
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, MANAJEMEN ASSET 

DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA 

PERUSAHAAN SEKTOR BARANG KONSUMSI                                

TAHUN 2012 SAMPAI 2016 

 

 

 

 

 

Oleh : 

Amanda Talita Ramadhanti  

20141112007 

 

 

SKRIPSI 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 

INDONESIA BANKING SCHOOL 

JAKARTA 

2018

Pengaruh Good Corporate Governance..., Amanda Talita Ramadhanti, Ak.-Ibs, 2018



PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, MANAJEMEN ASSET 

DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA  

PERUSAHAAN SEKTOR BARANG KONSUMSI  

TAHUN 2012 SAMPAI 2016 

 

 

 

 

 

Oleh : 

Amanda Talita Ramadhanti  

20141112007 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk melengkapi Sebagian Syarat  

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi  

Program Studi Akuntansi 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 

INDONESIA BANKING SCHOOL 

JAKARTA 

2018 

Pengaruh Good Corporate Governance..., Amanda Talita Ramadhanti, Ak.-Ibs, 2018



Scanned by CamScanner
Pengaruh Good Corporate Governance..., Amanda Talita Ramadhanti, Ak.-Ibs, 2018



Scanned by CamScanner
Pengaruh Good Corporate Governance..., Amanda Talita Ramadhanti, Ak.-Ibs, 2018



Scanned by CamScanner
Pengaruh Good Corporate Governance..., Amanda Talita Ramadhanti, Ak.-Ibs, 2018



Scanned by CamScanner
Pengaruh Good Corporate Governance..., Amanda Talita Ramadhanti, Ak.-Ibs, 2018



v  

KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT, karena berkat 

rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Good Corporate Governance, Manajemen Asset dan Struktur Modal 

Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Tahun 2012 

sampai 2016” dengan tepat waktu.  Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi 

sebagian syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) Ekonomi di STIE Indonesia 

Banking School. 

Penulis menyadari bahwa sangat banyak dukungan, bantuan, dan arahan yang 

diberikan oleh berbagai pihak, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam 

penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua 

kebaikan yang telah diberikan oleh pihak-pihak tersebut. Oleh karena itu, penulis 

ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Dr. Subarjo Joyosumarto, selaku Ketua STIE Indonesia Banking 

School. 

2. Bapak Dr. Sparta, S.E.,Ak.,M.E.,CA. selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik 

dan dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu, arahan dan 

waktunya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 

3. Bapak Khairil Anwar, S.E.,M.S.M. selaku Wakil Ketua II Bidang 

Administrasi dan Umum. 

4. Bapak Ir. Mahirsah Emil Akbar, MBA. selaku Wakil Ketua III Bidang 

Kemahasiswaan. 

5. Bapak Dr. Muhammad Yusuf, Ak.,CA. selaku ketua program studi jurusan 

Akuntansi dan dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam 

penyusunan skripsi ini, serta arahan selama masa perkuliahan ini. 

6. Ibu Will Andilla Darniaty selaku sekertaris program studi jurusan Akuntansi 

yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan ini. 

Pengaruh Good Corporate Governance..., Amanda Talita Ramadhanti, Ak.-Ibs, 2018



vi  

7. Bapak Drs. Komar Darya, Ak., MM., CA. selaku dosen penguji dan dosen 

pembimbing akademik yang telah memberikan kritik dan saran dalam 

penyusunan skripsi ini, serta motivasi selama masa perkuliahan ini. 

8. Seluruh dosen dan jajaran staff STIE Indonesia Banking School yang telah 

memberikan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan ini. 

9. Kedua orang tua penulis Bapak Fedli Irzan dan Ibu Emmy Sistijanti, Kakak 

penulis M. Reza Irzanto yang telah memberikan doa sepenuh hatinya, 

dukungan, hiburan, saran, kasih sayangnya yang tidak terhingga sehingga 

penulis dapat menyelesaikan segala jenjang pendidikan selama ini. 

10. My support system dan kesayangan dari SMP Putri, Thalita dan Michelle 

yang selalu menghibur disetiap waktu. 

11. My human diary yang selalu dengerin curhatan dan memberikan support 

selama skripsi Helen Silsa. 

12. My haihai team Agnes, Farah, Arrum, Vio, Alma, Deby, Najah, Bila, 

Kaniya yang selalu memberikan supportnya. 

13. My dearest Apoen! Annisa, Charissa, Bungek, Mbeng, Nyil, Yuy, Bebeng, 

Dekzan, Dina yang selalu ada, receh, menghibur dan memberikan support 

selama kuliah. 

14. Teman seperdrama koreaan Safiramadhita, Deswiti, SekarAuf dan Adeline! 

Teman geng korea Erica, Mei, Puspa, Alzena, Nida. Dan temen-temen 

seperakun21 Adlika, Ketrina, Melita, Adinda, Sya, Sarah, Faras, Loly, Devi, 

Nada, Ina, Inez, Adelya, Katty, Ariton, Aileen, Beatrix, Mawwadah dan 

semua teman akun 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

15. Teman seperdivisi magang BNI Syariah Diyan dan Gadis yang selalu saling 

support kapanpun. 

16. Teman seperbimbingan skripsi yang selalu saling membantu dan 

mengingatkan selama proses penyusunan skripsi ini Charissa, Ina, Nadya, 

Amy, Dina, Adelya, Loly, Devi. 

17. Seluruh teman-teman angkatan 2014 STIE Indonesi Banking School yang 

seperjuangan skripsi dan telah berbagi pengalaman dari masa POM, kuliah 

sampai momen menuju sarjana ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Pengaruh Good Corporate Governance..., Amanda Talita Ramadhanti, Ak.-Ibs, 2018



vii  

18. Seluruh pihak yang lainnya yang telah memberikan doa, dukungan serta 

saran kepada penulis selama ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena 

semua ini merupakan tahap pembelajaran untuk penulis agar menjadi lebih baik. 

Namun, penulis berharap semoga skripsi ini tetap dapat memberikan manfaat 

dan menambah pengetahuan bagi seluruh pembacanya. Oleh sebab itu, penulis 

menerima kritik dan saran yang dapat membangun dan membuat skripsi ini 

menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis mohon maaf apabila ada 

kekuarangan. 

Wassalamualaikum Wr.Wb. 

Jakarta, 9 Agustus 2018 

Penulis, 

 

 

(Amanda Talita Ramadhanti)  

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Good Corporate Governance..., Amanda Talita Ramadhanti, Ak.-Ibs, 2018



viii  

DAFTAR ISI 

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.........................................i 

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF................................ii 

LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI....................................................iii 

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH...............................iv 

KATA PENGANTAR.............................................................................................v 

DAFTAR ISI.........................................................................................................viii 

DAFTAR TABEL...................................................................................................xi 

DAFTAR GAMBAR.............................................................................................xii 

DAFTAR LAMPIRAN.........................................................................................xiii 

ABSTRAK............................................................................................................xiv 

ABSTRACT...........................................................................................................xv 

BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................1 

1.1 Latar Belakang..............................................................................................1 

1.2 Ruang Lingkup Masalah ............................................................................11 

1.3 Identifikasi Masalah....................................................................................12 

1.4 Rumusan Masalah.......................................................................................13 

1.5 Tujuan Penelitian .......................................................................................13 

1.6 Manfaat Penelitian......................................................................................14 

1.7 Sistematika Penulisan.................................................................................15 

BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN & HIPOTESIS......17 

2.1 Landasan Teori...........................................................................................17 

2.1.1 Teori Keagenan...................................................................................17 

2.1.2 Pecking Order Theory........................................................................20 

2.1.3 Kinerja Keuangan...............................................................................21 

2.1.4 Return On Asset..................................................................................24 

2.1.5 Good Corporate Governance.............................................................25 

2.1.5.1 Independent Commissioner.........................................................27 

2.1.5.2 Board Size...................................................................................28 

2.1.6 Manajemen Asset................................................................................29 

2.1.7 Struktur Modal....................................................................................31 

2.1.8 Firm Size.............................................................................................33 

Pengaruh Good Corporate Governance..., Amanda Talita Ramadhanti, Ak.-Ibs, 2018



ix  

2.2 Penelitian Terdahulu..................................................................................33 

2.3 Kerangka Pemikiran..................................................................................45 

2.4 Pengembangan Hipotesis...........................................................................45 

2.4.1 Pengaruh Good Corporate Governance yang diproksikan dengan Board 

Size terhadap kinerja keuangan (ROA) .............................................45 

2.4.2 Pengaruh Good Corporate Governance yang diproksikan dengan 

Independent Commissioner terhadap kinerja keuangan (ROA).........47 

2.4.3 Pengaruh Manajemen Asset terhadap Kinerja Keuangan (ROA)......49 

2.4.4 Pengaruh Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan (ROA)..........50  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.............................................................52 

3.1 Objek Penelitian.........................................................................................52 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.................................................................52 

3.3 Jenis dan Sumber Data...............................................................................54 

3.4 Variabel dan Operasional Variabel............................................................54 

3.4.1 Variabel Dependen.............................................................................55 

3.4.2 Variabel Independen...........................................................................56 

3.4.2.1 Board Size...................................................................................56 

3.4.2.2 Independent Commissioner.........................................................56 

3.4.2.3 Manajemen Asset .......................................................................57 

3.4.2.4 Struktur Modal............................................................................57 

3.4.3 Variabel Kontrol.................................................................................58 

3.5 Metode Pengumpulan Data........................................................................60 

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.......................................................60 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif ..............................................................60 

3.6.2 Analisis Regresi Data Panel...............................................................61 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik..............................................................................63 

3.6.3.1 Uji Normalitas............................................................................63 

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas..................................................................64 

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas...............................................................65 

3.6.3.4 Uji Autokorelasi.........................................................................66 

3.6.4 Persamaan Penelitian.........................................................................67 

3.6.5 Koefisien Deteminasi (R2).................................................................68 

3.7 Teknik Pengujian Hipotesis.......................................................................68 

Pengaruh Good Corporate Governance..., Amanda Talita Ramadhanti, Ak.-Ibs, 2018



x  

3.7.1 Uji t (Uji Parsial)................................................................................69 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.......................................................71 

4.1 Gambaran Objek Penelitian.......................................................................71 

4.2 Analisis dan Pengembangan Hasil Penelitian...........................................73 

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif...............................................................73 

4.2.2 Penentuan Model Regresi Data Panel................................................79 

4.2.2.1 Uji Chow....................................................................................79 

4.2.2.2 Uji Hausman...............................................................................79 

4.2.3 Pengujian Asumsi Klasik...................................................................80 

4.2.3.1 Uji Normalitas............................................................................80 

4.2.3.2 Uji Multikolinearitas..................................................................81 

4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas...............................................................82 

4.2.3.4 Uji Autokorelasi.........................................................................83 

4.2.4 Analisis Persamaan Penelitian...........................................................84 

4.2.5 Koefisien Determinasi (R2) ...............................................................86 

4.3 Analisis Pengujia Hipotesis.......................................................................86 

4.3.1 Uji t (Uji Parsial) ..............................................................................86 

4.4 Analisis Hasil Penelitian...........................................................................88 

4.4.1 Pengaruh Board Size terhadap Kinerja Keuangan.............................88 

4.4.2 Pengaruh Independent Commissioner terhadap Kinerja Keuangan...90 

4.4.3 Pengaruh Manajemen Asset terhadap Kinerja Keuangan..................92 

4.4.4 Pengaruh Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan......................94 

4.4.5 Pengaruh Firm Size terhadap Kinerja Keuangan...............................95 

4.5 Implikasi Manajerial..................................................................................96 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN............................99 

5.1 Kesimpulan................................................................................................99 

5.2 Keterbatasan.............................................................................................100 

5.3 Saran.........................................................................................................101 

DAFTAR PUSTAKA.........................................................................................102 

LAMPIRAN........................................................................................................108 

CURRICULUM VITAE.....................................................................................115 

 

Pengaruh Good Corporate Governance..., Amanda Talita Ramadhanti, Ak.-Ibs, 2018



xi  

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1 Pengeluaran Konsumsi Berdasarkan PDB Seri 2010...................................2 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..............................................................................41 

Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel................................................................53 

Tabel 3.2 Operasional Variabel..............................................................................59 

Tabel 4.1 Kriteria Pengambilan Sampel Setelah Pengolahan................................71 

Tabel 4.2 Daftar Perusahaan dalam Penelitian......................................................72 

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif.................................................................................73 

Tabel 4.4 Hasil Uji Chow......................................................................................79 

Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman.................................................................................79 

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas....................................................................82 

Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas.................................................................83 

Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi...........................................................................83 

Tabel 4.9 Hasil Regresi Linear Berganda..............................................................84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Good Corporate Governance..., Amanda Talita Ramadhanti, Ak.-Ibs, 2018



xii  

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1.1 Rata-rata ROA, Board size, Independent Commissioner, Manajemen 

Asset, dan  Struktur Modal 5 perusahaan sektor barang konsumsi tahun 

2012-2016..............................................................................................4 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran............................................................................45 

Gambar 3.1 Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Durbin Watson........................66 

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas...........................................................................81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pengaruh Good Corporate Governance..., Amanda Talita Ramadhanti, Ak.-Ibs, 2018



xiii  

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Data Penelitian..................................................................................108 

Lampiran 2 Hasil Pengolahan dan Pengujian Data..............................................111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Good Corporate Governance..., Amanda Talita Ramadhanti, Ak.-Ibs, 2018



 xiv   Indonesia Banking School 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Corporate 

Governance, Manajemen Asset, dan Struktur Modal pada Perusahaan Sektor 

Barang Konsumsi Tahun 2012 sampai 2016. Variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah GCG yang diproksikan dengan Board Size dan 

Independent Commissioner; Manajemen Asset yang diukur dengan Operating 

Asset Turnover; Struktur Modal yang diukur dengan Debt to Equity Ratio dan 

variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan yang diukur dengan Return on Asset. 

Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol berupa Firm Size. Metode 

pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel dalam 

penelitian ini berupa 25 perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 sampai 2016. Metode analisis 

data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan pengolahan datanya 

menggunakan software Eviews 9.0. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel 

board size, independent Commissioner dan firm size tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan; variabel manajemen asset berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja keuangan; dan variabel struktur modal berpengaruh 

negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Kata Kunci : Good Corporate Governance, Board Size, Independent 

Commissioner, Firm Size, Manajemen Asset, Struktur Modal, dan Kinerja 

Keuangan. 
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ABSTRACT 

 

 This study aims to determine the effect of Good Corporate Governance, 

Asset Management, and Capital Structure on Financial Performance of Consumer 

Goods sector for the year 2012 to 2016. The Independent variables used in this 

study are GCG that proxied with Board Size and Independent Commissioner; Asset 

Management as measured by Operating Asset Turnover; Capital Structure as 

measured by Debt to Equity Ratio and the dependent variable is Financial 

Performance as measured by Return in Asset. This study also use Firm Size as a 

Control Variable. Sample selection method using purposive sampling. The sample 

used in this study are 25 manufacturing companies included in the consumer goods 

sector that listed on Indonesia Stock Exchange for the year 2012 to 2016. The data 

analysis method that used is multiple linear regression with Eviews 9.0 software 

for processing the data. The research result showed that board size, independent 

commissioner and firm size have no significant effect on  financial performance, 

while asset management has a significant positive effect on financial performance 

and capital structure has a negative significant effect on financial performance. 

