada Gambar 4-3 dan Gambar 4-4 yang juga 

terdapat pada Lampiran. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan dengan menghitung nilai variance inflation 

factor (VIF) dari tiap-tiap variabel bebas (independen). Uji multikolinearitas 

digunakan untuk mengetahui apakah didalam model regresi yang telah dibentuk 

terdapat korelasi atau hubungan yang linier antar variabel bebas (independen) 

yaitu corporate governance.  

Berikut ini adalah hasil dari uji multikolinearitas menggunakan nilai variance 

inflation factor (VIF) : 
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Tabel 4-4 

Uji Multikolinearitas 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 

-2.207 2.735 
  

-0.807 0.422 
    

BOC -0.788 1.08 -0.063 -0.729 0.468 0.975 1.025 
AUDCOM 0.728 0.501 0.139 1.455 0.149 0.814 1.228 
AUDIT 0.775 0.317 0.241 2.444 0.016 0.761 1.315 
FOROWN 0.844 0.561 0.141 1.505 0.135 0.838 1.194 
LNTA -0.014 0.098 -0.014 -0.14 0.889 0.734 1.363 
LEV -2.782 0.677 -0.368 -4.108 0.000 0.922 1.084 

  Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 

Tabel 4-5 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
2 (Constant) 

0.67 2.057 
  

0.326 0.745 
    

BOC -0.066 0.813 -0.008 -0.082 0.935 0.975 1.025 
AUDCOM 0.849 0.377 0.229 2.255 0.026 0.814 1.228 
AUDIT 0.01 0.239 0.004 0.042 0.966 0.761 1.315 
FOROWN 0.335 0.422 0.079 0.793 0.429 0.838 1.194 
LNTA -0.069 0.074 -0.1 -0.939 0.35 0.734 1.363 
LEV 1.755 0.51 0.329 3.444 0.001 0.922 1.084 

  Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 

 

Variabel komisaris independen (Board of Commissioner) memiliki nilai VIF 

sebesar 1.025, variabel komite audit (Audit Committee) memiliki nilai VIF 

sebesar  1.228, variabel auditor eksternal memiliki nilai VIF sebesar 1.315, 

variabel kepemilikan asing (Foreign Ownership) memiliki nilai VIF sebesar 

1.194, variabel ukuran perusahaan (LNTA) memiliki nilai VIF sebesar 1.363 dan 

variabel leverage memiliki nilai VIF sebesar 1.084. Dengan demikian, hasil 

analisis data variabel independen menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 

linier atau korelasi antar variabel bebas. Nilai VIF yang kurang dari 10 
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menunjukkan bahwa, korelasi antar variabel independen masih dapat ditolerir 

(Gujarati, 2003). Berdasarkan hasil analisis di atas, tidak terdapat variabel 

independen yang memiliki nilai variance inflation factor (VIF) lebih dari sepuluh. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terdapat ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Model regresi yang baik harus memenuhi syarat homoskedastisitas, 

dimana nilai varians dari variabel bebas mempunyai nilai yang konstan. Hasil 

dari pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatter plot dapat 

dilihat pada Gambar 4-5 dan Gambar 4-6 yang terdapat di Lampiran. Dari 

gambar 4-5 dan gambar 4-6, dapat dilihat bahwa tidak terdapat pola yang jelas, 

serta menghasilkan titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu 

Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model regresi ini. 

Analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan, 

karena jumlah pengamatan yang mempengaruhi hasil ploting. Semakin sedikit 

jumlah pengamatan, maka semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik plot. 

Oleh sebab itu, diperlukam uji statistik yang lebih mampu menjamin keakuratan 

hasil. Uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

Heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah Uji Glesjer.  

Uji Glesjer dilakukan dengan cara meregres nilai absolut dari residual 

terhadap variabel independen (Gujarati, 2003). Di bawah ini adalah hasil 

tampilan output SPSS dari regres nilai absolut residual masing-masing model 

terhadap independen variabelnya. 
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Tabel 4-6 

Uji Glesjer - Model 1 (ROA) 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 
3.243 1.793 

  
1.809 0.074 

BOC 0.739 0.708 0.103 1.044 0.299 
AUDCOM -0.063 0.328 -0.021 -0.193 0.847 
AUDIT -0.041 0.208 -0.022 -0.197 0.844 
FOROWN -0.475 0.368 -0.137 -1.292 0.200 
LNTA -0.092 0.064 -0.163 -1.43 0.156 
LEV 0.566 0.444 0.129 1.274 0.206 

a. Dependent Variable: ABSUTROA       

               Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 

 

Tabel 4-7 

Uji Glesjer - Model 2 (PBV) 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

2 (Constant) 
2.799 1.245 

  
2.248 0.027 

BOC 0.394 0.492 0.078 0.801 0.425 
AUDCOM -0.006 0.228 -0.003 -0.028 0.978 
AUDIT 0.06 0.144 0.046 0.419 0.676 
FOROWN 0.352 0.255 0.145 1.379 0.171 
LNTA -0.078 0.045 -0.197 -1.755 0.082 
LEV -0.375 0.308 -0.121 -1.214 0.228 

a. Dependent Variable: ABSUTPBV       

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 

 

Dari tabel 4-6 dan tabel 4-7 di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa tidak ada 

satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi 

variabel dependen nilai Absolut Ut (ABSUT). Hal tersebut terlihat dari nilai 
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probabilitas signifikansinya berada diatas significance level 5%. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas, 

yang artinya bahwa nilai varians dari variabel bebas (independent variable) 

memiliki nilai yang konstan. 

 

4.2.3 Pengujian Kriteria Statistik 

Setelah data-data yang diperoleh diubah menjadi proksi yang 

mempresentasikan variabel-variabel dalam penelitian ini, maka selanjutnya 

dibentuk suatu model regresi. Model regresi tersebut selanjutnya diuji 

kesesuaiannya dengan syarat-syarat model ekonometrika yang baik, sehingga 

dapat diperoleh hasi estimasi yang tepat. Pengujian yang dilakukan adalah 

pengujian yang dapat digunakan dalam sebuah model regresi. 

4.2.3.1 Uji R-Squared (R²) dan Adjusted R-Squared (Adj R²) 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel-

variabel bebas (independen) dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel 

terikatnya (dependen) yaitu Return On Asset (ROA) dan Price to Book Value 

(PBV). Pada Tabel 4-8 dapat terlihat seberapa besar variabel-variabel bebas 

(independen) dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel terikat ROA. 

Pada Tabel 4-9 menggambarkan seberapa besar variabel-variabel bebas dalam 

penelitian ini mampu menjelaskan variabel terikat PBV. 

Tabel 4-8 

Model R 
R 

Square  

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 .526a 0.277 0.232 1.42E+00 

         Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 
  

Pada model 1 dengan variabel terikat ROA, memiliki Adjusted R-Square 

sebesar 0.232. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas di dalam 
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penelitian mampu menjelaskan variabel terikat ROA sebesar 23.2%, sedangkan 

76.8% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain. 

Tabel 4-9 

Model R 
R 

Square  

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
2 .421a 0.177 0.127 1.07E+00 

         Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 
 

Pada model 2 dengan variabel terikat PBV, memiliki nilai Adjusted R-

Square sebesar 0.127. Hal ini berarti variabel-variabel bebas di dalam penelitian 

mampu menjelaskan variabel terikat PBV sebesar 12.7%, sedangkan 87.3% 

sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain. 

4.2.3.2 Uji Persamaan Regresi Secara Keseluruhan (joint test) 

Pengujian persamaan regresi secara keseluruhan dilakukan untuk 

mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model 

memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya (Ghozali, 

2005). Uji statistik ini dilakukan dengan menganalisis hasil pengolahan ANOVA 

(Analisis of Variance). Jika F Sign lebih kecil dari significance level 5% maka 

dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas secara bersamaan mampu 

mempengaruhi variabel terikat. 