Keywords: Good Corporate Governance, Board Size, Independent Commissioner, 

Firm Size, Asset Management, Capital Structure and Financial Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada masa perkembangan ekonomi global yang sedang melaju pesat ini 

ditambah dengan adanya persaingan dari dalam ataupun luar negeri, menuntut para 

pelaku ekonomi di Indonesia untuk terus menerus memperbaiki dan meningkatkan 

kinerjanya agar tetap dapat bertahan dalam pasar ekonomi. Perkembangan ekonomi 

ini didukung dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus 

meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, PDB tahun 

2012 (dalam milyaran rupiah) bernilai 7.727.083 dan meningkat pada tahun 

berikutnya yaitu 2013 menjadi 8.156.497, begitupula tahun-tahun berikutnya PDB 

selalu meningkat yaitu 2014 sebesar 8.564.866; 2015 sebesar 8.982.517; 2016 

sebesar 9.434.632; dan 2017 sebesar 9.912.749 (Sumber : www.bps.go.id). Hal ini 

menunjukan bahwa terjadi peningkatan pengeluaran oleh masyarakat maupun 

pemerintahan yang didukung oleh peningkatan kemampuan pemenuhan kebutuhan 

ekonomi dan juga dapat meningkatkan pendapatan penyedia kebutuhan tersebut. 

Pertumbuhan ekonomi seperti ini tentunya akan terus menerus mendorong para 

pelaku bisnis untuk bertahan dan meningkatkan inovasi produk dan jasanya yang 

diimbangi dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat agar dapat 

menciptakan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan maupun pihak – pihak 

yang terlibat dalam kegiatan bisnis tesebut sehingga dapat tercipta kinerja keuangan 

perusahaan yang baik. Sukaesih dan Risa (2014) menjelaskan bahwa Kinerja 

keuangan yang baik dari sebuah perusahaan merupakan pertimbangan utama bagi 
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para investor untuk menanamkan modal, karena semakin baik kinerja keuangan 

sebuah perusahaan maka semakin banyak investor yang tertarik untuk menanamkan 

modalnya. 

Ditengah persaingan antar segala jenis perusahaan di Indonesia, sektor 

perusahaan manufaktur sering kali menjadi sorotan masyarakat karena banyak 

perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang disana. Salah satunya yang 

sedang berkembang pesat adalah sektor industri barang konsumsi yang terdiri dari 

subsektor makanan dan minuman, subsektor rokok, subsektor farmasi, subsektor 

kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, serta subsektor peralatan rumah 

tangga. Hal ini didukung dengan peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga 

yang tercermin dari PDB setiap tahunnya yang juga menandakan bahwa minat atas 

barang konsumsi cukup tinggi. 

Tabel 1.1 

Pengeluaran Konsumsi Berdasarkan PDB Seri 2010 (Milyaran Rupiah) 

Tahun 
Pengeluaran 

Konsumsi RT 

Pengeluaran 

Makanan & 

Minuman 

Perumahan & 

Perlengkapan RT 

Kesehatan & 

Pendidikan 

2012 4,195,787 1,545,635 575,044 284,508 

2013 4,423,416 1,612,838 608,426 300,791 

2014 4,651,018 1,685,184 636,224 318,154 

2015 4,881,630 1,776,297 666,807 335,479 

2016 5,126,028 1,871,191 697,458 353,409 

2017 5,379,519 1,969,233 727,156 373,147 

Sumber : Data diolah dari Badan Pusat Statistik (2018) 

Tabel 1.1 menjelaskan, pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan PDB 

selalu mengalami peningkatan mulai dari tahun 2012 sampai 2017. Dimana 

pengeluaran rumah tangga secara keseluruhan pada tahun 2012 adalah 4,195,787 

dan terus menerus mengalami peningkatan sehingga tahun 2017 menginjak angka 
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5,379,519. Selain itu, jika dilihat lebih spesifik terhadap pengeluaran makanan dan 

minuman, pengeluaran atas perumahan dan perlengkapan rumah tangga, dan 

pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan juga terus mengalami peningkatan 

dari tahun 2012 sampai 2016. Hal ini menunjukan bahwa tingkat konsumsi 

masyarakat terus tumbuh dan akan menuju pada peningkatan laba perusahaan 

sektor barang konsumsi sehingga menciptakan kinerja keuangan yang baik. 

Keadaan tersebut didukung oleh berita yang dipublikasikan oleh 

www.economy.okezone.com bahwa perusahaan sektor barang konsumsi merupakan 

salah satu sektor yang selama tahun 2012 sampai 2016 meraih laba double digit. 

Pada tahun 2013, kementrian perindustrian juga menyatakan bahwa kenaikan 

indeks sektor manufaktur yang meningkat sebesar 9,37% ditopang oleh sektor 

barang konsumsi dengan bobot 44% dari pembentukan indeks serta kinerja sektor 

barang konsumsi saat itu tertinggi dari dua sektor lainnya. Selain itu, pada tahun 

2016, indeks sektor barang konsumsi mengalami kenaikan laba bersih yang cukup 

baik di penutup kuartal III tahun lalu. Kenaikan indeks sektor konsumer 

dipengaruhi oleh beberapa emiten yaitu Unilever Indonesia yang naik  2,6 % ke Rp 

4,2 T , Indofood CBP Sukses Makmur naik 16% ke Rp2,4 T , Kimia Farma naik 

13,7% ke Rp 163,6 M dan Tiga Pilar Sejahtera Food naik 3,2% ke Rp 254,8 Milyar 

(Sumber:www.investasi.kontan.co.id). 

Selain karena kebutuhan atas produk yang dihasilkan oleh sektor barang 

konsumsi yang tinggi, baik hingga buruknya kinerja keuangan sektor ini dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari tata kelola perusahaan, manajemen 

asset, dan struktur modalnya. Berikut merupakan nilai rata-rata dari beberapa faktor 
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tersebut yang diambil dari 5 perusahaan sektor barang konsumi yang kondisi 

keuangannya baik dan kapitalisasi pasarnya tinggi (terdaftar di indeks IDX30 tahun 

2012-2016) sehingga mendasari timbulnya fenomena penelitian yaitu Gudang 

Garam, Indofood, Kalbe Farma, Unilever, dan Indofood CBP. 

Gambar 1.1  

Rata-rata ROA, Boardsize, Independent Director, Manajemen Asset, dan  

Struktur Modal 5 perusahaan sektor barang konsumsi tahun 2012-2016. 

 

Sumber : Data diolah dari Bursa Efek Indonesia (2018) 

Pada gambar 1.1, dijelaskan bahwa rata-rata BoardSize sektor barang konsumsi 

berkisar antara 7 sampai 8 orang setiap perusahaannya yang berarti jumlah ini telah 

sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI nomor 40 tahun 2007 tentang 

perseroan terbatas yang menjelaskan bahwa perseron terbuka wajib memiliki paling 

sedikit 2 orang direksi. Direksi merupakan salah satu komponen penting didalam 

perusahaan agar terciptanya pengelolaan perusahaan yang optimal. Semakin 

banyak jumlah direksi juga akan mengarahkan kepada pengambilan keputusan yang 

lebih tepat sehingga dapat tercapainya salah satu tujuan perusahaan untuk 

memperoleh tingkat laba yang maksimal. Namun data diatas menunjukan hasil 

00,51
1,52
2,53
3,54
4,55
5,56
6,57
7,58
8,5

ROA BS Proporsi
IndepDirec

ManAsset CapStruc

2012 0,179878175 8,0 0,481666667 1,607276158 0,815302629

2013 0,162067139 8,0 0,429047619 1,601560845 0,96653926

2014 0,165347035 7,8 0,487380952 1,608354574 0,972753124

2015 0,154862786 8,0 0,520714286 1,545384913 0,986387688

2016 0,166352646 8,2 0,520714286 1,549969893 0,960943618
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yang masih tidak konsisten, tahun 2014 dengan penurunan jumlah direksi terjadi 

peningkatan dari ROA sebesar 0.3% dan baru pada tahun 2016 saat jumlah direksi 

mengalami peningkatan, nilai ROA pun meningkat sebesar 1%. 

Untuk proporsi Independent Commissioner, sektor ini juga telah memenuhi 

persyaratan dari Bursa Efek Indonesia yang mengharuskan setidaknya 30% dari 

anggota dewan komisaris merupakan komisaris independen. Rata-rata proporsi 

komisaris independen tahun 2012 sampai 2016 berkisar antara 40% sampai 50%. 

Dimana semakin banyak komisaris independen akan menciptakan kegiatan 

monitoring yang efektif terhadap seluruh tindakan manajemen. Karena merasa 

diawasi, manajemen akan cenderung fokus dalam pemenuhan tujuan perusahaan 

untuk memperoleh tingkat laba yang maksimal. Namun proporsi yang rata-rata 

meningkat dari komisaris independen ini tidak diimbangi dengan peningkatan nilai 

ROA, karena nilai ROA masih berfluktuasi dari tahun ketahun. 

Manajemen asset pada sektor barang konsumsi ini menunjukan nilai Operating 

Asset Turnover (OAT) yang berfluktuasi, dimana pada tahun 2013 dan 2015 terjadi 

penurunan masing –masing sebesar 0.5% dan 6%. Namun, pada tahun 2014 dan 

2016 terjadi kenaikan masing-masing sebesar 0.6% dan 0.4%. Semakin tinggi nilai 

OAT, menandakan bahwa perusahaan semakin efektif dalam mempergunakan dan 

memanfaatkan operating asset yang dimilikinya, sehingga dapat memperoleh 

penjualan yang maksimal dan pada akhirnya akan meningkatkan laba perusahaan. 

Sesuai dengan teori, nilai OAT dan ROA pada gambar 1.1 memberikan hasil 

dengan arah yang positif, dimana apabila terjadi kenaikan OAT, nilai ROA pun 
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mengalami kenaikan. Namun saat OAT mengalami penurunan nilai ROA pun juga 

mengalami penurunan. 

Rata-rata nilai Debt to Equity Ratio (DER) untuk mengukur struktur modal 

pada sektor ini mengalami kenaikan dari tahun 2012 sampai 2015 dan mengalami 

penurunan ditahun 2016. Dimana kenaikannya secara berturut-turut adalah sebesar 

15%, 1%, 1% dan penurunannya sebesar 2%. Semakin rendah nilai DER maka 

semakin rendah tingkat hutang yang dimiliki perusahaan, sehingga tingkat 

pengembalian pokok ditambah biaya bunga atas hutang juga akan semakin rendah 

dan pada akhirnya akan meningkatkan laba perusahaan. Maka dengan nilai struktur 

modal yang rata-rata mengalami kenaikan ini menunjukan kurang baiknya struktur 

modal perusahaan. Namun sesuai dengan teori, pada saat terjadi kenaikan DER 

tahun 2013, ROA mengalami penurunan sebesar 1% dan saat terjadi penuruan DER 

tahun 2016, ROA mengalami kenaikan sebesar 1%. 

Goldwin dan Christiawan (2017) menyatakan, kinerja keuangan adalah hasil 

dari kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki 

perusahaan untuk menghasilkan laba. Selain itu, menurut Aminah dan Gunakan 

(2015) kinerja keuangan adalah suatu usaha nyata yang dilakukan oleh perusahaan 

yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam 

menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, potensi, serta pertumbuhan 

baik suatu perusahaan.  

Apabila perusahaan dapat mempergunakan, mengelola, mengalokasikan 

sumber daya dan aset yang dimiliki dengan semaksimal mungkin untuk 

kelangsungan aktivitas perusahaannya, maka return yang akan didapatkan juga 
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akan cenderung meningkat. Salah satu alat ukur dari kinerja keuangan adalah 

Return on Asset (ROA). Melalui rasio ROA, kita dapat mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba berdasarkan tingkat aktiva tertentu atau upaya 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari setiap rupiah aktiva yang 

digunakan (Purwanto, 2011). Penggunaan ROA sebagai alat ukut ini karena ROA 

merupakan salah satu teknik pengukuran kinerja keuangan yang bersifat 

menyeluruh (Comprehensive). 

 Karena ketergantungan serta harapan investor dan para pemangku kepentingan 

lainnya atas pelaporan yang dilakukan perusahaan sangat tinggi (seperti harapan 

akan kinerja keuangan yang baik dari perusahaan), alangkah lebih baiknya jika hal 

tersebut diimbangi dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG). GCG 

merupakan suatu prinsip atau peraturan yang mengarahkan dan mengendalikan 

perusahaan serta memberikan perlindungan bagi pihak-pihak minoritas serta 

pemegang saham dan juga sebagai alat pemantau kinerja perusahaan. Dengan 

penerapan GCG, perusahaan dapat mengurangi resiko, meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan serta dapat meningkatkan kepercayaan investor (Ferdiana, 

2012).  

Good Corporate Governance membantu terciptanya hubungan yang kondusif 

dan dapat dipertanggungjawabkan diantara elemen dalam perusahaan (Dewan 

Komisaris, Dewan Direksi, dan para pemegang saham) dalam rangka meningkatkan 

kinerja perusahaan (Elisetiawati dan Artinah, 2016). Salah satu cara untuk melihat 

implementasi GCG perusahaan adalah dengan mengukur faktor mekanisme dalam 

pengelolaan perusahaan (corporate governance mechanism). Mekanisme tersebut 
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meliputi : kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan 

komisaris independen serta komite audit (Sriwedari, 2012). Pada penelitian ini, 

penulis memproksikan Good Corporate governance dengan Independent 

Commissioner (Dewan Komisaris Independen) dan Board Size (Ukuran Dewan 

Direksi).  

Aziz dan Hartono (2017) menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen 

(Independent Commissioner) adalah dewan komisaris yang tidak memiliki 

hubungan kekeluargaan maupun bisnis dengan pemegang saham pengendali, 

anggota dewan komisaris dan dewan direksi dari perusahaan itu sendiri, sedangkan 

Ukuran Dewan Direksi (Board Size) adalah total angka dari jumlah dewan direksi 

dari suatu perusahaan yang mempunyai tanggung jawab untuk mengelola 

perusahaan tersebut. 

Untuk variabel manajemen aset, Sugiama (2013:15) menyatakan bahwa 

manajemen aset adalah ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang 

mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, 

melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau 

menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien. Dengan kata 

lain, manajemen aset merupakan bagaimana cara perusahaan mengelola serta 

menggunakan aset yang dimilikinya sehingga dapat mengasilkan penjualan (Utami 

dan Pardanawati, 2016). 

Menurut Binangkit dan Raharjo (2014) Struktur modal adalah kombinasi 

hutang dan ekuitas dalam struktur keuangan jangka panjang perusahaan. Struktur 

modal mengindikasikan bagaimana perusahaan membiayai kegiatan 
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operasionalnya atau bagaimana perusahaan membiayai aktivanya (Primantara dan 

Dewi, 2016).  

 Pada penelitian terdahulu,  Elisetiawati dan Artinah (2016) menyatakan 

bahwa Variabel GCG yang di proksikan dengan Independent Commissioner 

memiliki perngaruh yang positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Tetapi 

terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Wehdawati, Swandari, dan Jikrillah 

(2015) yang menyatakan bahwa variabel GCG yang salah satu nya diproksikan 

dengan Independent Commissioner memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Aziz dan Hartono 

(2017) menyatakan bahwa variabel GCG yang di proksikan dengan Independent 

Commissioner  tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Selain variabel independen yang diproksikan dengan Independent 

Commissioner, menurut Hassan dan Halbouni (2013) variabel Independent GCG 

yang di proksikan dengan Board Size memiliki pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan. Namun, Muchtar dan Darari (2013) menyatakan bahwa 

variabel Board Size memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan. Dan Budiman (2017) pun menyatakan bahwa Board Size tidak memiliki 

pengaruh terhadap kinerja keuangan. Karena masih ditemukannya hasil yang 

inkonsisten maka penulis tertaik untuk menggunakan variabel ini.  