 

Tabel 4-10 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 
75.248 6 12.541 6.245 .000a 

Residual 196.805 98 2.008     

Total 
272.053 104       

               Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 
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H0 : semua variabel bebas tidak mampu secara bersamaan mempengaruhi variabel 

terikat (ROA) 

H5a : semua variabel bebas mampu secara bersamaan mempengaruhi variabel terikat 

(ROA) 

tolak H0, jika F > Fα 

6.245 > 2.19 

Maka, tolak H0 atau artinya semua variabel bebas mampu secara bersamaan 

mempengaruhi variabel terikat ROA 

 

 

Tabel 4-11 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

2 Regression 
23.971 6 3.995 3.515 .003a 

Residual 111.389 98 1.137     

Total 
135.36 104       

               Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 
 

H0 : semua variabel bebas tidak mampu secara bersamaan mempengaruhi variabel 

terikat (PBV) 

H5b : semua variabel bebas mampu secara bersamaan mempengaruhi variabel terikat 

(PBV) 

tolak H0, jika F > Fα 

3.515 > 2.19 

Maka, tolak H0 atau artinya semua variabel bebas mampu secara bersamaan 

mempengaruhi variabel terikat PBV 

 

Pada kedua tabel ANOVA di atas, model 1 (ROA) memiliki nilai F. Sign 

sebesar 0.000 dan model 2 (PBV) memiliki F. Sign sebesar 0.003 yang semuanya 

berada dibawah signifikan level 5%. Dengan demikian, untuk model 1 maupun 

untuk model 2, dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, dapat dikatakan bahwa 

semua variabel bebas dapat secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat 

ROA dan PBV secara signifikan. 
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4.2.3.3 Uji Signifikansi Variabel Bebas (t-stat) 

Pengujian signifikansi terhadap variabel bebas (t-stat) dilakukan untuk 

mengetahui signifikansi suatu variabel bebas terhadap model regresi.Uji t-stat  

dilakukan dengan menggunakan tingkat keyakinan (significance level) sebesar 

5%. Jika Probabilita t-stat mempunyai nilai yang lebih kecil daripada 5% maka 

tingkat keyakinan 5%, maka suatu variabel bebas dikatakan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikatnya. 

Tabel 4-12 menunjukkan hasil pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui tingkat signifikansi variabel-variabel bebas secara individu terhadap 

variabel terikat ROA. 

Tabel 4-12 

Coefficients – ROA 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 
-2.207 2.735 

  
-0.807 0.422 

BOC -0.788 1.080 -0.063 -0.729 0.468 
AUDCOM 0.728 0.501 0.139 1.455 0.149 
AUDIT 0.775 0.317 0.241 2.444 .016*** 
FOROWN 0.844 0.561 0.141 1.505 0.135 
LNTA -0.014 0.098 -0.014 -0.140 0.889 
LEV -2.782 0.677 -0.368 -4.108 .000*** 

               Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 

  

Nilai beta koefisien dari masing-masing variabel bebas di atas masih 

berada di dalam satuan nilai natural logaritma, sehingga perlu dikembalikan 

kedalam bentuk yang sebenarnya dengan cara menganti logaritma kan nilai beta 

koefisien dari masing-masing variabel (Gujarati, 2003 p. 177-180), sehingga 

persamaan regresi yang telah dianti logaritma adalah sebagai berikut : 
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ROA = 0.110 – 0.545BOC + 1.071AUDCOM + 1.170AUDIT + 

         1.326FOROWN – 0.014TA – 0.938LEV 

Pada hasil regresi di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien konstanta 

adalah sebesar 0.11. Hal ini dapat diartikan bahwa Y (Return on Assets) akan 

bernilai 0.11, jika faktor-faktor corporate governance yang lain dianggap konstan.  

Koefisien komisaris independen mempunyai nilai sebesar  -0.545. Hal ini 

menunjukkan bahwa ROA akan turun sebesar 0.545 ketika BOC bertambah  

sebanyak satu orang, dengan asumsi bahwa faktor lain konstan. Tingkat 

signifikansi 0.468 yang lebih besar dari significance level menunjukkan sebuah 

hubungan yang tidak signifikan. Dengan demikian, hipotesis H1a ditolak. 

Penelitian ini memberikan hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya, yaitu 

penelitian Apriyanti (2008) sebagai penelitian acuan, dan penelitian lain yang 

dilakukan oleh Aryati dan Mediyanti (2005) yang menjelaskan bahwa proporsi 

komisaris independen tidak terbukti secara empiris mempengaruhi ROA. 

Koefisien komite audit mempunyai nilai sebesar 1.071. Hal ini berarti 

ROA akan naik senilai 1.071 ketika perusahaan memiliki jumlah komite audit 

yang lebih dari tiga orang, dengan asumsi faktor lain dianggap konstan. Tingkat 

signifikansi sebesar 0.149 yang lebih besar dari significance level menunjukkan 

sebuah hubungan yang tidak signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa 

hubungan antara komite audit dengan ROA adalah hubungan yang positif dan 

tidak signifikan. Dengan demikian, hipotesis H2a ditolak. Penelitian ini 

memberikan hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian 

Apriyanti (2008) sebagai penelitian acuan, dan penelitian lain yang dilakukan 

oleh Aryati dan Mediyanti (2005) yang menjelaskan bahwa komite audit tidak 

terbukti secara empiris mempengaruhi ROA. 
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Koefisien auditor eksternal mempunyai nilai sebesar 1.170. Hal ini berarti 

ROA akan naik senilai 1.170 ketika perusahaan menggunakan jasa auditor 

eksternal Big Four, dengan asumsi bahwa faktor lain dianggap konstan. Tingkat 

signifikansi sebesar 0.016 yang lebih kecil dari significance level 5% 

menunjukkan hubungan yang signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa auditor 

eksternal mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ROA. 

Dengan demikian, hipotesis H3a diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

perusahaan-perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four memiliki ROA yang 

lebih besar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang diaudit oleh KAP 

Non Big Four. Penelitian ini memberikan hasil yang sama dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Apriyanti (2008), sebagai penelitian acuan yang 

menjelaskan bahwa auditor eksternal terbuki secara empiris mempengaruhi ROA. 

Koefisien kepemilikan asing mempunyai nilai sebesar 1.326. Hal ini 

berarti ROA akan naik sebesar 1.326 ketika kepemilikan asing atas perusahaan 

naik sebesar 1 lembar saham, dengan asumsi bahwa faktor lain dianggap konstan. 

Tingkat signifikansi sebesar 0.135 yang lebih besar daripada significance level 

5% menunjukkan hubungan yang tidak signifikan. Dengan demikian, hipotesis 4a 

ditolak. Penelitian ini memberikan hasil yang sama dengan penelitian 

sebelumnya, yaitu penelitian Apriyanti (2008), sebagai penelitian acuan yang 

menjelaskan bahwa presentase kepemilikan asing tidak terbukti secara empiris 

mempengaruhi ROA. 

Pada variabel kontrol ukuran perusahaan, memiliki nilai koefisien sebesar 

-0.014. Hal tersebut berarti ROA akan turun sebesar 0.014 ketika total asset naik 

senilai Rp. 1. Tingkat signifikansi sebesar 0.889 yang lebih besar daripada 

significance level 5% menunjukkan hubungan yang tidak signifikan. Dengan 
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demikian dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap ROA. 

Variabel kontrol leverage memiliki nilai koefisien sebesar -0.938. Hal ini 

berarti ROA akan turun sebesar 0.938 persen ketika leverage naik senilai 1 

persen. Tingkat signifikansi sebesar 0.000 yang lebih kecil daripada significance 

level 5% menunjukkan hubungan yang signifikan. Dengan demikian, nilai 

koefisien leverage mempunyai pengaruh terhadap ROA. 

Pada Tabel 4-13 menunjukkan hasil pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas secara individu 

terhadap variabel terikatnya yaitu PBV. 

Tabel 4-13 

Coefficients – PBV 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B 
Std. 
Error Beta 

2 (Constant) 
0.670 2.057 

  
0.326 0.745 

BOC -0.066 0.813 -0.008 -0.082 0.935 
AUDCOM 0.849 0.377 0.229 2.255 .026*** 
AUDIT 0.010 0.239 0.004 0.042 0.966 
FOROWN 0.335 0.422 0.079 0.793 0.429 
LNTA -0.069 0.074 -0.100 -0.939 0.350 
LEV 1.755 0.510 0.329 3.444 .001*** 

                Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 

 

Nilai beta koefisien dari masing-masing variabel bebas di atas masih 

berada di dalam satuan nilai natural logaritma, sehingga perlu dikembalikan 

kedalam bentuk yang sebenarnya dengan cara menganti logaritma kan nilai beta 

koefisien dari masing-masing variabel (Gujarati, 2003 p. 177-180), sehingga 

persamaan regresi yang telah dianti logaritma adalah sebagai berikut : 
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PBV = 1.954 – 0.064BOC + 1.337AUDCOM + 0.01AUDIT + 

         0.398FOROWN – 0.069TA – 4.783LEV 

Pada hasil regresi di atas menunjukkan bahwa koefisien konstanta 

berdasarkan hasil regresi adalah 1.954. Hal ini dapat diartikan bahwa Y (Price to 

Book Value) akan bernilai 1.954, jika faktor-faktor corporate governance yang 

lain dianggap konstan.  

Koefisien komisaris independen mempunyai nilai sebesar -0.064 Hal ini 

berarti PBV akan turun sebesar 0.064 ketika BOC bertambah sebanyak satu 

orang, dengan asumsi bahwa faktor lain dianggap konstan. Tingkat signifikansi 

sebesar 0.935 yang lebih besar dari significance level 5% menunjukkan hubungan 

yang tidak signifikan. Dengan demikian, hipotesis H1b ditolak. Penelitian ini 

memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Apriyanti (2008) sebagai penelitian acuan, yang mengatakan bahwa proporsi 

komisaris independen terbukti secara empiris mempengaruhi PBV.  

Koefisien komite audit mempunyai nilai sebesar 1.337. Hal itu berarti 

PBV akan naik sebesar 1.337 ketika perusahaan memiliki jumlah komite audit 

yang lebih dari tiga orang, dengan asumsi bahwa faktor lain dianggap konstan. 

Tingkat signifikansi sebesar 0.026 yang kurang dari significance level 5% 

menunjukkan hubungan yang signifikan. Dengan demikian, hipotesis H2b 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa, PBV perusahaan-perusahaan yang 

memiliki jumlah komite audit yang lebih dari tiga orang lebih tinggi daripada 

PBV perusahaan-perusahaan yang memiliki komite audit kurang dari atau sama 

dengan tiga. Penelitian ini memberikan hasil yang sama dengan penelitian 

sebelumnya, yaitu penelitian Apriyanti (2008) yang mengatakan bahwa komite 

audit terbukti secara empiris mempengaruhi PBV. 

ANALISIS PENGARUH ..., RIA KARTIKA SARI, Ak.-IBS, 2010



 

 

83 

 

Koefisien auditor eksternal mempunyai nilai sebesar 0.01. Hal ini berarti 

PBV akan naik sebesar 0.01 ketika perusahaan menggunakan jasa auditor 

eksternal Big Four, dengan asumsi bahwa faktor lain dianggap konstan. Tingkat 

signifikansi sebesar 0.966 yang lebih dari significance level 5% menunjukkan 

hubungan yang tidak signifikan. Dengan demikian, hipotesis H3b ditolak. 

Penelitian ini memberikan hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya, yaitu 

penelitian Apriyanti (2008) sebagai penelitian acuan, yang mengatakan bahwa 

auditor eksternal tidak terbukti secara empiris mempengaruhi PBV. 

Koefisien kepemilikan asing mempunyai nilai sebesar 0.398. Hal ini 

berarti PBV akan naik sebesar 0.398 ketika kepemilikan asing atas perusahaan 

naik sebesar 1 lembar saham, dengan asumsi faktor lain dianggap konstan. 

Tingkat signifikansi sebesar 0.429 yang lebih besar dari significance level 5% 

menunjukkan hubungan yang tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hubungan antara presentase kepemilikan asing dengan PBV bersifat 

positif dan tidak signifikan. Dengan demikian, hipotesis H4b ditolak. Penelitian 

ini memberikan hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian 

Apriyanti (2008) yang menyatakan bahwa presentase kepemilikan asing tidak 

terbukti secara empiris mempengaruhi PBV. 

Pada variabel kontrol ukuran perusahaan, memiliki nilai koefisien sebesar 

-0.069. Hal tersebut berarti PBV akan turun sebesar 0.069 ketika total aset naik 

senilai 1. Tingkat signifikansi sebesar 0.350 yang lebih besar daripada 

significance level 5% menunjukkan hubungan yang tidak signifikan. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap PBV. 
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Variabel kontrol leverage memiliki nilai koefisien sebesar 4.783. Hal ini 

berarti PBV akan naik sebesar 4.783 persen ketika leverage naik senilai 1 persen. 

Tingkat signifikansi sebesar 0.001 yang lebih kecil daripada significance level 

5% menunjukkan hubungan yang signifikan. Dengan demikian, nilai koefisien 

leverage berpengaruh terhadap PBV. 

4.2.4 Analisis Utama 

Pada hasil pengolahan data yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu hasil 

uji persamaan regresi secara keseluruhan (joint test) menghasilkan nilai F Sign 

untuk masing-masing variabel terikat ROA sebesar 0.000 dan PBV sebesar 0.003 

yang berada dibawah significance level 5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

setiap variabel bebas, yaitu komisaris independen, komite audit, auditor eksternal, 

kepemilikan asing, serta variabel kontrol yaitu, ukuran perusahaan dan nilai 

leverage, dapat secara bersama-sama mempengaruhi kinerja perusahaan secara 

signifikan, baik dari sisi profitabilitas maupun dari sisi kinerja pasar.  

4.2.4.1. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap ROA 

Variabel independen yang pertama adalah komisaris independen. 

Komisaris independen tidak terbukti signifikan terhadap ROA. Hal tersebut 

mencerminkan bahwa proporsi komisaris independen didalam industri non 

keuangan tidak mampu meningkatkan kinerja operasi, namun komisaris 

independen hanya dapat sebatas mengawasi jalannya penerapan corporate 

governance didalam perusahaan. Makin banyaknya proporsi komisaris 

independen dalam struktur dewan komisaris di perusahaan tidak terbukti dapat 

meningkatkan profitabilitas perusahaan.  

Berikut ini beberapa faktor penyebab komisaris independen tidak dapat 

mempengaruhi profitabilitas perusahaan menurut Alijoyo (2004) : 
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1. Kedudukan Direksi yang sangat kuat di dalam perusahaan. Hal 

tersebut disebabkan karena Direksi mewakili pemegang saham 

mayoritas atau bahkan Direksi tersebut merupakan seorang 

pemegang saham mayoritas didalam perusahaan. Direksi tidak 

memberikan informasi yang cukup kepada komisaris independen 

sehingga tidak adanya perencanaan dan mekanisme pengawasan 

terhadap manajemen perusahaan. 