Selain GCG, Penelitian terdahuhu yang dilakukan oleh Utami dan Pardanawati 

(2016) menggunakan variabel manajemen asset untuk diuji dengan Kinerja 

Keuangan. Hasil uji nya menyatakan bahwa manajemen asset memiliki hubungan 

yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan karena penelitian yang 
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menggunakan variabel manajemen asset belum banyak, maka penulis tertarik untuk 

menggunakan variabel ini. 

 Pada penelitian yang dilakukan oleh Binangkit dan Raharjo (2014) yang 

menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja keuangan. Berbeda dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh 

Komara, Hartoyo dan Andati (2016) dengan menggunakan variabel independent 

struktur modal, ditemukan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-Qudah 

(2017) menyatakan bahwa Capital Structure memiliki hubungan positif dan 

signifikan terhadap Financial Performance. Oleh sebab itu, karena masih 

ditemukannya inkonsistensi hasil penelitian, maka penulis tertarik untuk 

menggunakan variabel struktur modal untuk penelitian penulis. 

 Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian 

sebelumnya dengan memodifikasi model penelitian. Penelitian terdahulu yang 

digunakan penulis sebagai acuan dari penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Wehdawati, Swandari dan Jikrillah (2015) dengan judul “Pengaruh 

Mekanisme Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan terhadap 

Kinerja Keuangan”; penelitian yang dilakukan oleh Aziz dan Hartono (2017) 

dengan judul “Pengaruh Good Corporate Governance, Struktur Modal, dan 

leverage Terhadap Kinerja Keuangan”; dan penelitian yang dilakukan oleh Utami 

dan Pardanawati (2016) dengan judul “Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas dan 

Manajemen Aset terhadap Kinerja Keuangan”.  

Pengaruh Good Corporate Governance..., Amanda Talita Ramadhanti, Ak.-Ibs, 2018



11 
 

    Indonesia Banking School 

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya. 

Perbedaan ini bertujuan untuk memverifikasi ulang hasil uji dari variabel yang 

dapat mempengaruhi kinerja keuangan karena masih memiliki hasil yang tidak 

konsisten pada penelitian sebelumnya dengan (i) membedakan serta 

memperbaharui periode penelitian yaitu tahun 2012-2016, (ii) menggunakan objek 

yang lebih spesifik yaitu perusahaan manufaktur khususnya pada subsektor barang 

konsumsi, (iii) menggunakann variabel independen yang lebih beragam yaitu 

Corporate Governanvce, Manajemen Aset dan Struktur Modal. Berdasarkan 

beberapa penjelasan mengenai penelitian terdahulu dan sebab diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Good Corporate 

Governance, Manajemen Asset, Dan Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan 

Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Tahun 2012 Sampai 2016”. 

1.2 Ruang Lingkup Masalah  

Pada penelitian ini penulis berfokus pada variabel tertentu yang dapat 

mempengaruhi Return on Asset sebagai salah satu alat ukur dari kinerja keuangan. 

Variabel independen yang digunakan penulis adalah Good Corporate Governance 

yang di proksikan dengan Board Size dan Independent Commissioner; Manajemen 

Asset yang diukur dengan Operating Asset Turnover; dan Struktur Modal yang 

diukur dengan Debt to Equity Ratio.  

Objek penelitian yang digunakan penulis adalah perusahaan sektor barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016. Tidak 

digunakannya tahun 2017 pada penelitian ini karena laporan keuangan tahun 2017 

belum tersedia lengkap di BEI untuk masing-masing perusahaannya. Alasan 
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penggunaan sektor dan periode penelitian tersebut karena sesuai berita yang 

dipublikasikan oleh www.economy.okezone.com bahwa sektor barang konsumsi 

merupakan salah satu sektor perusahaan yang selama lima tahun terakhir yaitu dari 

tahun 2012 sampai 2016 dengan meraih laba double digit. Dimana sektor barang 

konsumsi berhasil tumbuh dengan mencetak laba positif di tengah tekanan kelesuan 

ekonomi, pesimisme mikro dan gempuran disruption. Selain itu, penelitian pada 

perusahaan sektor barang konsumsi masih sedikit dilakukan untuk menganalisis 

kinerja keuangan perusahaan.  

1.3 Identifikasi Masalah 

Kinerja keuangan merupakan salah satu pertimbangan yang digunakan investor 

untuk pengambilan keputusan investasi pada suatu perusahaan. Hal ini mendorong 

perusahaan untuk berlomba-lomba menciptakan kinerja keuangan yang baik dan 

diminati investor. Terutama pada sektor barang konsumsi, karena pengeluaran 

konsumsi masyarakat meningkat, menandakan minat atas sektor ini juga meningkat 

sehingga persainganpun semakin ketat dalam menuai prestasi kinerja keuangan 

yang paling baik. Kinerja keuangan yang baik dari sektor ini didukung dengan 

perolehan labanya yang diatas double digit selama tahun 2012-2016. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan sehingga mendasari 

timbulnya fenomena dan dibahas dalam penelitian ini adalah Boardsize perusahaan 

sektor barang konsumi yang masuk indeks IDX30 yang jumlahnya cenderung stabil 

dan memenuhi syarat perundang-undangan dari tahun 2012-2016. Selain itu ada 

Independent Commissioner yang proporsinya rata-rata mengalami peningkatan dan 

stabil namun tidak diimbangi dengan ROA yang meningkat juga. Terdapat pula, 
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manajemen asset yang nilainya masih berfluktuasi selama tahun 2012-2016 namun 

pengaruhnya terhadap ROA sudah konsisten dengan teori. Serta struktur modal 

yang nilainya cenderung kurang baik karena mengalami kenaikan selama tahun 

2012-2015 dan baru turun tahun 2016, dengan pengaruh terhadap ROA yang telah 

sesuai teori. Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi ulang hasil dari penelitian 

terdahulu atas ketiga variabel diatas terhadap kinerja keuangan karena pengaruh 

masing-masing variabelnya masih tidak konsisten. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas. Maka rumusan masalah 

yang terbentuk adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Good Corporate Governance yang diproksikan dengan Board Size 

berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Barang Konsumsi 

Tahun 2012 Sampai 2016? 

2. Apakah Good Corporate Governance yang diproksikan dengan Independent 

Commissioner berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor 

Barang Konsumsi Tahun 2012 Sampai 2016? 

3. Apakah Manajemen Asset berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

Sektor Barang Konsumsi Tahun 2012 Sampai 2016? 

4. Apakah Struktur Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

Sektor Barang Konsumsi Tahun 2012 Sampai 2016? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sbb: 
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1. Untuk mengetahui apakah Good Corporate Governance yang diproksikan 

dengan Board Size berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor 

Barang Konsumsi Tahun 2012 Sampai 2016. 

2. Untuk mengetahui apakah Good Corporate Governance yang diproksikan 

dengan Independent Commissioner berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Tahun 2012 Sampai 2016. 

3. Untuk mengetahui apakah Manajemen Asset berpengaruh terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Tahun 2012 Sampai 2016. 

4. Untuk mengetahui apakah Struktur Modal berpengaruh terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Tahun 2012 Sampai 2016. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi IPTEK 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan lebih kepada 

akademisi, mahasiswa dan juga penulis tentang pengaruh Good Corporate 

Governance, Manajemen Asset, dan Struktur modal terhadap kinerja keuangan, 

serta dapat menambah literatur yang ada. Selain itu, diharapkan dapat menambah 

pengetahuan mengenai kinerja perusahaan yang ada di indonesia khususnya 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini juga dapat bermanfaat 

sebagai salah satu acuan/referensi yang dapat digunakan oleh peneliti berikutnya 

apabila melakukan penelitian dengan cakupan yang sama. 
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2. Bagi Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan selaku 

praktisi untuk memperbaiki pengelolaan usaha dan manajemen agar dapat 

memperoleh keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan maksimal. Selain 

untuk perusahaan, penelitian ini juga dapat digunakan oleh investor untuk 

membantu dalam menentukan keputusann investasi dengan menilai kinerja 

keuangan perusahaan yang bersangkutan. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab pendahuluan ini menjelaskan mengenai latar belakang kinerja keuangan sektor 

barang konsumsi yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun karena 

kebutuhan atas produk barang konsumsi di Indonesia yang cukup tinggi sehingga 

mengarahkan pada perolehan laba yang cukup maksimal; ruang lingkup mengenai 

pembatasan atas variabel dan sampel yang digunakan; identifikasi masalah 

mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan sehingga timbulah 

fenomena; perumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; dan 

sistematika penulisan penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN  

HIPOTESIS 

Bab ini memberikan penjelasan mengenai landasan teori yang digunakan dalam 

menjelaskan hubungan antara variabel Good Corporate Governance, Manajemen 

Aset, dan Struktur Modal terhadap kinerja keuangan perusahaan subsektor barang 
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konsumsi yang terdaftar pada BEI. Teori yang digunakan tersebut adalah Agency 

Theory dan Pecking Order Theory. Selain itu, terdapat teori pendukung yang 

menjelaskan pengertian dari variabel independen dan dependen yang digunakan. 

Bab ini juga membahas tentang penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 

pengembangan hipotesis yang digunakan untuk mendukung penelitian mengenai 

pengaruh GCG, Manajemen Asset, dan Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan 

pada perusahaan subsektor barang konsumsi. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai objek penelitian yang digunakan yaitu 

perusahaan Manufaktur Subsektor Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 

2012 sampai 2016. Jenis data yang digunakan adalah data panel dengan sumber 

data sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Metode 

pengambilan sampelnya adalah Purposive Sampling dan menggunakan persamaan 

regresi linear berganda. Dijelaskan juga mengenai teknik analisis data dan teknik 

pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t (parsial). 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab analisis dan pembahasan ini berisi tentang pengujian hipotesis dan penyajian 

hasil dari pengujian tersebut, pembahasan dengan analisis yang dikaitkan dengan 

teori yang berlaku dan implikasi manajerial penelitian terhadap praktik yang ada. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan pada bab 

sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya dengan 

penelitian sejenis. 
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BAB II 

LANDASAR TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Jensen dan Meckling mendeskripsikan bahwa hubungan agensi timbul apabila 

terdapat kontrak antara satu pihak (Principal) dengan pihak lain (Agent) untuk 

melakukan suatu jasa atas nama principal. Didalam kontrak tersebut, principal 

mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agen (Godfrey 

et al., 2010:362). Agency Theory menjelaskan bahwa adanya perbedaan 

kepentingan antara Principal (Pemegang Saham) dengan Agent (Manajer). 

Sehingga tidak ada jaminan bahwa agen akan selalu bertindak sesuai dengan 

kepentingan principal. Menurut Kusumanigtyas dan Mildawati (2016), Pemegang 

saham menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas 

investasi yang mereka tanamkan, sedangkan manajer menginginkan 

kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang 

sebesar-besarnya dalam menjalankan perusahaan. Perbedaan kepentingan sering 

kali memunculkan konflik keagenan karena pada prinsipnya setiap manusia 

memiliki keinginan untuk mendapatkan manfaat yang maksimal untuk 

kepentingan dirinya sendiri dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kepentingan 

pihak lain.  

Schroeder, Clark, dan Cathey., (2011:124) mencontohkan bahwa, manajer 

dapat memilih alternatif akuntansi yang meningkatkan laba akuntansi ketika 
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skema kompensasi manajemen terkait dengan penghasilan tersebut, namun hal 

tersebut hanya berpengaruh terhadap informasi keuangan saja dan tidak 

berpengaruh terhadap peningkatan keuntungan pemegang saham. Jensen dan 

Meckling (1976) juga berpendapat bahwa perbedaan kepentingan antara principal 

(pemegang saham) dan agen (manajer) dapat mengarahkan pada timbulnya biaya 

agensi (Agency Cost) (Hassan dan Halbouni, 2013). Namun, jika antara kedua 

pihak tersebut memiliki kepentingan yang sama, maka tidak akan ada konflik 

keagenan dan tidak akan timbulnya agency cost (Al-Chaarani, 2014). 

Godfrey et al (2010) menjelaskan bahwa, Agency Cost (Biaya agensi) setara 

dengan setiap dollar pengurangan kesejahteraan yang dialami oleh principal 

karena terdapat perbedaan kepentingan antara principal dan agen. Jensen and 

Meckling membagi biaya agensi menjadi 3 yaitu : Monitoring Cost, Bonding Cost 

dan Residual Loss. 

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik 

(pemegang saham) (Laksana, 2015). Disisi lain, Principal memonitoring perilaku 

dari agen dengan cara menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan. Teori 

agensi mendasari asumsi bahwa manajer (agen) dapat terlibat dalam keputusan 

untuk kepentingan sendiri dan oleh karena itu pemegang saham (prinsipal) 

menerapkan mekanisme tata kelola untuk memantau proses pengambilan 

keputusan para agen dan akibatnya memperbaiki kinerja perusahaan mereka. 

(Hassan dan Halbouni, 2013). 
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Good Corporate Governance menjadi sistem yang memberikan petunjuk dan 

prinsip untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan, terutama kepentingan 

manajer dengan kepentingan pemegang saham (El-Chaarani, 2014). Dengan 

adanya penerapan GCG ini, diharapkan terjadi keselarasan tujuan antara manajer 

(agen) dan pemegang saham untuk meningkatkan return perusahaan sehingga 

kinerja perusahaan meningkat. Karena mekanisme tata kelola perusahaan 

memberikan pemeriksaan tambahan terhadap perilaku manajerial, mekanisme tata 

kelola tidak hanya mengurangi kemungkinan bahwa manajer puncak akan 

meningkatkan kepentingan mereka dengan menggunakan asimetri informasi 

tetapi juga memaksa manajer untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga 

memaksimalkan nilai pemegang saham (Chen dan Jaggi, 2000; Eng and Mak, 

2003; Gul dan Leung, 2004; Hassan dan Halbouni, 2013). 

Penggunaan teori keagenan sebagai dasar dari penelitian ini karena Principal 

membutuhkan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan melalui laporan 

keuangan perusahaan. Kinerja keuangan yang baik dapat dicapai dengan menekan 

terjadinya konflik keagenan diantara pihak berkepentingan yang mengakibatkan 

timbulnya biaya keagenan. Konflik keagenan ini dapat diatasi salah satunya 

dengan cara penerapan Good Corporate Governace sehingga terbentuklah 

keselarasan tujuan antara kedua belah pihak yang berkepentingan tersebut. 

Penekanan biaya keagenan yang dilakukan dengan penerapan GCG ini dapat 

membuat net income perusahaan meningkat sehingga kinerja keuangan 

perusahaan menjadi lebih baik. 
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2.1.2 Pecking Order Theory 

Radjamin dan Sudana (2014) berpendapat bahwa Teori pecking order 

menyarankan perusahaan memiliki preferensi dalam memilih sumber pendanaan 

dengan mempertimbangkan biaya termurah dan risiko paling kecil. Berdasarkan 

pecking order theory, tidak terdapat struktur modal yang optimal. Teori ini 

menyatakan bahwa perusahaan lebih menyukai penggunaan dana internal 

daripada eksternal dalam membiayai pengembangan usahanya, sehingga urutan 

atau hierarki pendanaan berdasarkan teori pecking order adalah sebagai berikut : 

a. Pendanaan internal yang berasal dari laba ditahan. 

b. Penggunaan utang dengan menerbitkan obligasi. 

c. Penerbitan saham. 

Pecking order theory menjelaskan adanya hirarki pendanaan yang dilakukan 

perusahaan yaitu pertama kali menggunakan pendanaan internal, kemudian jika 

diperlukan akan menggunakan pendanaan eksternal (Marchyta dan Astuti, 2015). 

Teori ini mendorong perusahaan untuk selalu mengurangi resiko yang mungkin 

didapatkan karena adanya hutang dengan mengutamakan penggunaan dana yang 

berasal dari modal sendiri terlebih dahulu. Aziz dan Hartono (2017) menyatakan, 

apabila pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan mengutamakan untuk 

melakukan hutang/atau penerbitan obligasi terlebih dahulu karena dinilai 

memiliki biaya yang lebih rendah dari pada penerbitan saham  baru. Kemudian 

Kartika (2016) berpendapat pendanaan eksternal yang dapat dilakukan 

selanjutnya adalah penerbitan sekuritas yang berkarakteristik opsi (seperti 
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obligasi konversi), dan pada akhirnya apabila masih belum cukup, maka saham 

barulah diterbitkan. 

Selain itu, Pecking order theory juga menjelaskan bahwa perusahaan dengan 

tingkat profitabilitas tinggi justru tingkat utangnya rendah, karena perusahaan 

yang profitabilitasnya tinggi memiliki sumber dana internal yang berlimpah (Azis 

dan Hartono, 2017). Sugiarto (2009) menjelaskan perusahaan dengan dana 

internal yang cukup akan cenderung tidak menerbitkan saham untuk mendanai 

usahanya sehingga dapat menekan timbulnya masalah asimetri informasi (Azis 

dan Hartono, 2017). Penggunaan pecking order theory ini karena teori ini dapat 

menjelaskan bahwa apabila perusahaan lebih memilih pendanaan internal, maka 

perusahaan dapat mengurangi tingkat kewajiban/beban kepada pihak eksternal. 

Sehingga, dengan berkurangnya beban tersebut, akan mengarah pada peningkatan 

net income perusahaan dan kinerja keuanganpun akan lebih baik. 

2.1.3 Kinerja Keuangan 

Informasi kinerja entitas, terutama profitabilitas, menunjukan seberapa efektif 

dan efisien entitas dalam mendayagunakan sumber daya entitas. Informasi 

tersebut diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang 

mungkin dikendalikan dikemudian hari serta kemampuan entitas untuk 

menghasilkan arus kas dan sumber daya (Kartikahadi et al., 2016:51). 

Kinerja keuangan merupakan evaluasi efisiensi dan efektivitas hasil yang 

dicapai perusahaan dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Kinerja 

perusahaan yang baik salah satunya dapat dilihat dari kemampuannya dalam 

menghasilkan laba yang tinggi. Semakin tinggi laba yang dapat diperoleh 
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perusahaan, semakin tinggi pula minat atau daya tarik investor terhadap 

perusahaan karena keuntungan yang akan diperoleh investor juga akan semakin 

besar (Shinta dan Laksito, 2014). Dilanjutkan oleh Shinta dan Laksito (2014), 

yang menyatakan bahwa dengan menilai kinerja keuangan, investor dapat melihat 

prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan dari suatu perusahaan, serta 

dapat dilihat bagaimana kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya yang 

dimilikinya untuk meningkatkan keuntungannya. 

Karena menilai kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu hal yang 

penting dilakukan sebelum mengambil keputusan, maka Elisetiawati dan Artinah 

(2016) menjelaskan bahwa metode penilaian kinerja keuangan perusahaan harus 

didasarkan pada data keuangan yang dipublikasikan dan dirancang sesuai dengan 

prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum. Dilanjutkan oleh Elisetiawati 

dan Artinah (2016), yang menjelaskan bahwa data paling umum yang tersedia 

untuk menilai kinerja keuangaan perusahaan adalah laporan keuangan yang juga 

seringkali memberikan gambaran  hasil dan kondisi ekonomi sebenarnya. 

Menurut Sulistyowati (2015), dalam menganalisis data untuk menemukan 

gambaran kinerja keuangan perusahaan dapat menggunakan beberapa rasio 

sebagai alat analisisnya. Rasio tersebut dapat berupa rasio likuiditas, rasio 

aktivitas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas. 

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara satu jumlah 

tertentu dengan jumlah yang lainnya, dan dengan menggunakan alat analisis 

berupa rasio ini akan dijelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisis 

tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan. 
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Mengadakan analisis hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan 

adalah merupakan dasar untuk dapat menginterprestasikan kondisi keuangan dan 

hasil operasi suatu perusahaan (Nuruwael, 2013). 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu alat analisis keuangan 

yang dapat dipergunakan perusahaan untuk mengukur kinerja keuangan 

perusahaan adalah analisis rasio. Ismani, Setiawan, dan Istiningrum (2011) 

menyatakan dalam kaitannya dengan pusat pertanggungjawaban terhadap laba, 

maka penilaian kinerja keuangan dapat diukur dengan Rasio Profitabilitas. Rasio 

Profitabilitas yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan 

adalah sebagai berikut :  

1. Net Profit Margin (NPM) 

Menurut Subramanyam dan Wild (2009:37), NPM dapat dihitung dengan 

rumus : 

 

2. Return on Asset (ROA) 

Menurut Wahyudin dan Solikhah (2017), ROA dapat dihitung dengan rumus 

: 

 

3. Return on Equity (ROE) 

Menurut Al-Qudah (2017), ROE dapat dihitung dengan rumus : 

 

 

 

𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

 

𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
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4. Gross Profit Margin (GPM)  

Menurut Subramanyam dan Wild (2009:37), GPM dapat dihitung dengan 

rumus : 

 

2.1.4 Return on Asset (ROA) 

Salah satu alat pengukuran yang dapat digunakan dalam menilai kinerja 

keuangan perusahaan atau profitabilitas yang didapatkan perusahaan atas 

komponen-komponen yang ada pada laporan keuangan adalah Return on Asset 

(ROA). ROA dihitung dengan membagi Net Income yang diperoleh perusahaan 

dengan Total Asset yang dimiliki perusahaan. 

Return on assets merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

profitabilitas secara keseluruhan (Kieso et al., 2013:713). Return on assets penting 

untuk manajemen perusahaan dalam mengevaluasi tingkat efektivitas dan 

efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola aktiva yang dimiliki 

perusahaan dan ROA dapat memperhitungkan kemampuan manajemen 

perusahaan dalam memperoleh laba secara keseluruhan (Azis dan Hartono, 2017).  

Penggunaan ROA sebagai alat ukur ini karena ROA merupakan salah satu 

teknik pengukuran kinerja keuangan yang bersifat menyeluruh (Comprehensive). 

Rahardyan dan Yanuarmawan (2014)  menyatakan bahwa salah satu keunggulan 

ROA adalah dapat menjadi tolak ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan 

aset yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba. Sehingga selain dapat 

mengetahui tingkat laba yang diperoleh perusahaan, dapat dilihat pula tingkat ke 

efektifan dan efisiennya perusahaan dalam mengelola assetnya. 

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
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2.1.5 Good Corporate Governance 

Effendi (2016:3) menjelaskan, menurut Forum Corporate Governance on 

Indonesia (FCGI) Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang 

mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak 

kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan 

eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau 

dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.  

Sedangkan Good Corporate Governance merupakan bentuk pengelolaan dan 

pengendalian perusahaan yang baik, dimana didalamnya tercakup suatu bentuk 

perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham (publik) sebagai pemilik 

perusahaan dan kreditor sebagai penyandang dana eksternal. Dalam implementasi 

Good Corporate Governance, perusahaan berusaha keras untuk menyeimbangan 

seluruh kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan sehingga 

dapat menghasilkan keuntungan perusahaan secara menyeluruh. (Setianingsih, 

Atmaja, dan Yuniarta, 2014). 

Penerapan Good Corporate Governance dalam perusahaan dapat mengurangi 

resiko, meningkatkan kinerja keuangan perusahaan serta dapat meningkatkan 

kepercayaan investor. Good Corporate Governance berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan karena dalam menilai kinerja keuangan tersebut diperlukan 

penerapan prinsip-prinsip dari Good Corporate Governance (Ferdiana, 2012). 

Lima (5) prinsip dasar dari Good Corporate Governance tersebut menurut Effendi 

(2016:11-15) adalah Transparency, Accountability, Responsibility, Independency 

dan Fairness. 
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Dalam pelaksanaan Good Corporate Governance, perusahaan dapat 

menggunakan mekanisme–mekanisme yang dimiliki oleh GCG. Mekanisme 

tersebut terdiri dari mekanisme internal dan eksternal. Wahyono (2012) 

menjelaskan, mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan 

dengan menggunakan struktur dan proses internal, sedangkan mekanisme 

eksternal adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan mekanisme 

internal. Mekanisme GCG yang paling sering digunakan oleh perusahaan antara 

lain adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan 

komisaris independen, proporsi dewan komisaris, jumlah dewan direksi, komite 

audit dsb. 

Selain dengan mekanisme, tingkat penerapan GCG dapat dilihat dari 

Corporate Governance Perception Index (CGPI). CGPI adalah pemeringkatan 

penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui riset yang 

dirancang untuk mendorong perusahaan meningkatkan kualitas penerapan konsep 

Corporate Governance melalui perbaikan yang berkesinambungan dengan 

melaksanakan evaluasi dan tolak ukur (Effendi, 2016:250). CGPI ini dilaksanakan 

oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) yang bekerja sama 

dengan majalah SWA sejak beberapa tahun silam. Situmorang dan Sudana (2015) 

menjelaskan penilaian CGPI meliputi empat tahap yakni: (1) self-assesment 

tentang penerapan konsep corporate governance (bobot nilai 15%), (2) 

pengumpulan dokumen perusahaan (bobot nilai 25%), (3) penyusunan makalah 

dan (4) presentasi (bobot nilai 12%) dan observasi perusahaan (bobot nilai 48%). 
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Nilai CGPI dihitung dengan menjumlahkan nilai akhir dari setiap tahapan tersebut 

dengan rentang 0 sampai dengan 100. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan mekanisme internal dari Good 

Corporate Givernance yaitu proporsi Dewan Komisaris Independen (Independent 

Commissioner) dan Ukuran Dewan Direksi (Board Size). Penggunaan mekanisme 

ini karena stakeholder dapat menilai secara langsung penerapan GCG pada 

perusahaan dengan melihat komposisi dari masing-masing mekanisme yang ada 

diperusahaan. 

2.1.5.1  Independent Commissioner 

 Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki 

hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, 

dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi 

dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat 

memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komisaris 

independen menunjukan bahwa keberadaan mereka sebagai wakil dari 

pemegang saham minoritas  termasuk mewakili kepentingan lainnya, misalnya 

investor (Effendi, 2016:42) 

 Elisetiawati dan Artinah (2016) menjelaskan, dewan komisaris independen 

bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para 

manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan 

nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik 

untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang memiliki 

tata kelola perusahaan yang baik (Sulistyowati dan Fidiana, 2017). 
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 Azis dan Hartono (2017) menjelaskan bahwa Dewan komisaris independen 

dibentuk dan diangkat demi kepentingan perusahaan, bukan hanya pemegang 

saham mayoritas atau pemegang saham minoritas. Komisaris independen 

memberikan efek yang positif kepada perusahaan karena dewan komisaris 

independen memberikan perspektif yang variatif yang mampu meningkatkan 

potensi lingkungan kerja dan solusi yang lebih kreatif dalam menghadapi 

masalah di dalam perusahaan sehingga dapat membantu peningkatan kinerja 

perusahaan. 

 Keberadaan komisaris independen memegang peranan penting dalam 

rangka implementasi GCG, jadi bukan sekedar pelengkap saja (Effendi, 

2016:45). Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk mendorong 

terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif serta menempatkan 

kewajaran dan kesetaraan diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan 

pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya (Sulistyowati dan Fidiana. 

2017). Menurut Elisetiawati dan Artinah (2016); Tertius dan Christiawan 

(2015); Situmorang dan Sudana (2015) Pengukuran dewan komisaris 

independen menggunakan rumus berikut :  

 

2.1.5.2 Board Size 

Board Size menyatakan ukuran dari Board of Director/Dewan Direksi 

didalam perusahaan. Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas yang dimaksud direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan 

bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan 

Jumlah Anggota Komisaris Independen 

Jumlah Dewan Komisaris
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Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili 

Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan 

anggaran dasar. Fungsi dari dewan direksi adalah untuk mengurus dan 

mengelola perusahaan (Effendi, 2016:30). Aziz dan Hartono (2017) serta 

Hassan dan Halbouni (2013) menjelaskan bahwa Board size merupakan total 

angka dari jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan yang mempunyai 

tanggung jawab dalam pengelolaan suatu perusahaan.  

Berdasarkan agensi Teori, terdapat beberapa pendapat berlawanan mengani 

ukuran dewan untuk kinerja perusahaan. Disatu sisi, The Board of 

Director/Dewan direksi merupakan mekanisme tata kelola internal yang 

penting yang memungkinkan mengurangi masalah agensi yang melekat dalam 

mengelola setiap organisasi (Cerbioni dan Parbonetti, 2007; Khanchel, 2007; 

Haat et al., 2008; Li et al., 2008; Hassan dan Halbouni, 2013). Disisi lain, 

beberapa ilmuwan berpendapat bahwa masalah koordinasi / komunikasi di 

antara anggota dewan meningkat seiring bertambahnya ukuran dewan  

(Bushman et al., 2004; Cerbioni dan Parbonetti, 2007; Hassan dan Halbouni, 

2013). Menurut Hassan dan Halbouni (2013); Muchtar dan Darari (2013); 

Palaniappan G (2017); Wehdawati et al (2015) Board Size diukur dengan : 

 

2.1.6 Manajemen Asset 

Sugiama (2013:15) menyatakan berdasarkan pada pengelolaan aset fisik, 

secara definitif manajemen aset adalah ilmu dan seni untuk memandu 

pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, 

∑ Jumlah Dewan Direksi dalam Perusahaan 
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mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, 

mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan hingga 

mengalihkan aset secara efektif dan efisien. Nemmer (2007) berpendapat bahwa 

manajemen aset memiliki tujuan untuk meningkatkan proses pengambilan 

keputusan dan untuk mengalokasikan dana aset sebuah instansi sehingga 

pengembalian investasi yang terbaik diperoleh, manajemen aset mencakup 

semua proses, alat, dan data yang dibutuhkan untuk mengelola aset secara efektif 

untuk mencapai tujuan (Aira, 2014). 

Manajemen aset pada penelitian ini berfokus pada bagaimana cara 

perusahaan mengelola, memanfaatkan, dan mempergunakan asset yang dimiliki 

secara efektif sehingga dapat menghasilkan penjualan (sales) atau output yang 

tinggi dan pada akhirnya dapat meningkatkan laba. Utami dan Pardanawati 

(2016) menjelaskan bahwa baik buruknya manajemen aset perusahaan dapat 

dilihat dari rasio aktivitasnya karena rasio tersebut dapat mengukur seberapa 

efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. 

Menurut Ferdiana (2012) Rasio manajemen aset digunakan untuk melihat 

keefektifan perusahaan dalam mengelola asetnya. Rasio tersebut meliputi : 

1. Inventory Turnover : 
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦
 

2. Days Sales Outstanding :
𝐴𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦/360
 

3. Fixed Asset Turnover :
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑁𝑒𝑡 𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

4. Total Asset Turnover :
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
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Namun menurut Utami dan Pardanawati (2016), manajemen asset diukur 

dengan Operating Asset Turnover (OAT). Rumus perhitungannya OAT menurut 

Gibson (2011:306) sebagai berikut : 

 

Berdasarkan beberapa pengukuran yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini 

menggunakan Operating Asset Turnover untuk mengukur baik buruknya 

manajemen aset perusahaan. Asset operasi perusahaan dapat berupa kas, piutang, 

inventory, prepaid expense, deffered tax asset, PPE, intangible asset dll. Dan yang 

bukan asset operasi adalah investment property, aset untuk dijual, marketable 

securities, dan investasi lain pada non operating asset. 