2. Kompetensi dan integritas Komisaris yang lemah. Pengangkatan 

Komisaris Independen yang tidak didasarkan pada kompetensi dan 

integritas yang memadai dapat menyebabkan tidak efektifnya 

fungsi dari komisaris independen itu sendiri. Misalnya, 

pengangkatan komisaris independen sebagai penghargaan semata, 

atau karena hubungan pertemanan atau bahkan pengangkatan 

mantan atau pejabat pemerintah yang masing aktif dengan tujuan 

agar mempunyai akses ke instansi pemerintah yang bersangkutan. 

Dalam hal ini, bukan merupakan hal yang tidak mungkin bahwa 

para komisaris independen itu bertindak sekedarnya karena 

keterbatasan kompetensi mereka, atau karena adanya benturan 

kepentingan. 

3. Komisaris Independen di berbagai perusahaan. Sering kali terjadi 

bahwa komisaris independen menduduki posisi yang sama di 

beberapa perusahaan sekaligus. Akibatnya adalah, komitmen dan 

alokasi waktu mereka terhadap suatu perusahaan menjadi tidak 

memadai dan pengawasan menjadi tidak efektif. 
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Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya oleh Aryati 

dan Mediyanti (2005) yang mengatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara 

presentase komisaris independen dengan ROA. Hal tersebut disebabkan karena 

belum terdapatnya optimalisasi penerapan tata kelola perusahaan pada 

perusahaan-perusahaan publik non keuangan di Indonesia. Namun hal tersebut 

tidak sejalan dengan penelitian Brown dan Caylor (2004) yang menemukan 

bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara komposisi komisaris 

independen perusahaan dengan peningkatan kinerja operasional perusahaan. 

4.2.4.2. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap PBV 

Dari sisi kinerja pasar, penelitian ini menemukan bahwa komisaris 

independen juga tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap PBV. Hasil 

penelitian tersebut dapat disebabkan karena komisaris independen hanya dapat 

sebatas mengawasi jalannya penerapan corporate governance di dalam 

perusahaan, namun tidak dapat meningkatkan kinerja pasar perusahaan, selain itu  

implementasi tata kelola perusahaan pada perusahaan publik non keuangan di 

Indonesia secara nyata belum terlaksana secara optimal. 

Berikut ini beberapa faktor penyebab Komisaris Independen tidak 

mempengaruhi kinerja pasar perusahaan menurut Alijoyo (2004) : 

1. Komisaris independen tidak mempunyai latar belakang 

pengetahuan, keahlian, dan informasi yang memadai atas 

perusahaan sehingga tidak dapat bekerja secara efektif; 

2. Komisaris independen tidak mempunyai wewenang yang cukup 

untuk melakukan pengendalian strategis dan operasional untuk 

meningkatkan kinerja perusahaannya, sehingga tidak dapat 

memenuhi ekspektasi pasar terhadap perusahaan; 
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3. Masih terbatasnya sarana komunikasi antara dewan komisaris dan 

direksi dimana pada saat ini cenderung hanya berdasarkan aspek 

keuangan seperti laporan keuangan dan anggaran serta; 

4. Kompensasi yang belum setara dengan tugas dan tanggung jawab 

yang sesungguhnya sehingga komisaris independen belum dapat 

meningkatkan kinerjanya untuk memenuhi ekspektasi pasar. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Aryati dan Mediyanti (2005) yang 

mengatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara presentase komisaris 

independen dengan nilai perusahaan. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan 

penelitian Silveira dan Barros (2006) yang menemukan bahwa adanya pengaruh 

kualitas corporate governance yang positif dan signifikan terhadap nilai pasar 

perusahaan. Penelitian Apriyanti (2008) sebagai penelitian acuan mengatakan 

bahwa komisaris independen terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap PBV, perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian acuan dapat 

disebabkan karena tahun penelitian yang digunakan berbeda dan kondisi-kondisi 

perekonomian pada tahun penelitian sebelumnya dengan tahun penelitian saat ini 

juga berbeda.  

4.2.4.3. Pengaruh Komite Audit Terhadap ROA 

Variabel kedua, yaitu komite audit tidak terbukti berpengaruh secara 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin banyak jumlah komite audit, tidak terbukti dapat meningkatkan 

efektivitas pengendalian internal atas kinerja manajemen dan tidak terbukti dapat 

mempengaruhi profitabilitas perusahaan.  

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu menurut Alijoyo (2006) : 

ANALISIS PENGARUH ..., RIA KARTIKA SARI, Ak.-IBS, 2010



 

 

88 

 

1. Belum efektifnya fungsi komite audit dalam perusahaan karena 

keberadaan komite audit tersebut masih sekedar asesoris dalam 

perusahaan untuk memenuhi persyaratan Bapepam saja, namun 

tidak dikualifikasi berdasarkan kriteria atau tidak memiliki 

keahlian yang memadai sehingga tidak dapat bekerja secara 

efektif; 

2. Masih terdapatnya perusahaan yang belum memiliki Audit 

Comittee Charter atau pedoman kerja komite audit sehingga 

komite audit belum memiliki kepastian mengenai batasan tugas 

serta wewenang yang berhak dilaksanakan sehingga masih 

terdapatnya komite audit yang belum secara proaktif 

melaksanakan tugas-tugasnya dalam melakukan internal control 

dalam perusahaan dan bekerja secara pasif dengan hanya 

menunggu laporan dari auditor internal saja; 

3. Pelaporan yang tidak tepat waktu dan tanggapan atas permintaan 

komite audit lambat dilaksanakan oleh manajemen perusahaan 

sehingga komite audit tidak dapat melaksanakan kegiatan 

pengendalian internal secara efektif. 

4. Kurangnya kerjasama dengan manajemen perusahaan dan tidak 

adanya penerapan prinsip ”The Right Tone at The Top” yaitu 

prinsip dimana Komisaris dan Direksi memiliki sikap, semangat 

dan pendirian yang tegas untuk menginginkan dan bersikukuh 

adanya integritas dan ketepatan (accuracy) dalam laporan 

keuangan. 
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Hal ini sejalan dengan penelitian Aryati dan Mediyanti (2005) yang 

mengatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara jumlah anggota komite audit 

dengan ROA. 

4.2.4.4. Pengaruh Komite Audit Terhadap PBV 

Pada sisi kinerja pasar, komite audit terbukti berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja pasar perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin banyak jumlah komite audit, terbukti dapat meningkatkan nilai pasar 

dari perusahaan. Semakin banyak komite audit di dalam perusahaan, maka 

internal control didalam perusahaan juga semakin baik, sehingga menghasilkan 

kinerja yang lebih baik. Pasar juga memiliki reaksi yang positif mengenai jumlah 

komite audit perusahaan yang melebihi ketentuan syarat minimum Bapepam 

berarti telah benar-benar serius dalam menerapkan Corporate Governance 

didalam perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Apriyanti (2008) sebagai penelitian acuan, yang mengatakan bahwa komite audit 

terbukti secara empiris mempengaruhi kinerja pasar perusahaan. 