Menurut Hambali (2010), ada beberapa tujuan dari manajemen aset. Beberapa 

tujuan dari manajemen aset meliputi, Kejelasan status kepemilikan aset; Optimasi 

penggunaan dan pemanfaatan untuk meningkatkan pendapatan dimana aset yang 

berstatus idle capacity dapat dimanfaatkan sesuai peruntukkan yang ditetapkan, 

selain itu optimasi aset dapat mengidentifikasi dan mengetahui pemanfaatannya 

untuk apa, peruntukkan aset kepada siapa dan mampu mendatangkan pendapatan 

bagi pengelola aset; Pengamanan aset dsb (Aira, 2014). 

2.1.7 Struktur Modal 

Azis dan Hartono (2017) berpendapat bahwa struktur modal adalah hasil atau 

akibat dari keputusan pendanaan (financing decision) apakah menggunakan utang 

atau ekuitas untuk mendanai operasi perusahaan. Disisi lain Binangkit dan 

Raharjo (2014) menyatakan bahwa Struktur modal merupakan kombinasi hutang 

dan ekuitas dalam struktur keuangan jangka panjang perusahaan. Struktur modal 

𝑂𝐴𝑇 =
𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

Pengaruh Good Corporate Governance..., Amanda Talita Ramadhanti, Ak.-Ibs, 2018



32 
 

 
 

mencerminkan keseimbangan antara hutang jangka panjang yang dimiliki 

perusahaan dengan modal yang dimiliki sendiri. 

Kebijaksanaan struktur modal pada dasarnya dibangun hubungan antara 

keputusan pemilihan sumber dana dengan investasi yang harus dipilih perusahaan 

agar sejalan dengan tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan kesejahteraan 

pemegang saham yang tercermin dari nilai perusahaan (Binangkit dan Raharjo, 

2014). Baik buruknya struktur modal berpengaruh langsung terhadap kondisi 

keuangan perusahaan. Manajemen keuangan harus bijaksana dalam membuat 

keputusan struktur modal, karena kesalahan dalam menentukan struktur modal 

akan memiliki dampak yang luas (Utami, 2017).  

Keputusan struktur modal tidak saja penting bagi manajer dan regulator, namun 

juga peniting bagi pemegang saham (Al-kayed, Zain, dan Duasa. 2014). Struktur 

modal menunjukkan proposi atas penggunaan hutang untuk membiayai 

investasinya, sehingga dengan mengetahui struktur modal, investor dapat 

mengetahui keseimbangan antara risiko dan tingkat pengembalian investasinya. 

Menurut Marchyta dan Astuti (2015) Struktur modal dapat diukur dengan 

beberapa rumus yaitu : 

1. Debt to Equity Ratio : 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

2. Debt to Asset Ratio :
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Sedangkan menurut Nawaz dan Ahmad (2017), struktur modal dapat dihitung 

dengan rumus : 

1. Long Term Debt Ratio :
𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝐷𝑒𝑏𝑡+𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
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2. Short Term Deb Rato  :
𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝐷𝑒𝑏𝑡+𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

Berdasarkan beberapa pengukuran yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini 

mengunakan Debt To Equity Ratio (DER) untuk mengukur struktur modal yang 

dimiliki perusahaan. 

2.1.8 Firm Size (Ukuran Perusahaan) 

Dalam penelitian ini, penulis menggunnakan variabel ukuran perusahaan (Firm 

Size) sebagai variabel kontrol. Ukuran perusahaan dikemukanan oleh Indarti dan 

Extralyus (2013) merupakan nilai yang menunjukan besar kecilnya perusahaan. 

Penentuan ukuran perusahaan dapat dinyatakan dengan total penjualan, total aset, 

rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata tingkat aset. 

Ukuran perusahaan dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu, perusahaan besar 

(large firm), perusahaan menengah (medium size), dan perusahaan kecil (small 

firm) (Isbanah, 2015).  Wardani dan Rudolfus (2016) menjelaskan semakin besar 

total aktiva maupun penjualan maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. 

Semakin besar aktiva maka semakin besar modal yang ditanam, sementara 

semakin banyak penjualan maka semakin banyak juga perputaran uang dalam 

perusahaan. Maka dapat dikatakan, ukuran perusahaan merupakan ukuran atau 

besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Wardani dan Rudolfus 

(2016) serta Situmorang dan Sudana (2015), ukuran perusahaan dapat diukur 

dengan rumus sebagai berikut :  

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Hassan dan Halbouni (2013) dengan judul 

“Corporate Governance, economic turbulance and financial performance of UAE 

𝑆𝑖𝑧𝑒 = 𝐿𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 
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listed firms” menggunakan sampel 95 perusahaan listing (sektor finansial dan non 

finansial) di United Arab Emirates (UAE) periode tahun 2008. Variabel dependen 

yang digunakan adalah kinerja keuangan dengan alat ukur ROA, ROE dan 

MVBV(Tobin’s Q). Sedangkan variabel independennya adalah CG (Voluntary 

disclosure, Board Size, CEO duality, board Committee, audit type) dan economic 

turbulance. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi cross sectional 

untuk melihat hubungan antar variabelnya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

Variabel Voluntary disclosure, Board Size, CEO duality memiliki pengaruh negatif 

signifikan terhadap Kinerja keuangan, namun Variabel board Committee, audit type 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan. 

Selanjutnya, pada penelitian Wehdawati, Swandari dan Jikrillah (2015) yang 

berjudul “pengaruh mekanisme Good Corporate Governance dan struktur 

kepemilikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2010-2012” menggunakan variabel dependen kinerja keuangan dengan 

alat ukut ROA dan ROE. Variabel independennya adalah GCG (Dewan Komisaris, 

Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dewan Direksi); Struktur 

Kepemilikan (Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional); dan ukuran 

perusahaan. Penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan jumlah sampel sebanyak 

91 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan menggunakan model analisis 

regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa Variabel proporsi dewan 

komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan ROE; 

Variabel jumlah dewan komisaris, dewan direksi, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ROA 
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dan ROE; serta variabel jumlah komite audit tidak digunakan karena data bernilai 

konstan. 

Setelah itu, Aziz dan Hartono (2017) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengaruh Good Corporate Governance, struktur modal dan leverage terhadap 

kinerja keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 

2011-2015” menggunakan variabel dependen kinerja keuangan yang diukur dengan 

ROA dan variabel independen GCG (Board Size, Komisaris Independen, Komite 

Audit); Struktur Modal; dan Leverage. Penelitian ini dilaksanakan di Surabaya, 

Indonesia dengan jumlah sampel sebanyak 28 perusahaan pertambangan di BEI 

dari 41 total populasi dan menggunalan model regresi linear berganda. Hasil 

penelitiaannya adalah Board Size, Komisaris Independen, Komite Audit, Long 

Term Debt to Equity Ratio, dan Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan. Namun Debt to Asset Ratio berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Selain itu penelitian sejenis juga pernah dilakukan oleh Elisetiawati dan 

Artinah (2016) dengan judul “Pengaruh pelaksanaan good corporate governance, 

kepemilikan Institusional dan leverage terhadap kinerja keuangan”. Penelitian yang 

dilaksanakan di Banjarmasin, Indonesia ini menggunakan sampel industri 

perbankan yang terdaftar di BEI dengan periode 2011-2013 dengan jumlah 14 

sampel dan menggunakan model analisis regresi berganda. Variabel dependennya 

adalah Cash Flow Return on Asset dan variabel independennya adalah GCG 

(Komisaris Independen), kepemilikan Institusional dan leverage. Ditemukan hasil 

bahwa variabel komisaris independen dan leverage memiliki pengaruh  positif 
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signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan Kepemilikan institutional 

memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Pada penelitian oleh Muchtar dan Darari (2013) yang berjudul “Pengaruh 

Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI”, sampel yang digunakan adalah 40 perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2008-2012 dengan lokasi penelitian ini di Indonesia. Model 

penelitian yang digunakan adalah model analisis regresi linear berganda. Dengan 

variabel dependen kinerja keuangan yang diukur dengan ROA dan ROE serta 

variabel independen yaitu GCG (board structure, board committees, board 

meetings, board size, executive directors and independent non-executive directors), 

didapatkan hasil yaitu variabel Board structure tidak memiliki pengaruh thd ROA 

namun berpengaruh negatif thd ROE; Board committees berpengaruh positif thd 

ROA dan ROE; Board meetings tidak berpengaruh terhadap ROA dan ROE; Board 

size berpengaruh positif terhadap ROA dan ROE; Executive directors tidak 

berpengaruh thd ROA&ROE; Independent non-executive directors berpengaruh 

negatif thd ROA namu tidak berpengaruh thd ROE. 

Suhardjanto, Aprilyana, dan Setiany (2018) juga melakukan penelitian 

dengan judul “Corporate Governance and Financial Performance: A Comparative 

Study of South East Asia’s Hospitality Industry”. Pada penelitiannya, digunakan 72 

perusahaan perhotelan yang terdaftar di IDX, Kuala Lumpur Stock Exchange, 

Stock Exchange of Thailand tahun 2011 - 2014, dan penelitian ini berlokasi di 

Indonesia. Model penelitian ini adalah regresi linear berganda. Variable dependen 

yang digunakan adalah ROA untuk mengukur kinerja keuangan dan variabel 
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independen yang digunakan adalah Corporate Governance (Environmental 

Disclosure, Social Disclosure, Independent Commissioner, Independent Audit 

Committee). Hasil penelitiannya menunjukan bahwa Environmental Disclosure, 

Social Disclosure dan Independent Commissioner berpengaruh positif signifikan 

serta Independent Commissioner dan Independent Audit Committee tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

Untuk variabel manajemen aset terdapat penelitian yang dilaksanakan oleh 

Utami dan Pardanawati (2016) yang berjudul “Pengaruh likuiditas, solvabilitas, 

dan manajemen aset terhadap kinerja keuangan pada perusahaan go publik yang 

terdaftar dalam kompas 100 di indonesia”, variabel dependen yang digunakan 

adalah ROA untuk menilai kinerja keuangan dengan variabel independen  Rasio 

Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Manajemen Asset. Penelitian ini menggunakan 

sampel perusahaan go public yang terdaftar dalam kompas 100 indonesia dengan 

lokasi penelitian di Surakarta, Indonesia. Model penelitian yang digunakan adalah 

analisis regresi berganda. Setelah dilakukan pengujian, didapatkan hasil bahwa 

variabel likuiditas dan manajemen asset memiliki pengaruh positif signifikan secara 

parsial terhadap variabel kinerja keuangan, sedangkan rasio solvabilitasi 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Selanjutnya untuk variabel struktur modal, terdapat penelitian yang dilakukan 

oleh Komara, Hartoyo, dan Andati (2016). Judul penelitiannya adalah “Analisis 

pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan” dengan sampel 

penelitian adalah perusahaan pembiayaan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2013 

yang berjumlah 9 sampel dan penelitian ini berlokasi di Bogor, Indonesia. Dengan 
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menggunakan teknik analisis regresi dan data panel, variabel dependen yang 

digunakan adalah ROA, ROE, dan PER untuk mengukur kinerja keuangan serta 

variabel independen yaitu struktur modal yang diukur dengan DAR dan DER. 

Penelitian ini memberikan hasil yaitu, Debt to Asset Ratio (DAR) dan Debt to 

Equity Ratio (DER) memiliki pengaurh negatif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan yang diukur melalui rasio profitabilitas berupa Return on Asset (ROA) 

dan Return on Equity (ROE); serta Debt to Asset Ratio (DAR) dan Debt to Equity 

Ratio (DER) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan 

yang diukur melalui rasio pasar berupa Price to Earning Ratio (PER). 

Selain itu ada Penelitian yang berjudul “Pengaruh struktur modal terhadap 

kinerja keuangan perusahaan dan harga saham” dengan sampel 41 perusahaan go 

public pada BEI periode 2007-2009 yang dilakukan oleh Binangkit dan Raharjo 

(2014) di Surakarta, Indonesia. Model penelitian yang digunakan adalah analisis 

regresi jalur yang merupakan hasil pengembangan dari analisis regresi berganda, 

dimana variabel dependennya adalah ROA dan Harga saham. Sedangkan, variabel 

independennya adalah struktur modal yang diukur dengan DAR, DER dan EAR. 

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa DER dan DAR berpengaruh positif 

signifikan terhadap ROA namun EAR berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap ROA; DER dan EAR berpengaruh positif signifikan terhadap Harga 

Saham namun DAR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Harga Saham; 

serta DER dan DAR berpengaruh tidak langsung positif terhadap harga saham 

namun EAR berpengaruh tidak langsung negatif terhadap Harga Saham. 
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Menurut penelitain yang dilakukan oleh Kristianti (2018) dengan judul 

“Analisis pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan”, sampel 

yang digunakan adalah 68 perusahaan pendanaan yang terdaftar di BEI periode 

2016 dan lokasi penelitiannya adalah Yogyakarta Indonesia. Dalam penelitian ini, 

model penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan 

variabel dependen yaitu ROA dan ROE untuk mengukur kinerja keuangan dan 

variabel independen yaitu DR dan DER untuk mengukur Struktur Modal. Hasil 

penelitiannya adalah secara simultan DR dan DER berpengaruh terhadap ROA dan 

ROE. Secara parsial DR berpengaruh negatif dan DER berpengaruh positif 

signifikan terhadap ROA, sedangkan DR berpengaruh positif dan DER 

berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nawaz dan Ahmad (2017) 

mengangkat judul “The effect of corporate governance and capital structure on 

financial performance: investigating on petroleum sector in Pakistan”. Sampel 

yang digunakan adalah 5 perusahaan perminyakan pada pakistan stock exchage 

periode 2007-2015 dengan lokasi penelitian yaitu di Pakistan dan model penelitian 

yaitu model regresi berganda. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah ROA dan ROE untuk mengukur kinerja keuangan serta variabel 

independennya adalah Corporate Governance (Board Size and Number of 

Shareholders) dan Capital Structure (LTD and STD). Hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa variabel LTD dan STD berpengaruh negatif signifikan terhadap 

ROA namun  Board Size and Number of Shareholders memiliki hubungan tidak 
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signifikan terhadap ROA.selain itu, variabel LTD, STD, Board Size and Number of 

Shareholders tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. 

Untuk penelitian yang dilakukan oleh Suardi dan Noor (2015), judul yang 

diangkat adalah “The impact of capital structure on financial performance of the 

listed Agriculture companies in Indonesia”. Sampel yang digunakan adalah 16 

perusahaan agrikultur yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange periode 2010-

2014 dengan lokasi penelitian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model 

regresi dengan variabel dependennya adalah GPM, NPM, ROA, ROE, dan EPS 

untuk mengukur kinerja keuangan serta variabel independen yaitu DAR dan DER 

untuk mengukur struktur modalnya. Hasil penelitian menunjukan, DER 

berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE namun DAR tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROE; serta DAR dan DER tidak berpengaruh signifikan dan 

tidak memiliki hubungan dengan GPM, NPM, ROA, EPS.  

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Al-Qudah (2017) dengan judul “The 

relationship between capital structure and financial performance in the companies 

listed in abu dhabi securitues exchange : evidences from UAE” dan dilaksanakan 

di Abu Dhabi, UAE. Sampel yang digunakan adalah 8 perusahaan yang terdaftar di 

Abu Dhabi Security Exchange periode 2008-2015 yang diambil secara acak. Model 

penelitiannya adalah analisis regresi linear berganda. Variabel dependen yang 

digunakan adalah capital structure (DR) dan independennya adalah financial 

performance (ROA dan ROE). Hasilnya penelitiannya menyatakan bahwa terdapat 

hubungan yang positif signifikan antara Debt Ratio dengan ROA dan terdapat 

hubungan yang negatif signifikan antara Debt Ratio dengan ROE. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti 

(Tahun) 
Variabel Hasil Penelitian 

Perbedaan Penelitian 

Terdahulu 

1. Hassan dan 

Halbouni (2013) 

Volume : 30 

Nomor : 2 

Jurnal 

International 

Dependen : ROA, 

ROE dan MVBV 

(Tobin’s Q) 

Independen : 

Corporate 

governance 

(Voluntary 

disclosure, Board 

Size, CEO duality, 

board Committee, 

audit type) dan 

economic 

turbulance 

 Variabel Voluntary 

disclosure, Board Size, CEO 

duality memiliki pengaruh 

negatif signifikan terhadap 

Kinerja keuangan.  

 Variabel board Committee, 

audit type tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan 

 Sampel yang digunakan 

penelitian ini adalah 

perusahaan listing di 

United Arab Emirates 

(UAE) tahun 2008 

 Pengukuran kinerja 

keuangannya juga 

menggunakan ROE dan 

Tobin’s Q 

 Menggunakan variabel 

independen GCG 

(Voluntary disclosure, 

CEO duality, board 

Committee, audit type) 

economic turbulance 

2. Wehdawati, 

Swandari, dan 

Jikrillah. (2015) 

Volume : 3 

Nomor : 3 

Dependen : ROA 

dan ROE 

Independen : GCG 

(Dewan Komisaris, 

Dewan Komisaris 

Independen, Komite 

Audit, Dewan 

Direksi); Struktur 

Kepemilikan 

(Kepemilikan 

Manajerial dan 

Kepemilikan 

Institusional); dan 

ukuran perusahaan 

 Variabel proporsi dewan 

komisaris independen 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap ROA 

dan ROE. 

 Variabel jumlah dewan 

komisaris, dewan direksi, 

kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional 

dan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap ROA 

dan ROE. 

 Variabel jumlah komite 

audit tidak digunakan 

karena data bernilai konstan. 

 

 Sampel pada penelitian ini 

adalah perusahaan 

manufaktur secara 

keseluruhan dengan 

Periode penelitian tahun 

2010-2012. 

 Menggunakan ROE juga 

sebagai alat ukur kinerja 

keuangan. 

 Menggunakan variabel 

independen GCG ( Dewan 

komisaris, Komite Audit) 

dan Struktur Kepemilikan 

(Kepemilikan Manajerial 

dan Kepemilikan 

Institusional) 

3. Aziz dan 

Hartono  (2017) 

Volume : 5  

Nomor : 3 

Dependen : ROA 

Independen : GCG 

(Board Size, 

Komisaris 

Independen, Komite 

Audit); Struktur 

Modal; dan 

Leverage. 

 Board Size, Komisaris 

Independen, Komite Audit, 

Long Term Debt to Equity 

Ratio, dan Debt to Equity 

Ratio tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan. 

 Debt to Asset Ratio 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan. 

 Sampel penelitian ini 

adalah perusahaan sektor 

pertambangan periode 

2011-2015 

 Menggunakan variabel 

GCG dengan proksi 

Komite Audit 

 Perhitungan struktur 

modalnya menggunakan 

Long Term Debt to Equity 

Ratio. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Peneliti (Tahun) Variabel Hasil Penelitian 
Perbedaan Penelitian 

Terdahulu 

4. Elisetiawati dan 

Artinah (2016) 

Volume : 17  

Nomor : 1 

Dependen : Cash 

Flow Return on Asset 

(CFROA) 

Independen : 

Good corporate 

governance 

(Komisaris 

Independen), 

kepemilikan 

Institusional dan 

leverage 

 Variabel komisaris 

independen dan leverage 

memiliki pengaruh  positif 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan. 

 Kepemilikan institutional 

memiliki pengaruh negatif 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan. 

 Sampel pada penelitian 

ini adalah perbankan 

dengan periode 2011-

2013. 

 Perhitungan kinerja 

keuangan menggunakan 

CFROA 

 Menggunakan variabel 

independen kepemilikan 

institusional dan 

leverage. 

5. Muchtar dan 

Darari (2013) 

Volume : 15  

Nomor : 2 

Dependen : Kinerja 

Keuangan ( ROA dan 

ROE) 

Independen : 

board structure, 

board committees, 

board meetings, 

board size, executive 

directors 

and independent non-

executive directors 

 Board structure tidak 

memiliki pengaruh thd 

ROA namun berpengaruh 

negatif thd ROE 

 Board committees 

berpengaruh positif thd 

ROA dan ROE 

 Board meetings tidak 

berpengaruh terhadap ROA 

dan ROE 

 Board size berpengaruh 

positif terhadap ROA dan 

ROE 

 Executive directors tidak 

berpengaruh thd 

ROA&ROE 

 independent non-executive 

directors berpengaruh 

negatif thd ROA namu tidak 

berpengaruh thd ROE. 

 

 Sampel yang 

digunakan adalah 40 

perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI 

periode 2008-2012 

 Menggunakan ROE 

dalam mengukur 

kinerje keuangan 

 Menggunakan variabel 

independen board 

structure, board 

committees,board 

meetings 

 

6. Suhardjanto, 

Aprilyana, dan 

Setiany  (2018) 

Volume : 7  

Nomor : 2 

Jurnal 

International 

Dependen : ROA 

Independen : 

Corporate 

Governance 

(Environmental 

Disclosure, Social 

Disclosure, 

Independent 

Commissioner, 

Independent Audit 

Committee) 

 Variabel GCG yang 

diproksikan dengan 

Environmental Disclosure 

dan Social Disclosure 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap ROA 

 Variabel GCG yang 

diproksikan dengan 

Independent 

Commissioner, 

Independent Audit 

Committee tidak 

berpengaruh terhadap ROA 

 Sampel penelitian ini 

adalah 72 perusahaan 

perhotelan yang listing 

di IDX, Kuala Lumpur 

Stock Exchange, Stock 

Exchange of Thailand 

tahun 2011-2014 

 Menggunakan variabel 

Corporate Governance 

(Environmental 

Disclosure, Social 

Disclosure and 

Independent Audit 

Committee) 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Peneliti (Tahun) Variabel Hasil Penelitian 
Perbedaan Penelitian 

Terdahulu 

 

7. 

Utami dan 

Pardanawati 

(2016) 

Volume : 17  

Nomor : 1 

Dependen : ROA 

Independen : Rasio 

Likuiditas, Rasio 

Solvabilitas dan 

Manajemen Asset 

 

 Variabel Likuiditas dan 

manajemen asset memiliki 

pengaruh positif signifikan 

secara parsial terhadap 

variabel kinerja keuangan. 

 Solvabilitasi berpengaruh 

negatif tidak signifikan 

terhadap kinerja keuangan.  

 Sampel penelitian ini 

adalah perusahaan go 

public pada indeks 

Kompas 100 tahun 2011 

– 2013. 

 Menggunakan variabel 

independen rasio 

lukuiditas dan 

solvabilitas. 

8. Komara, Hartoyo, 

dan Andati. (2016) 

Volume : 20  

Nomor : 1 

Dependen : ROA, 

ROE, dan PER 

Independen : 

Struktur Modal 

(DAR dan DER) 

 Debt to Asset Ratio (DAR) 

dan Debt to Equity Ratio 

(DER) memiliki pengaurh 

negatif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan 

yang diukur melalui rasio 

profitabilitas berupa 

Return on Asset (ROA) 

dan Return on Equity 

(ROE). 

 Debt to Asset Ratio (DAR) 

dan Debt to Equity Ratio 

(DER) memiliki pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan 

yang diukur melalui rasio 

pasar berupa Price to 

Earning Ratio (PER). 

 Sampel penelitian ini 

adalah perusahaan 

pembiayaan di BEI 

periode 2009 – 2013. 

 Menggunakan ROE dan 

PER juga dalam 

mengukur kinerja 

keuangan 

 Struktur modal diukur 

juga dengan Debt to 

Asset Ratio (DAR). 

9. Binangkit dan 

Raharjo (2014) 

Volume : 1  

Nomor : 2 

Dependen : ROA 

dan Harga Saham 

Independen : 

Struktur Modal 

(DER, DAR. Dan 

EAR) 

 

 DER dan DAR 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap ROA 

namun EAR berpengaruh 

negatif tidak signifikan 

terhadap ROA 

 DER dan EAR berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

Harga Saham namun DAR 

berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap Harga 

Saham 

 DER dan DAR 

berpengaruh tidak langsung 

positif terhadap harga 

saham namun EAR 

berpengaruh tidak langsung 

negatif terhadap Harga 

Saham. 

 Sampel penelitian ini 

adalah perusahaan go 

public pada BEI periode 

2007-2009 

 Menggunakan variabel 

dependen harga saham 

 Pengukuran struktur 

modal menggunakan 

DAR dan EAR 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No 
Peneliti 

(Tahun) 
Variabel Hasil Penelitian 

Perbedaan Penelitian 

Terdahulu 

10. Kristianti 

(2018) 

Volume : 2 

Nomor : 1 

 

Dependen : ROA dan 

ROE 

Independen : Struktur 

Modal (DR dan DER) 

 Variabel struktur modal 

secara simultan 

berpengaruh signifikan 

terhadap ROA dan ROE 

 DR berpengaruh negatif 

signifikan dan DER 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap ROA. 

 DR berpengaruh positif 

signifikan dan DER 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap ROE. 

 Sampel penelitian ini 

perusahaan pendanaan 

yang tercatat di BEI tahun 

2016. 

 Menamnahkan Debt to 

Asset Ratio (DR) untuk 

mengukur Capital 

Structure. 

 Menambahkan 

pengukuran kinerja 

keuangan menggunakan 

ROE. 

11 Nawaz dan 

Ahmad 

(2017) 

Volume : 1  

Nomor : 5 

Jurnal 

International 

Dependen : ROA dan 

ROE 

Independen : Corporate 

Governance (Board Size 

and Number of 

Shareholders) dan 

Capital Structure (LTD 

and STD) 

 Variabel LTD dan STD 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap ROA 

namun  Board Size and 

Number of Shareholders 

memiliki hubungan tidak 

signifikan terhadap ROA 

 Variabel LTD, STD, 

Board Size and Number of 

Shareholders tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap ROE. 

 Sampel penelitian ini 

adalah petroleum sector di 

pakistan stock exchange 

periode 2007-2015 

 Menambahkan 

pengukuran kinerja 

keuangan menggunakan 

ROE. 

 Variabel independen 

menggunakan GCG 

(Number of Shareholders) 

dan  Capital Structure 

(LTD dan STD). 

12 Suardi dan 

Noor (2015) 

Volume : 3  

Nomor : 1 

Jurnal 

International 

Dependen : GPM, NPM, 

ROA, ROE dan EPS 

Independen : Capital 

Structure (DAR dan 

DER) 

 DER berpengaruh negatif 

signifikan terhadap ROE 

namun DAR tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap ROE 

 DAR dan DER tidak 

berpengaruh signifikan 

dan tidak memiliki 

hubungan dengan GPM, 

NPM, ROA, EPS.  

 Sampel penelitian ini 

adalah perusahaan 

agrikultural di Indonesia 

Stock Exchange periode 

2010-2014 

 Menggunakan  GPM, 

NPM, ROE dan EPS 

untuk mengukur kinerja 

keuangan 

 Menggunakan variabel 

Capital Structure (DAR) 

13. Al-Qudah 

(2017) 

Volume : 9  

Nomor : 2 

Jurnal 

International 

Dependen : Capital 

Structure (Debt Ratio) 

Independen : ROA dan 

ROE 

 

 Terdapat hubungan yang 

positif signifikan antara 

Debt Ratio dengan ROA. 

 Terdapat hubungan yang 

negatif signifikan antara 

Debt Ratio dengan ROE 

 Penelitian ini menguji 

pengaruh ROA dan ROE 

(independen)  terhadap 

Debt Ratio (dependen) 

 Sampel penelitian ini 

adalah perusahaan listing 

di Abu Dhabi Security 

Exchange. 

Sumber : Data diolah penulis (2018) 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, 

maka penulis menggunakan beberapa variabel yang masih memberikan hasil yang 

inkonsisten dan masih layak diteliti untuk dijadikan variabel dalam penelitian ini 

agar dapat memverifikasi ulang hasil dari penelitian sebelumnya. Sehingga, 

dihasilkan kerangka pemikiran untuk menjelaskan hubungan antar variabel sbb: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah penulis (2018) 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Good Corporate Governance yang di proksikan dengan Board 

Size terhadap Kinerja Keuangan (ROA) 

Ukuran Dewan Direksi merupakan salah satu mekanisme internal dari Good 

Corporate Governance. Board size merupakan total angka dari jumlah dewan 

direksi dalam suatu perusahaan yang mempunyai tanggung jawab dalam 

pengelolaan suatu perusahaan. (Aziz dan Hartono, 2017).  

Pengaruh Good Corporate Governance yang di proksikan dengan Board Size 

terhadap Kinerja Keuangan (ROA) dapat dijelaskan dengan Agency Theory, 

H4 

H3 

H2 

H1 

Firm Size (Var. Kontrol) (X5) 

Manajemen Asset (X3) 

Struktur Modal (X4) 

Kinerja Keuangan (Y) 

GCG Independent 

Commissioner  (X2) 

GCG Board Size (X1) 
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dimana Berdasarkan agency theory semakin banyak jumlah dewan direksi maka 

tingkat pengawasannya akan lebih optimal dan dalam proses pengambilan 

keputusan akan lebih akurat, yang kemudian akan berdampak pada peningkatan 

kinerja keuangan perusahaan (Aziz dan Hartono,2017). Keakuratan tersebut 

terjadi karena tidak ada pihak yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan 

sesuai dengan kepentingannya sendiri, sehingga akan berkurangnya masalah 

keagenan yang dapat menimbulkan biaya keagenan. Aziz dan Hartono (2017) juga 

menyatakan, proporsi board size yang lebih tinggi akan meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan dan informasi yang didapat perusahaan juga lebih banyak. 

Ada perspektif tentang seberapa besar board size suatu perusahaan. Dilihat dari 

perspektif lembaga, bisa dikatakan bahwa board size yang lebih besar lebih 

mungkin untuk waspada dalam masalah keagenan hanya karena lebih banyak 

orang akan meninjau tindakan manajemen (Muchtar dan Darari, 2013). Komite 

Nasional Kebijakan Governance (2006) menyatakan, agar pelaksanaan tugas 

direksi dapat berjalan secara efektif, salah satu prinsip yang perlu dipenuhi adalah 

komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan 

keputusan secara efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak independen 

(Widyati 2013). 

 Namun disisi lain ada juga pendapat bahwa semakin besar ukuran dewan 

direksi maka semakin sulit dilakukannya kordinasi dalam perusahaan serta dapat 

menimbulkan perbedaan pendapat yang begitu banyak sehingga keputusan yang 

diambil perusahaan akan cenderung tidak efektif (Aziz dan Hartono, 2017). 

Menurut Lipton dan Lorsch (1992), seiring bertambahnya ukuran dewan, semakin 
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sulit bagi perusahaan untuk mengatur rapat dewan dewan dan juga mencapai 

konsensus dewan anggota mengenai isu-isu yang dibahas dalam pertemuan ini 

(Hassan dan Halbouni, 2013). 