4.2.4.5. Pengaruh Auditor Eksternal (Big Four) Terhadap ROA  

Variabel independen selanjutnya adalah auditor eksternal. Dari sisi 

profitabilitas perusahaan, auditor eksternal terbukti secara empiris berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap ROA. Hal ini mengidikasikan bahwa 

auditor eksternal yang terafiliasi secara internasional dalam kelompok auditor Big 

Four dapat memberikan laporan opini audit yang berkualitas dan dapat 

memberikan saran dan masukan bagi perusahaan-perusahaan yang terdapat di 

industri non keuangan tersebut. Sehingga jika didalam perusahaan ditemukan 

oleh auditor eksternal suatu hal yang masih dianggap kurang baik bagi 

perusahaan, maka perusahaan dapat memperbaiki kekurangan dari hasil laporan 
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keuangan manajemennya sehingga dapat meningkatkan kinerja operasionalnya. 

Selain itu, auditor Big Four juga memiliki sumber daya yang lebih besar dalam 

hal kompetensi, keahlian dan kemampuan audit, serta fasilitas-fasilitas, sistem 

dan prosedur pengauditan yang lebih baik dibandingkan dengan auditor Non Big 

Four sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan audit yang lebih baik dan efisien. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Apriyanti (2008) yang bahwa KAP 

Big Four dapat memastikan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip 

transparansi dan dapat mengurangi kesalahan dalam laporan keuangan 

perusahaan.  

4.2.4.6. Pengaruh Auditor Eksternal (Big Four) Terhadap PBV 

Pada sisi kinerja pasar, auditor eksternal tidak terbukti mempengaruhi 

kinerja pasar (PBV). Hal ini sejalan dengan penelitian Apriyanti (2008) yang 

mengatakan bahwa kualitas audit tidak berhubungan positif dengan hasil imbal 

saham, sehingga investor tidak bersedia membeli harga saham dengan harga 

premium. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar tidak menilai kualitas audit 

perusahaan dari ukuran KAP dan pasar tidak menilai bahwa perusahaan yang 

diaudit oleh KAP Big Four berarti lebih baik dibandingkan dengan perusahaan 

yang diaudit oleh KAP Non Big Four.  

Selain itu, para investor beranggapan bahwa dengan berkembangnya 

regulasi mengenai perlindungan investor yang dikeluarkan oleh Bapepam telah 

membuat investor percaya bahwa hak-haknya sebagai pemegang saham akan 

dilindungi oleh hukum, dan dengan hal tersebut pasar percaya bahwa perusahaan 

pasti akan memperhatikan hak-hak para pemegang saham dengan menjalankan 

perusahaannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan akuntabilitas yang 

tinggi agar dapat menghasilkan laporan audit yang baik meskipun tidak diaudit 
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oleh KAP yang besar, karena perusahaan yang melanggar peraturan-peraturan 

hukum yang akan berdampak pada kerugian para stakeholder akan mendapat 

sanksi hukum yang tegas. 

Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mitton 

(2000) yang menemukan bahwa auditor eksternal  yaitu KAP Big Six mampu 

menghasilkan return yang lebih besar sebanyak 8.1% dibandingkan perusahaan-

perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP Big Six pada periode krisis (Juli 1997 

sampai dengan Agustus 1998). 

4.2.4.7. Pengaruh Pemegang Saham (Asing) Terhadap ROA 

Variabel yang keempat adalah variabel kepemilikan asing. Dalam 

penelitian ini, ditemukan bahwa kepemilikan asing tidak terbukti berpengaruh 

secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA) maupun kinerja pasar (PBV) pada 

perusahaan-perusahaan publik yang berada didalam industri non keuangan. Hal 

ini mengindikasikan bahwa masuknya investor asing tidak dapat mempengaruhi 

efisiensi dan efektivitas manajemen dalam perusahaan, dan membuktikan bahwa 

investor domestik masih lebih mampu mempengaruhi  profitabilitas perusahaan.  

Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab mengapa investor asing tidak 

dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan menurut Zaroni (2009) : 

1. Investor asing tersebut tidak terjun lansung dalam kontrol di 

dalam perusahaan, sehingga investor asing tidak dapat 

mempengaruhi manajemen perusahaan untuk bekerja secara 

efektif dan efisien; 

2. Adanya indikasi bahwa masuknya investor asing dalam 

perusahaan masih belum dapat diterima keberadaaannya oleh para 

manajemen dan karyawan perusahaan, sehingga investor asing 
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tersebut tidak dapat melakukan kerjasama yang baik dengan 

manajemen dan karyawan perusahaan yang akhirnya tidak dapat 

meningkatkan kinerja profitabilitas perusahaan. 

4.2.4.8. Pengaruh Pemegang Saham (Asing) Terhadap PBV 

Sementara dari sisi kinerja pasar, kepemilikan asing tidak terbukti 

berpengaruh secara signifikan mempengaruhi nilai PBV. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa investor tidak menilai perusahaan dari banyaknya jumlah 

kepemilikan asing didalam perusahaan. 

Berikut ini adalah penyebab mengapa investor asing tidak berpengaruh 

terhadap kinerja pasar perusahaan menurut Zaroni (2009) dan Douma et al 

(2003) : 

1. Adanya indikasi bahwa terjadi ketidakpercayaan investor pada 

kepemilikan asing yang ada didalam perusahaan, mengingat 

banyaknya terjadi kasus penyelewengan perusahaan yang 

dilakukan oleh para investor asing sebagai pihak yang memiliki 

kontrol dalam perusahaan yang banyak lari ke luar negeri dengan 

meninggalkan masalah yang belum terselesaikan dan tidak mau 

bertanggung jawab atas kejadian tersebut, sehingga pasar tidak 

memiliki reaksi yang positif. 

2. Fokus investor asing cenderung lebih kepada likuiditas perusahaan 

saja, dan seringkali tidak mau terlibat hubungan jangka panjang 

dengan perusahaan, apalagi untuk membantu restrukturisasi 

perusahaan yang kinerjanya buruk, maka dari itu kepemilikan 

asing tidak dapat mempengaruhi kinerja pasar perusahaan.  
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 Hal ini sejalan dengan penelitian Apriyanti (2008) yang mengatakan 

bahwa kepemilikan asing terbukti tidak berpengaruh secara signifikan baik 

terhadap kinerja profitabilitas maupun kinerja pasar perusahaan.  

Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Douma, George dan Kabir 

(2003) yang melakukan penelitian atas perusahaan-perusahaan publik di India 

dan menemukan kepemilikan asing atas perusahaan publik di India dapat secara 

positif mempengaruhi kinerja perusahaan, baik dari sisi kinerja profitabilitas 

maupun dari sisi penilaian pasar. Hal tersebut dapat disebabkan karena dengan 

masuknya investor asing dari berbagai negara, terutama dari negara-negara maju 

seperi Amerika Serikat dan Jepang, dapat mempengaruhi produktivitas 

perusahaan serta dapat meningkatkan persaingan usaha sehingga dapat 

meningkatkan kinerja operasional perusahaan dan kinerja pasar perusahaan.  

4.2.4.9. Pengaruh Ukuran Perusahaan (LNTA) Terhadap ROA 

Pada variabel kontrol ukuran perusahaan yang diukur dari nilai natural 

logaritma total aktiva perusahaan, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak 

terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap nilai Return on Assets (ROA) dan 

nilai Price to Book Value (PBV). Hal ini menunjukkan bahwa dari segi ukuran 

perusahaan, tidak dapat membuktikan bahwa perusahaan yang lebih besar dapat 

mengimplementasikan tata kelola perusahaan secara lebih ketat dan lebih baik, 

yang pada akhirnya tidak dapat menghasilkan profitabilitas dan penilaian pasar 

yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang berukuran lebih kecil. 

Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap ROA : 

1. Manajemen perusahaan tidak memiliki kemampuan dan keahlian 

yang memadai untuk mengelola aset-aset perusahaan dengan baik 
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sehingga meskipun total asetnya tinggi, namun jika tidak dikelola 

secara baik dan benar maka tidak akan menghasilkan keuntungan 

yang tinggi pula dan justru bisa menimbulkan kerugian; 

2. Ukuran perusahaan yang besar tidak dapat menjamin bahwa 

perusahaan tersebut memiliki profit yang besar pula, bahwa 

perusahaan juga dapat memiliki profit yang negatif meskipun total 

assetnya besar, hal ini bisa disebabkan karena faktor-faktor yang 

lain diluar kendali manejemen perusahaan, contoh : adanya krisis 

ekonomi sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian 

selisih kurs atas transaksi-transaksi dengan mata uang asing 

4.2.4.10. Pengaruh Ukuran Perusahaan (LNTA) Terhadap PBV 

Ukuran perusahaan tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja pasar 

perusahaan, artinya bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan belum dapat 

mampu mempengaruhi ekspektasi pasar yang tinggi terhadap perusahaan 

sehingga tidak dapat mempengaruhi kinerja pasar perusahaan tersebut. 

Berikut ini beberapa faktor penyebab ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap PBV : 

1. Besarnya nilai total aset dalam perusahaan tidak dapat 

didayagunakan secara efektif oleh manajemen perusahaan 

sehingga tidak dapat menghasilkan profit yang tinggi oleh 

karena itu tidak dapat memenuhi ekspektasi pasar terhadap 

perusahaan sehingga pasar tidak akan membeli saham 

perusahaan dengan nilai premium yang pada akhirnya tidak 

dapat meningkatkan kinerja pasar perusahaan itu sendiri. Dalam 

hal ini pasar tidak menilai perusahaan dari segi ukuran besar 
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kecilnya aset yang dimiliki, tapi pasar menilai seberapa besar 

perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi 

pasar, karena meskipun perusahaan memiliki total aset yang 

besar tetapi tidak dapat didayagunakan secara baik dan tidak 

dapat menghasilkan profit maka pasar tidak memiliki reaksi 

yang positif akan hal tersebut. 

2. Terjadinya krisis ekonomi yang mengakibatkan melemahnya 

daya beli para investor dan terjadi penurunan harga pasar saham 

karena melemahnya indeks saham gabungan di pasar sehingga 

mengakibatkan penurunan harga pasar saham perusahaan 

meskipun perusahaan memiliki total aset yang tinggi sehingga 

tidak berpengaruh terhadap kinerja pasar perusahaan tersebut. 

4.2.4.11. Pengaruh Leverage Terhadap ROA 

Variabel kontrol yang terakhir adalah leverage, leverage merupakan salah 

satu cara untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya bagi para 

investor dan dapat mengurangi ketidakpastian prospek perusahaan dimasa yang 

akan datang. Dari hasil pengujian statistik diatas, dapat dilihat bahwa variabel 

leverage terbukti berpengaruh signifikan terhadap ROA dan PBV. 

  Perusahaan yang dapat mengelola hutangnya secara lebih baik dan dapat 

meminimalisir tingkat resiko yang akan dihadapinya berarti telah mampu 

mengelola perusahaannya secara lebih baik, sehingga dapat menghasilkan 

profitabilitas yang lebih baik dan memperoleh penilaian pasar yang lebih baik 

pula. Dari hasil statistik, dapat dilihat bahwa rasio leverage mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap ROA, yang artinya, semakin kecil hutang perusahaan 

untuk membiayai aset-asetnya maka semakin sedikit pula jumlah kewajiban 
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pokok beserta bunga yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Oleh karena itu, 

beban perusahaan yang semakin kecil atas penurunan nilai leverage akan 

berdampak meningkatnya jumlah laba bersih yang dapat meningkatkan 

profitabilitas perusahaan.  

4.2.4.12. Pengaruh Leverage Terhadap PBV 

Pada sisi penilaian pasar, rasio leverage juga memiliki pengaruh 

signifikan terhadap PBV, yang artinya dengan adanya rasio leverage ini, investor 

dapat menilai kondisi keuangan dari perusahaan, dan investor dapat mengetahui 

perusahaan mana yang memberikan keuntungan lebih baik bagi para investor 

tersebut. Perusahaan dengan rasio leverage yang lebih kecil, artinya resiko 

perusahaan untuk melunasi kewajibannya juga kecil, sehingga resiko yang 

mungkin dihadapi oleh para investor juga semakin kecil, sehingga pasar 

mengapresiasi akan hal tersebut. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pengujian model regresi yang telah dianalisis pada Bab 4, 

maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Komisaris Independen 

Proporsi komisaris independen tidak terbukti secara empiris 

berpengaruh signifikan baik terhadap profitabilitas maupun terhadap kinerja 

pasar perusahaan-perusahaan publik non keuangan di Indonesia pada tahun 

2008. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen hanya sebatas 

mengawasi penerapan tata kelola perusahaan namun tidak dapat 

meningkatkan laba dan meningkatkan nilai perusahaan. 

2. Komite Audit 

Komite audit tidak terbukti secara empiris berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas perusahaan-perusahaan publik non keuangan di 

Indonesia pada tahun 2008, namun terbukti secara empiris berpengaruh 

terhadap kinerja pasar perusahaan-perusahaan publik non keuangan di 

Indonesia pada tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa, perusahaan-

perusahaan yang memiliki jumlah komite audit yang melebihi ketentuan 

BAPEPAM, tidak terbukti mampu dapat mengawasi kinerja manajemen 

perusahaan sehingga tidak dapat meningkatkan profitabilitas perusahaannya. 

Namun dari segi penilaian pasar, terdapat indikasi bahwa para investor 

menilai perusahaan-perusahaan yang memiliki jumlah komite audit yang 

melebihi ketentuan BAPEPAM telah benar-benar serius dalam menerapkan 
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tata kelola perusahaannya secara lebih baik, sehingga pasar mempunyai 

reaksi yang positif atas hal tersebut.  

3. Auditor Eksternal 

Auditor eksternal terbukti secara empiris berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas, namun auditor eksternal tidak terbukti secara 

berpengaruh terhadap kinerja pasar perusahaan-perusahaan publik non 

keuangan di Indonesia pada tahun 2008. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

auditor eksternal yang berafiliasi internasional dengan kelompok Big Four 

dapat memberikan kontribusi saran dan masukan yang baik bagi perusahaan, 

sehingga perusahaan dapat meningkatkan kinerja profitabilitasnya. Namun 

dari segi penilaian pasar, terdapat indikasi bahwa investor tidak menilai 

perusahaan dari kualitas audit dan besarnya auditor eksternal, sehingga 

ukuran KAP tidak mempengaruhi penilaian pasar.  

4. Kepemilikan Asing 

Presentase kepemilikan asing tidak terbukti secara empiris berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan, baik dari sisi profitabilitas maupun dari sisi 

kinerja pasar. Hal ini menunjukkan bahwa adanya investor asing, tidak 

mampu mempengaruhi perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya secara 

lebih efektif dan efisien. Sementara dari segi penilaian pasar, para investor 

tidak menilai bahwa perusahaan yang memiliki presentase kepemilikan asing 

lebih banyak berarti lebih baik dari perusahaan yang didominasi kepemilikan 

nya oleh investor domestik. 

5. Ukuran Perusahaan (Size) 

Ukuran perusahaan tidak terbukti secara empiris berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan, baik dari sisi profitabilitas maupun dari sisi kinerja pasar. 
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Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan ukuran (nilai total aktiva) 

yang lebih besar tidak mampu mengelola perusahaannya secara lebih ketat 

dan lebih baik sehingga tidak dapat meningkatkan profitabilitasnya. 

Sedangkan untuk penilaian pasar, investor tidak menilai bahwa perusahaan 

yang mempunyai ukuran lebih besar berarti lebih baik dibandingkan 

perusahaan yang ukuran nya lebih kecil.  