Hal diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Muchtar dan Darari 

(2013) serta Laksana (2015) yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi 

memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu, hipotesis 

yang dikembangkan adalah :  

H1 : Good Corporate Governance yang di proksikan dengan Board Size 

berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan (ROA) 

2.4.2 Pengaruh Good Corporate Governance yang di proksikan dengan 

Independent Commissioner terhadap Kinerja Keuangan (ROA) 

Ukuran Dewan Komisaris Independen (Independent Commissioner) juga 

merupakan salah satu mekanisme internal dari Good Corporate Governance. 

Independent Commissioner adalah Komisaris yang tidak memiliki hubungan 

kekeluargaan maupun bisnis dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan 

komisaris dan dewan direksi dengan perusahaan itu sendiri. 

Pengaruh Good Corporate Governance yang di proksikan dengan Independent 

Commissioner terhadap Kinerja Keuangan (ROA) dapat dijelaskan dengan 

Agency Theory, yaitu menurut Aziz dan Hartono (2017) dalam satu perusahaan 

ada dua kepentingan yang bertentangan, yakni kepentingan memaksimalkan 

keuntungan pemilik perusahaan dan kepentingan memaksimalkan keuntungan 

manajer. Maka dari itu dewan komisaris independen dibentuk dan diangkat demi 
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kepentingan perusahaan, bukan hanya pemegang saham mayoritas atau pemegang 

saham minoritas. 

Proporsi dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau komisaris 

independen juga mempengaruhi kinerja perusahaan yang bertindak sebagai 

penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan 

mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen 

(Elisetiawati dan Artinah, 2016). Dengan berkurangnya perselisihan antara para 

manajer ini juga akan mengurangi adanya biaya agensi yang harus dikeluarkan 

perusahaan. Apabila biaya agensi turun maka kinerja keuangan perusahaan akan 

cenderung meningkat.  

Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi 

monitoring agar tercipta perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang 

baik (Sulistyowati dan Fidiana, 2017). Karena bersifat independen, dewan 

komisaris akan cenderung tidak memihak ke mana-mana sehingga dapat 

menciptakan kegiatan monitoring yang efektif. Dengan adanya dewan komisaris 

independen, agen/manajer yang melaksanakan kegiatan perusahaan akan 

cenderung fokus pada tujuan perusahaan dari pada mementingkan kepentingan 

pribadi ataupun pihak lain karena merasa segala bentuk aktivitas yang 

dilakukannya diawasi dengan baik. Dengan begitu fokus untuk pencapaian laba 

perusahaan juga akan berjalan sehingga kinerja keuangan perusahaan akan 

meningkat. 

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Elisetiawati dan Artinah 

(2016) serta Budiman (2017) yang menyatakan bahwa dewan komisaris 
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independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu, 

hipotesis yang dikembangkan adalah : 

H2 : Good Corporate Governance yang di proksikan dengan Independent 

Commissioner berpengaruh positif terhadap Kinerja keuangan (ROA) 

2.4.3 Pengaruh Manajemen Asset terhadap Kinerja Keuangan (ROA) 

Pengaruh Manajemen Asset terhadap Kinerja Keuangan (ROA) dapat 

dijelaskan dengan Agency Theory, Konsep manajemen aset menggunakan 

pendekatan teori keagenan (agency theory) yang menyatakan bahwa praktek 

manajemen aset dapat dipengaruhi oleh konflik antara kepentingan manajemen 

(agent) dan  pemilik (principal) yang timbul karena, setiap pihak berusaha untuk 

mencapai atau mempertimbangkan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. 

Manajemen akan cenderung mengetahui penglolaan asset yang dilakukan 

perusahaan, sehingga praktik manajemen asset tersebut lebih dapat di kuasai oleh 

manajemen (agent) tanpa melihat apakah pengelolaan asset tersebut sudah 

memenuhi kepentingan pemilik (principal). Seperti pemilihan untuk membeli 

mesin baru yang mengeluarkan cost lebih besar dari pada memperbaiki asset 

tersebut yang cost nya lebih rendah, sehingga akan mengurangi laba bersih yang 

dapat diperoleh. Hal tersebut merupakan kehendak yang timpang yang dilakukan 

oleh manajemen karena terkadang tindakan yang dilakukan manajemen hanya 

semata untuk meningkatkan citranya tanpa melihat kebutuhan perusahaan. Maka, 

asset harus dikelola dengan baik untuk mendapatkan return yang tinggi tanpa 

mementingkan kepentngan satu pihak. Sehingga pengelolaan asset dengan baik 

akan memberikan pengaruh yang positif terhadap kegiatan operasi perusahaan dan 
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membuat kinerja keuangan perusahaan tersebut juga meningkat. Selain itu apabila 

aset dipergunakan dan dimanfaatkan sebagaimana seharusnya untuk kegiatan 

operasi perusahaan secara efektif, maka perusahaan dapat menghasilkan 

penjualan/output yang maksimal dan pada akhirnya akan meningkatkan tingkat 

laba perusahaan. 

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakuka oleh Utami dan Pardanawati 

(2016) yang menayatakan bahwa manajemen aset memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu, hipotesis yang dikembangkan adalah: 

H3 : Manajemen Asset berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

(ROA) 

2.4.4 Pengaruh Stuktur Modal terhadap Kinerja Keuangan (ROA) 

Pengaruh Struktur modal terhadap Kinerja Keuangan (ROA) dapat dijelaskan 

dengan Pecking Order Theory, Utami (2017) menjelaskan penggunaan modal 

dengan baik untuk pembelanjaan aset perusahaan menurunkan nilai hutang 

terhadap pihak luar. Dengan kecilnya penggunaan hutang dari pihak luar, maka 

akan menurunkan tingkat pengembalian atas hutang yang digunakan. Perusahaan 

hanya menggunakan sumber pendanaan internal untuk berinvestasi. Perusahaan 

yang memiliki satabilitas profit yang baik akan lebih disukai oleh investor, karena 

lebih menguntungkan bagi investor. Penggunaan tingkat hutang yang rendah oleh 

perusahaan cenderung meningkatkan keuntungan. Perusahaan dianggap mampu 

menggunakan tingkat modal sendiri untuk membiayai investasi perusahaan.  

Shinta dan Laksito (2014) menjelaskan, Debt equity ratio memperlihatkan 

besarnya pembiayaan perusahaan yang berasal dari hutang. Oleh karena itu 
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apabila DER yang dimiliki perusahaan besar maka kinerja keuangan perusahaan 

cenderung turun karena semakin besar beban hutang yang dimiliki perusahaan. 

Maka dengan menggunakan modal perusahaan sendiri dan mengurangi 

penggunaan modal dengan cara berhutang dengan pihak luar akan cenderung 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan karena nilai hutang dan bunga yang 

harus perusahaan keluarkan akan cenderung lebih kecil.  

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Komara, Hartoyo, dan 

Andati (2016); Nawaz dan Ahmad (2017) yang menyatakan bahwa struktur modal 

berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu, hipotesis yang 

dikembangkan adalah  

H4 : Struktur Modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (ROA) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan penulis adalah perusahaan manufaktur 

subsektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

periode 2012 sampai 2016. Alasan penggunaan sektor dan periode penelitian 

tersebut karena sesuai berita yang dipublikasikan oleh www.economy.okezone.com 

bahwa sektor barang konsumsi merupakan salah satu sektor perusahaan yang rata-

rata selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2012 sampai 2016 dengan meraih 

laba double digit. Dimana sektor barang konsumsi merupakan salah satu sektor 

perusahaan yang berhasil tumbuh dengan mencetak laba positif di tengah tekanan 

kelesuan ekonomi, pesimisme mikro dan gempuran disruption. Selain itu, 

pemilihan periode 2012 sampai 2016 agar memberikan hasil yang terupdate karena 

menggunakan periode yang masih terbaru. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi merupakan seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal menarik 

yang peneliti ingin selidiki dan ingin peniliti buat kesimpulannya berdasarkan 

sampel statistiknya (Sekaran dan Bougie, 2010:262). Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI periode 2012 sampai 2016 dengan total 42 perusahaan.  

Selain populasi, Sekaran dan Bougie (2010:263) menjelaskan definisi sampel 

sebagai subkelompok atau bagian dari populasi yang terdiri dari beberapa anggota 

yang dipilih dari populasi tersebut. Dalam pemilihan sampel, peneliti menggunakan 
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metode purposive sampling. Purposive sampling merupakan metode pengambilan 

sampel yang terbatas pada jenis tertentu serta dapat memberikan informasi yang 

diinginkan, baik karena mereka adalah satu-satunya yang memilikinya, atau karena 

mereka sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti (Sekaran dan Bougie, 

2010:276). Berikut ini merupakan kriteria-kriteria yang digunakan peneliti dalam 

pengambilan sampel : 

1. Perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2012-2016. 

2. Perusahaan sektor barang konsumsi yang memiliki laporan keuangan secara 

lengkap dan mempublikasikannya di BEI selama tahun 2012-2016. 

3. Perusahaan sektor barang konsumsi yang tidak pernah mengalami kerugian 

selama berturut-turut dari tahun 2012 - 2016. 

4. Perusahaan sektor barang konsumsi yang memiliki data secara lengkap terkait 

dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. 

Berdasarkan proses pemilihan sampel dengan kriteria purposive sampling diatas, 

maka diperoleh hasil sbb : 

Tabel 3.1 

Kriteria Pengambilan Sampel 

Kriteria Sampel Jumlah 

Perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 

2012-2016 

42 

Perusahaa sektor barang konsumsi yang tidak mempublikasikan 

laporan keuangan secara lengkap di BEI selama tahun 2012-2016 

(8) 

Perusahaan sektor barang konsumsi yang pernah mengalami 

kerugian selama tahun 2012-2016  

(9) 

Total Perusahaan yang Menjadi Sampel Penelitian 25 

Total Tahun Penelitian 5 

Total Observasi 125 

Sumber : Data diolah penulis (2018) 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data 

kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, 

dimana informasi atau penjelasannya dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk 

angka (Sugiyono, 2010:15). Peneliti mengambil data berupa angka dari laporan 

keuangan tahunan dan mengukurnya dengan skala rasio untuk mendapatkan suatu 

kesimpulan mengenai kondisi keuangan perusahaan. 

Selain itu, untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber 

data sekunder. Menurut Sekaran dan Bougie (2010:184) data sekunder merujuk 

pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang selain dari peneliti yang sedang 

melaksanakan penelitian ini. Data tersebut dapat diakses melalui internet atau dari 

informasi yang direkam, dicatat, atau dipublikasikan. Peneliti menggunakan data 

sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor barang konsumsi 

periode 2012-2016 yang terdaftar dan dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. 

3.4 Variabel dan Operasional Variabel 

Sekaran dan Bougie (2010:69) mendefinisikan variabel sebagai segala sesuatu 

yang dapat berbeda atau bervariasi nilainya. Selain itu, nilai-nilai dari variabel 

tersebut dapat berbeda pada berbagai waktu dengan objek yang sama, atau pada 

saat yang sama dengan objek yang berbeda. 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan variabel dependen atau variabel 

terikat (Y) yaitu kinerja keuangan yang diukur dengan ROA (Return on Asset); dan 

menggunakan variabel independen atau variabel bebas yaitu Good Corporate 

Governance yang diproksikan dengan Board Size (X1) dan Independent 
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Commissioner (X2); Manajemen Asset (X3); dan Struktur Modal (X4). Selain itu, 

peneliti juga menggunakan variabel kontrol yaitu Firm Size (X5) untuk 

mendapatkan model penelitian dan hasil analisis yang lebih baik. 

3.4.1 Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang diperngaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen atau variabel bebas 

(Sugiyono, 2012:39). Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan 

adalah kinerja keuangan. Menurut Wulandari et al., (2016) kinerja keuangan 

merupakan ukuran prestasi keuangan yang dicapai perusahaan dalam suatu 

periode tertentu dan merupakan cerminan kemampuan perusahaan dalam 

mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. 

Pengukuran kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan rasio Return 

on Asset (ROA). ROA dihitung dengan membandingkan laba bersih setelah pajak 

dengan total aset untuk mengukur tingkat pengembalian investasi total (Mandaika 

dan Salim, 2015). Penggunaan rasio ini sebagai alat untuk mengukur kinerja 

keuangan pada penelitian ini karena ROA merupakan salah satu teknik 

pengukuran kinerja keuangan yang bersifat menyeluruh (Comprehensive) sebab 

selain dapat mengukur profitabilitas, ROA dinilai dapat menggambarkan ke 

efektifan perusahaan dalam megelola asetnya untuk mendapatkan laba yang besar. 

Perumusan atas Return on Asset (ROA) yang digunakan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut (Wahyudin & Solikhah, 2017): 

 𝑅𝑂𝐴 =
𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

Pengaruh Good Corporate Governance..., Amanda Talita Ramadhanti, Ak.-Ibs, 2018



56 
 

 
 

3.4.2 Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Variabel Independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau 

variabel terikat (Sugiyono, 2012:39). Penelitian ini menggunakan beberapa 

variabel independen yaitu sebagai berikut : 

3.4.2.1 Board Size (Good Corporate Governance) 

Board Size atau ukuran dewan direksi merupakan salah satu mekanisme dari 

Good Corporate Governance yang penting dilaksanakan oleh perusahaan. Aziz 

dan Hartono (2017) menyatakan bahwa Board size merupakan total angka dari 

jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan yang mempunyai tanggung jawab 

dalam pengelolaan suatu perusahaan. Penggunaan Board Size sebagai mekanisme 

Good Corporate Governance, sebab dewan direksi memiliki peran yang penting 

dalam mewaspadai masalah keagenan sehingga dengan adanya dewan direksi, 

lebih banyaknya orang yang meninjau tindakan manajemen. Adapun rumus Board 

Size adalah sebagai berikut (Palaniappan G, 2017) : 

 

3.4.2.2 Independent Director (Good Corporate Governance) 

Independent Commissioner merupakan salah satu mekanisme dari Good 

Corporate Governance. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris 

yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan 

kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan 

komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan 

dengan bank, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak 

∑ Jumlah Dewan Direksi dalam Perusahaan 
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independen (Effendi, 2016:42). Penggunaan salah satu mekanisem GCG ini, 

karena keberadaan dewan komisaris independen sangat penting untuk 

memastikan bahwa manajemen telah benar-benar bekerja demi kepentingan 

perusahaan. Adapun rumus proporsi Independent Commissioner adalah sebagai 

berikut (Situmorang dan Sudana, 2015) :  

3.4.2.3 Manajemen Asset 

Manajemen aset adalah ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan 

yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, 

menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, 

membaharukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan 

efisien (Sugiama, 2013:15). Utami dan Pardanawati (2016) menyatakan, 

Operating Asset Turnover (OAT) merupakan rasio aktivitas yang dapat menilai 

manajemen asset perusahaan. Penggunaan OAT dalam mengukur manajemen 

asset karena rasio ini dapat menunjukan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam 

menggunakan asset untuk memperoleh penjualan. Adapun rumus Operating Asset 

Turnover adalah sebagai berikut (Gibson, 2011:306) : 

   

    

3.4.2.4 Struktur Modal 

Struktur modal adalah hasil atau akibat dari keputusan pendanaan (financing 

decision) apakah menggunakan utang atau ekuitas untuk mendanai operasi 

perusahaan (Aziz dan Hartono, 2017). Utami (2017) menyatakan struktur modal 

dapat diukur dengan  Debt to Equity Ratio (DER). DER memperlihatkan besarnya 

𝑂𝐴𝑇 =
𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Jumlah Anggota Komisaris Independen 

Jumlah Dewan Komisaris
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pembiayaan perusahaan yang berasal dari hutang (Shinta dan Laksito, 2014). 