6. Leverage  

Pengungkapan informasi keuangan dengan rasio leverage terbukti 

secara empiris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, baik profitabilitas 

maupun kinerja pasar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang 

mengungkapkan informasi keuangannya dalam rasio leverage ini mampu 

memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya bagi para investor 

sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan dapat mengurangi 

ketidakpastian prospek perusahaan dimasa yang akan datang.    

5.2 Saran  

Sehubungan dengan keterbatasan penelitian di atas, maka saran peneliti untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya adalah : 

1. Para Direksi di perusahaan-perusahaan publik Indonesia sebaiknya diberi 

sanksi yang tegas apabila tidak mau memberikan informasi yang cukup atau 

tidak berlaku kooperatif dengan para komisaris independen perusahaan, 

mengingat keberadaan komisaris independen ini merupakan aspek penting 

dalam sebuah penegakkan tata kelola yang baik dalam perusahaan untuk 

melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan perusahaan yang 

dilakukan oleh Direksi perusahaan. 
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2. Pemerintah khususnya Badan Pengawas Pasar Modal agar dapat membuat 

suatu peraturan hukum bahwa keberadaan komisaris independen tidak dapat 

merangkap di beberapa perusahaan, mengingat hal tersebut mengakibatkan 

bahwa komisaris independen akan melakukan tugasnya secara tidak efektif 

dan akan mengalami beberapa benturan kepentingan dalam melaksanakan 

tugas-tugasnya didalam perusahaan. 

3. Proses pemilihan komite audit yang dilakukan oleh para dewan komisaris 

hendaknya berdasarkan kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh calon 

komite audit agar dapat menjalankan tugas-tugasnya secara baik dan efektif. 

4. Perusahaan wajib membuat pedoman kerja komite audit yaitu pedoman yang 

berisi tentang tugas-tugas dan kewenangan komite audit sebagai bagian yang 

melakukan fungsi pengendalian internal di dalam perusahaan, agar komite 

audit dapat bekerja secara aktif sesuai dengan pedoman kerja yang telah 

ditetapkan. 

5. Pemerintah yaitu Badan Pengawas Pasar Modal agar membuat peraturan-

peraturan mengenai sanksi hukum yang tegas terhadap para investor asing 

yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, agar dapat bertanggung 

jawab jika terbukti terjadi kecurangan atau penyelewengan yang dilakukan 

oleh investor asing tersebut pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. 

6. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan faktor-faktor corporate 

governance selain yang telah diteliti dalam penelitian ini, misalnya, faktor 

corporate governance yaitu apakah dalam perusahaan publik sudah terdapat 

sekertaris perusahaan yang bertindak sebagai petugas yang mematuhi 

ketentuan-ketentuan undang-undang dan penyelenggara dokumen perusahaan, 

seperti daftar pemegang saham, daftar khusus pemegang saham, dan notulen 
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RUPS,  untuk membuktikan apakah sekertatis perusahaan sebagai faktor 

corporate governance yang lain dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. 

7. Bagi peneliti selanjutnya agar dalam mengukur kinerja perusahaan dapat 

menambahkan ukuran kinerja perusahaan yang lebih banyak lagi daripada 

penelitian ini, seperti ukuran kinerja profitabilitas ditambah lagi dengan rasio 

Return on Equity (ROE)  dan kinerja pasar ditambah lagi dengan rasio-rasio 

lain sebagai ukuran penilaian pasar seperti Q rasio.  

8. Bagi perusahaan-perusahaan publik, sebaiknya mematuhi peraturan PT. BEI 

untuk memiliki jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari 

total jumlah dewan komisaris, mengingat masih terdapatnya beberapa 

perusahaan publik non keuangan pada tahun 2008 yang memiliki jumlah 

komisaris independen dibawah persyaratan minimum yang telah ditetapkan. 

9. Bagi perusahaan-perusahaan publik, sebaiknya perusahaan mematuhi 

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal 

(BAPEPAM) mengenai pemenuhan atas kriteria jumlah komite audit yang 

seharusnya terdapat didalam perusahaan, mengingat banyak perusahaan yang 

didalam laporan keuangannya pada tahun 2008 tidak mengungkapkan adanya 

komite audit didalam perusahaan tersebut.  
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LAMPIRAN 

 

Tabel 4-1  

Descriptive Statistics 

  
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

BOC 105 .14 1.00 .3874 .13026 
FOROWN 105 .1011 .9975 .495480 .2706428 
ROA 105 .0000 .3920 .073914 .0855516 
PBV 105 .01 19.20 1.6530 2.73454 
LNTA 105 24.85 32.02 27.7751 1.65711 
LEV 105 .03 .96 .5063 .21364 
           

 

AUDCOM 

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 94 89.5 89.5 89.5 
1 11 10.5 10.5 100 

Total 
105 100 100   

  

AUDIT 

    
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 51 48.6 48.6 48.6 
1 54 51.4 51.4 100 

Total 
105 100 100   

  

Tabel 4-2 

Kolmogorov Smirnov Test 

    BOC FOROWN ROA PBV LNTA LEV 
N 105 105 105 105 105 105 
Normal 
Parametersa 

Mean 
0.3874 0.49548 0.073914 1.653 27.7751 0.5063 

Std. Deviation 0.13026 0.270643 0.085552 2.73454 1.65711 0.21364 
Most 
Extreme 
Differences 

Absolute 
0.232 0.1 0.218 0.274 0.063 0.079 

Positive 0.232 0.1 0.218 0.269 0.063 0.056 
Negative -0.206 -0.084 -0.194 -0.274 -0.039 -0.079 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.38 1.028 2.237 2.807 0.644 0.807 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.000 0.241 0.000 0.000 0.801 0.533 
a. Test distribution is Normal.             
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Tabel 4-3 

    LNROA LNPBV 
N 105 105 
Normal 
Parametersa 

Mean -
3.41E+00 

-1.28E-
01 

Std. 
Deviation 1.62E+00 1.14E+00 

Most 
Extreme 
Differences 

Absolute 
0.118 0.082 

Positive 0.063 0.057 
Negative -0.118 -0.082 

Kolmogorov-Smirnov Z 
1.211 0.844 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.106 0.474 
a. Test distribution is 
Normal.     

 
Tabel 4-4 

Uji Multikolinearitas 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 

-2.207 2.735 
  

-0.807 0.422 
    

BOC -0.788 1.08 -0.063 -0.729 0.468 0.975 1.025 
AUDCOM 0.728 0.501 0.139 1.455 0.149 0.814 1.228 
AUDIT 0.775 0.317 0.241 2.444 0.016 0.761 1.315 
FOROWN 0.844 0.561 0.141 1.505 0.135 0.838 1.194 
LNTA -0.014 0.098 -0.014 -0.14 0.889 0.734 1.363 
LEV -2.782 0.677 -0.368 -4.108 0.000 0.922 1.084 

 

Tabel 4-5 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
2 (Constant) 

0.67 2.057 
  

0.326 0.745 
    

BOC -0.066 0.813 -0.008 -0.082 0.935 0.975 1.025 
AUDCOM 0.849 0.377 0.229 2.255 0.026 0.814 1.228 
AUDIT 0.01 0.239 0.004 0.042 0.966 0.761 1.315 
FOROWN 0.335 0.422 0.079 0.793 0.429 0.838 1.194 
LNTA -0.069 0.074 -0.100 -0.939 0.35 0.734 1.363 
LEV 1.755 0.51 0.329 3.444 0.001 0.922 1.084 
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Tabel 4-6 

Uji Glesjer - Model 1 (ROA) 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 
3.243 1.793 

  
1.809 0.074 

BOC 0.739 0.708 0.103 1.044 0.299 
AUDCOM -0.063 0.328 -0.021 -0.193 0.847 
AUDIT -0.041 0.208 -0.022 -0.197 0.844 
FOROWN -0.475 0.368 -0.137 -1.292 0.200 
LNTA -0.092 0.064 -0.163 -1.43 0.156 
LEV 0.566 0.444 0.129 1.274 0.206 

a. Dependent Variable: ABSUTROA       

 

Tabel 4-7 

Uji Glesjer - Model 2 (PBV) 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

2 (Constant) 
2.799 1.245 

  
2.248 0.027 

BOC 0.394 0.492 0.078 0.801 0.425 
AUDCOM -0.006 0.228 -0.003 -0.028 0.978 
AUDIT 0.06 0.144 0.046 0.419 0.676 
FOROWN 0.352 0.255 0.145 1.379 0.171 
LNTA -0.078 0.045 -0.197 -1.755 0.082 
LEV -0.375 0.308 -0.121 -1.214 0.228 

a. Dependent Variable: ABSUTPBV       

 

Tabel 4-8 

Model R 
R 

Square  

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 .526a 0.277 0.232 1.42E+00 
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Tabel 4-9 

Model R 
R 

Square  

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 
2 .421a 0.177 0.127 1.07E+00 

   

Tabel 4-10 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 
75.248 6 12.541 6.245 .000a 

Residual 196.805 98 2.008     

Total 
272.053 104       

 

Tabel 4-11 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

2 Regression 
23.971 6 3.995 3.515 .003a 

Residual 111.389 98 1.137     

Total 
135.36 104       

 

Tabel 4-12 

Coefficients – ROA 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 
-2.207 2.735 

  
-0.807 0.422 

BOC -0.788 1.080 -0.063 -0.729 0.468 
AUDCOM 0.728 0.501 0.139 1.455 0.149 
AUDIT 0.775 0.317 0.241 2.444 .016*** 
FOROWN 0.844 0.561 0.141 1.505 0.135 
LNTA -0.014 0.098 -0.014 -0.140 0.889 
LEV -2.782 0.677 -0.368 -4.108 .000*** 
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Tabel 4-13 

Coefficients – PBV 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B 
Std. 
Error Beta 

2 (Constant) 
0.670 2.057 

  
0.326 0.745 

BOC -0.066 0.813 -0.008 -0.082 0.935 
AUDCOM 0.849 0.377 0.229 2.255 .026*** 
AUDIT 0.010 0.239 0.004 0.042 0.966 
FOROWN 0.335 0.422 0.079 0.793 0.429 
LNTA -0.069 0.074 -0.100 -0.939 0.350 
LEV 1.755 0.510 0.329 3.444 .001*** 

 

Gambar 4-1 

Normal Probably Plot of Standarized Residual – Model 1 (ROA) 
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Gambar 4-2 

Normal Probably Plot of Standarized Residual – Model 2 (PBV) 

 
 

Gambar 4-3 
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Gambar 4-4 

 
 

Gambar 4-5 

Grafik Scatter Plot - Model 1 (ROA) 
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Gambar 4-6 

Grafik Scatter Plot - Model 2 (PBV) 
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Daftar Nama Perusahaan Sampel 

NO NAMA EMITEN NO NAMA EMITEN NO NAMA EMITEN 

1 ADARO ENERGY  51 JAYA REAL PROPERTY 101 

UNGGUL INDAH 

CAHAYA 

2 AGIS  52 JEMBO CABLE COMPANY  102 UNILEVER INDONESIA  

3 AKBAR INDO MAKMUR STIMEC  53 KABELINDO MURNI  103 UNITED TRACTOR  

4 ANCORA INDONESIARESOURCES  54 KEDAUNG INDAH CAN  104 ULTRA JAYA MILK  

5 ARPENI PRATAMA OCEAN LINE  55 KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL  105 VOKSEL ELECTRIC  

6 ARWANA CITRA MULIA 56 KMI WIRE AND CABLE    

7 ASAHIMAS FLAT GLASS  57 KOKOH INTI AREBAMA    

8 ASIA NATURAL RESOURCES  58 LANGGENG MAKMUR INDUSTRI    

9 ASTRA INTERNATIONAL  59 LION METAL WORKS    

10 BAKRIELAND DEVELOPMENT  60 LIONMESH PRIMA    

11 BAKRIE SUMATRA PLANTATIONS  61 LIPPO KARAWACI    

12 BAYAN RESOURCES 62 MALINDO FEEDMILL    

13 BAYU BUANA  63 MANDOM INDONESIA    

14 BETONJAYA MANUNGGAL 64 MEDCO ENERGY    

15 BISI INTERNATIONAL 65 MERCK    

16 BRISTOL MYERS SQUIBB   66 METRODATA ELECTRONICS    

17 BUDI ACID JAYA  67 MILLENNIUM PHARMACON    

18 BUMI RESOURCES  68 MITRA INVESTINDO    

19 BUMI SERPONG DAMAI  69 MODERN INTERNATIONAL    

20 CAHAYA KALBAR  70 MODERN LAND REALTY    

21 CHAROEN POKPHAND  71 MULTI BINTANG INDONESIA    

22 CIPUTRA DEVELOPMENT  72 MULTI INDOCITRA    

23 CITATAH INDUSTRI MARMER  73 MULTIPRIMA SEJAHTERA    

24 CITRA TUBINDO  74 MULTISTRADA ARAH SARANA    

25 COLORPARK INDONESIA  75 PELANGI INDAH CANINDO    

26 DARMA HENWA  76 PERDANA GAPURAPRIMA    

27 DARYA-VARIA LABORATORIA  77 PETROSEA    

28 DELTA DJAKARTA  78 PIONEERINDO GOURMET    

29 DUTA ANGGADA REALTY  79 PP LONDON SUMATRA    

30 ENSEVAL PUTRA MEGATRADING  80 PRASIDHA ANEKA NIAGA    

31 GLOBAL MEDIACOM  81 PUDJIAJI PRESTIGE LIMITED   

32 GOZCO PLANTATIONS  82 RADIANT UTAMA INTERINSCO    

33 HERO SUPERMARKET  83 RESOURCES ALAM INDONESIA    

34 HEXINDO ADIPERKASA  84 RIG TENDERS INDONESIA    

35 HOLCIM INDONESIA  85 RISTIA BINTANG MAHKOTA    

36 HOTEL SAHID JAYA   86 SAMPOERNA AGRO    

37 INDO ACIDATAMA  87 SARA LEE BODY CARE    

38 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKSA  88 SCHERING PLOUGH    

39 INDOFOOD SUKSES MAKMUR  89 SEKAR LAUT    

40 INDO KORDSA TBK 90 SEPATU BATA    

41 INDONESIAN PARADISE PROPERTY  91 SONA TOPAS TOURISM    

42 INDORAMA SYNTHETICS  92 SUMI INDO KABEL    

43 INDOSAT 93 SURYA INTI PERMATA    

44 INTERNATIONAL NICKEL  94 SURYA TOTO INDONESIA    

45 INTIKERAMIK ALAMSARI INDUSTRI  95 TELEKOMUNIKASI INDONESIA    

46 INTILAND DEVELOPMENT  96 TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD    

47 INTRACO PENTA  97 TOBA PULP LESTARI    

48 JAPFA COMFEED INDONESIA  98 TOKO GUNUNG AGUNG    
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49 JASA ANGKASA SEMESTA  99 TUNAS ALFIN    

50 JAYA PARI STEEL  100 TUNAS RIDEAN    
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