Dengan kata lain, DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

seberapa besar total modal sendiri yang dibiayai dengan total hutang (Aziz dan 

Hartono, 2017). Penggunaan DER dalam pengukuran struktur modal, karena rasio 

ini cukup dapat menggambarkan proporsi sumber modal yang dimiliki 

perusahaan. Adapun rumus Debt to Equity Ratio adalah sebagai berikut (Marchyta 

dan Astuti, 2015) : 

3.4.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak 

dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono, 2012:41).  

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah Firm Size atau 

ukuran perusahaan. Dijelaskan oleh Indarti dan Extralyus (2013) bahwa, ukuran 

perusahaan adalah nilai yang menunjukan besar kecilnya perusahaan. Alasan 

pemilihan sebagai variabel kontrol ini karena firm size relatif konstan berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan. Hal ini diperkuat oleh Indarti dan Extralyus (2013) 

yang menyatakan bahwa perusahaan besar memberikan suatu gambaran bahwa 

perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba 

dibandingkan perusahaan kecil. Maka penggunaan variabel kontrol ini akan 

membuat persamaan penelitian lebih baik, karena pengaruh antara variabel 

independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti namun dipengaruhi oleh variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian. 

Debt to Equity Ratio : 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
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Adapun rumus dari ukuran perusahaan adalah sebagai berikut (Situmorang dan 

Sudana, 2015) :  

Tabel 3.2 

Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Formulasi 
Skala 

Pengukuran 

Variabel Dependen 

1 

Kinerja Keuangan 

(Return on Asset) 

Kinerja keuangan adalah 

gambaran pencapaian 

keberhasilan perusahaan 

yang dapat diartikan 

sebagai hasil yang 

dicapai pada berbagai 

kegiatan yang telah 

dilakukan (Ukhriyawati 

et al., 2017). 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

Rasio 

Variabel Independen 

2 

Good Corporate 

Governance 

(Board Size) 

Board size merupakan 

total angka dari jumlah 

dewan direksi dalam 

suatu perusahaan yang 

mempunyai tanggung 

jawab dalam pengelolaan 

suatu perusahaan (Aziz 

dan Hartono, 2017) 

∑ Jumlah Dewan Direksi 

dalam Perusahaan Rasio 

3 

Good Corporate 

Governance 

(Independent 

Commissioner) 

Komisaris independen 

adalah dewan komisaris 

yang tidak memiliki 

hubungan dengan 

anggota lainnya 

(Wehdawati et al., 2015) 

Jumlah Anggota Komisaris Independen 

Jumlah Dewan Komisaris
 

Rasio 

4 

Manajemen Asset 

(Operating Asset 

Turnover) 

Manajemen aset 

digunakan untuk melihat 

keefektifan perusahaan 

dalam mengelola asetnya 

(Ferdiana, 2012) 

𝑂𝐴𝑇 =
𝑁𝑒𝑡 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 Rasio 

5 

Struktur Modal 

(Debt to Equity 

Ratio) 

Struktur modal 

merupakan kombinasi 

hutang dan ekuitas dalam 

struktur keuangan jangka 

panjang perusahaan 

(Binangkit dan Raharjo, 

2014) 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 Rasio 

6 
Firm Size 

Ukuran perusahan 

merupakan nilai yang 

menunjukan besar 

kecilnya perusahaan 

(Indarti dan Extralyus, 

2013) 

𝑆𝑖𝑧𝑒 = 𝐿𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 Rasio 

Sumber : Data diolah penulis (2018) 

𝑆𝑖𝑧𝑒 = 𝐿𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Metode Kepustakaan 

Metode kepustakaan ini dilakukan peneliti dengan mengumpulkan berbagai 

informasi, data, dan materi yang dapat mendukung penelitian dengan membaca 

dan memahami berbagai buku dan jurnal. 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi ini dilakukan penulis dengan mengumpulkan data yang 

telah tersedia atau terpublikasi di media (internet) yaitu berupa laporan tahunan 

(annual report) perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai dengan 2016 yang dapat 

diakses melalui website www.idx.co.id. 

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum 

atau generalisasi. Yang termasuk dalam statistik deskriptif adalah penyajian data 

melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, 

mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan penyebaran data melalui 

perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan presentasi (Sugiyono, 

2012:147-148).  
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Sesuai dengan penggunaan Eviews sebagai program pengolahan data dalam 

penelitian ini, maka hitungan statistik deskriptif yang ditampilkan adalah sebagai 

berikut (Winarno, 2011:3.9) : 

a. Mean adalah rata rata data yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data 

dan membaginya dengan cacah data. 

b. Median adalah nilai tengah (atau rata-rata dua nilai tengah bila datanya genap) 

bila datanya diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. 

c. Maximum adalah nilai terbesar dari data. 

d. Minimum adalah nilai terkecil dari data. 

e. Standard Deviation adalah ukuran dispersi atau penyebaran data. 

f. Skewness adalah ukuran asimetri distribusi data di sekitar mean. 

g. Kuartosis adalah mengukur ketinggian suatu distribusi. 

h. Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal. 

3.6.2 Analisis Regresi Data Panel 

Gujarati dan Porter (2010:4) menjelaskan bahwa terdapat 3 tipe data secara 

umum dalam analisis empiris, yaitu time series, cross-sectional, dan pooled 

(kombinasi antara time series dan cross-sectional). Data Time Series adalah data 

yang dikumpulkan selama periode waktu tertentu, seperti data produk domestik 

bruto,  pengangguran, money supply (penawaran uang), defisit pemerintahan dsb. 

Data Cross-Sectional adalah data yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang 

dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu, seperti survei pengeluaran konsumen, 

organization polling dsb. 
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Selain itu Winarno (2011:9.1) menjelaskan, gabungan antara data Cross-

Section dan Time Series akan membentuk data panel atau data pool. Data panel 

terdiri atas beberapa variabel sekaligus terdiri atas beberapa waktu dan data pool 

merupakan data yang sama dengan data panel namun masing-masing kelompok 

dipisahkan berdasarkan objeknya. Terdapat tiga pendekatan model yang dapat 

digunakan untuk mengestimasi regresi data panel, yaitu (Widarjono, 2009:231-

235) : Model Common Effect, Model Fixed Effect dan Model Random Effect. 

Untuk menentukan model yang dipilih dalam mengestimasi regresi data panel, 

terdapat beberapa uji yang dapat dilakukan yaitu : 

a. Uji Chow 

Gregory C. Chow mengembangkan sebuah uji yang digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perubahan struktural didalam regresi dengan 

menggunakan uji statistik F3 yang disebut dengan uji chow (Widarjono, 2009:70). 

Uji statistik yang digunakan oleh uji chow berdasarkan uji statistik F dan statistik 

log likelihood ratio (LR) (Widarjono, 2009:72). Hipotesis yang dibangun pada uji 

chow adalah sebagai berikut : 

H0 : Menggunakan model common effect 

Ha : Menggunakan Model fixed effect 

Dengan tingkat signifikansi/α sebesar 5%, maka kriteria pengujiannya adalah 

H0  diterima apabila nilai probabilitas cross section chi square > 0.05 dan Ha 

diterima apabila nilai probabilitas cross section chi square < 0.05. Dan apabila Ha 

diterima atau model fixed effect yang terpilih, maka pengujian dilanjutkan ke uji 

hausman. 
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b. Uji Hausman 

Uji hausman merupakan uji statistik yang digunakan untuk menentukan model 

fixed effect atau random effect yang akan dipilih (Widarjono, 2009:240). Statistik 

uji hausman mengikuti distribusi statistik chi square dengan degree of freedom 

sebanyak k/jumlah variabel independen (Widarjono, 2009:241). Hipotesis yang 

dibangun pada uji hausman adalah sebagai berikut : 

H0 : Menggunakan model random effect 

Ha : Menggunakan Model fixed effect 

Dengan tingkat signifikansi/α sebesar 5%, maka kriteria pengujiannya adalah 

H0  diterima apabila nilai probabilitas cross section random > 0.05 dan Ha diterima 

apabila nilai probabilitas cross section random < 0.05.  

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Winarno (2011: 5.1) berpendapat bahwa dalam sebuah penelitian seringkali 

ditemukan masalah yang timbul dalam modelnya, terutama masalah yang 

dijumpai dalam analisis regresi dan korelasi. Masalah tersebut meliputi 

multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan normalitas. Untuk 

mengetahui adanya masalah dalam model tersebut, diperlukan pengujian asumsi 

klasik yang terdiri dari beberapa uji sebagai berikut. 

3.6.3.1. Uji Normalitas 

Uji signifikansi untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap 

dependen melalui uji T hanya akan valid jika residual data yang didapatkan 

terdistribusi normal (Widarjono, 2009:49). Uji normalitas merupakan uji yang 

dilakukan untuk melihat apakah residual data terdistribusi normal atau tidak. 
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Winarno (2011:5.37) menjelaskan, dengan menggunakan program Eviews maka 

terdapat dua cara untuk menguji normalitas yaitu, histogram dan uji Jarque-Bera. 

Penelitian ini memfokuskan pada uji Jarque-Bera untuk menguji normalitas data. 

Hipotesis yang dibangun pada uji normalitas menurut Winarno (2011) adalah 

sebagai berikut : 

H0 : Residual data terdistribusi normal 

Ha : Residual data tidak terdistribusi normal 

Dengan tingkat signifikansi/α sebesar 5%, maka kriteria pengujiannya adalah 

H0  diterima apabila nilai probabilitas > 0.05 dan Ha diterima apabila nilai 

probabilitas < 0.05. 

3.6.3.2. Uji Multikolinearitas 

Gujarati dan Porter (2010:245) menjelaskan bahwa, multikolinearitas adalah 

adanya hubungan linear antara variabel independen dalam regresi linear berganda. 

Widarjono (2009:105) menjelaskan, dampak adanya multikolinearitas didalam 

model regresi jika kita menggunakan metode ordinary least square (OLS)  adalah  

estimator akan masih bersifat best linear unbiased estimator (BLUE), namun akan 

memiliki varian dan standar error yang besar sehingga sulit untuk mendapatkan 

estimasi yang tepat. Selain itu, nilai R2 masih bisa relatif tinggi meskipun nilai t 

hitung hanya sedikit yang signifikan. 

Berikut merupakan beberapa indikator terjadinya multikolinearitas yang 

digunakan dalam penelitian ini (Gujarati dan Poter, 2010:254) : 

1. Nilai R2 tinggi namun nilai rasio t sedikit yang signifikan. 

2. Korelasi berpasangan antara variabel independen/penjelas yang tinggi. 
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Dengan melihat dan menganalisa correlation matrix, kita dapat mengetahui 

korelasi antar variabel independen atau hubungan antara variabel independen 

yang mempengaruhi variabel independen lain. Gujarati dan Porter (2010:254) 

menjelaskan, jika korelasi antar variabel tinggi yaitu diatas 0.8 maka model 

tersebut kemungkinan mengandung unsur multikolinearitas yang serius. Dan 

apabila korelasi antar variabelnya rendah yaitu dibawah 0.8, maka model 

tersebut lolos uji multikolinearitas. 

3.6.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

Widarjono (2009:115) menjelaskan, heteroskedastisitas adalah kondisi dimana 

variabel gangguan (error terms) mempunyai rata-rata yang tidak nol atau 

mempunyai varian yang tidak konstan atau variabel gangguan saling berhubungan 

antara satu observasi dengan observasi lain. Apabila varian dari variabel gangguan 

adalah konstan maka hal ini disebut homoskedastisitas.  

Menurut Winarno (2011:5.8) terdapat beberapa metode yang dapat digunakan 

dalam mengidentifikasi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas. Salah satu 

metodenya dengan menggunakan uji park yaitu dengan melihat nilai probabilitas 

masing-masing variabel independen melalui uji T, dimana setelah melakukan 

perubahan variabel dependen menjadi log (residual)2. Hipotesis yang dibangun 

pada uji park adalah : 

H0 : Tidak terdapat unsur heteroskedastisitas dalam model 

Ha : Terdapat unsur heteroskedastisitas dalam model 

Dengan tingkat signifikansi/α sebesar 5%, maka kriteria pengujiannya menurut 

Widarjono (2009) adalah H0 diterima apabila masing-masing nilai probabilitas 
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variabel independennya > 0.05 (tidak signifikan) dan Ha diterima apabila masing-

masing nilai probabilitas variabel independennya < 0.05 (signifikan).  

3.6.3.4. Uji Autokorelasi 

Winarno (2011:5.26) menjelaskan, autokorelasi adalah hubungan antara 

residual (variabel gangguan/error terms) satu observasi dengan residual observasi 

lain. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat time series, karena 

berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa 

sebelumnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan adanya autokorelasi pada data 

cross section.  

Winarno (2011:5.27) menjelaskan bahwa terdapat beberapa cara untuk 

memeriksa ada atau tidaknya autokorelasi, salah satunya dengan uji durbin-

watson. Hipotesa yang dibangun pada uji durbin-watson adalah sebagai berikut: 

H0 : Tidak terdapat unsur autokorelasi dalam model 

Ha : Terdapat unsur autokorelasi dalam model 

Gambar 3.1 

Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Durbin Watson 

 

 

 

 

Sumber : Gujarati & Porter (2010) 

Sesuai Gambar 3.1, dijelaskan bahwa kriteria pengujiannya adalah H0 diterima 

apabila nilai DW terletak diantara nilai du sampai 4-du dan Ha diterima apabila 

nilai DW terletak diantara nilai 0 sampai dL serta nilai 4-dL sampai 4. Widarjono 
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(2009:146) menjelaskan, dengan jumlah observasi (n) dan jumlah variabel 

independen (k), kita dapat mencari nilai kritis dL dan du di statistik Durbin Watson. 

3.6.4 Persamaan Penelitian 

Menurut Winarno (2011:4.1), analisis regresi adalah analisis yang digunakan 

untuk mengetahui hubungan antara suatu variabel dependen dengan variabel 

independen. Dalam penelitian ini, pengujian terhadap hipotesisnya menggunakan 

analisis regrsi linear berganda. Sekaran dan Bougie (2010:350) menjelaskan, 

analisis regresi linear berganda adalah analisis yang menggunakan lebih dari satu 

variabel independen untuk menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Model 

regresi berganda sering sekali digunakan, karena menurut Widarjono (2009:59), 

dalam kenyataannya model regresi sederhana tidak mencerminkan kondisi 

perilaku variabel ekonomi yang sebenarnya. Adapun bentuk model regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑩𝑶𝑨𝑹𝑫𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑰𝑵𝑫𝑬𝑷𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑶𝑨𝑻𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝑫𝑬𝑹𝒊𝒕 + 𝜷𝟓𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 

Keterangan : 

  ROA  = Return On Asset 

  BOARD = Board Size 

  INDEP  = Independent Commissioner 

  OAT  = Operating Asset Turnover 

  DER  = Debt To Equity Ratio 

  SIZE  = Firm Size 

  i  = Perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi 

  t  = Periode Waktu 

  β0  = Konstanta 

  β1 – β5  = Koefisien Regresi 
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  𝜀it  = Error Terms 

Dengan model regresi berganda yang telah dijelaskan diatas, peneliti 

menggunakan program software Eviews versi 9.0 sebagai alat analisis statistiknya. 

Selain itu, tingkat signifikansi atau α yang digunakan sebesar 5%. 

3.6.5 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) menyediakan informasi mengenai goodness of fit 

dari model regresi, yang berarti R2 merupakan ukuran statistik yang menjelaskan 

seberapa baik garis regresi (regression line) sesuai atau mendekati poin data riil. 

R2 dapat diartikan sebagai presentase variasi (perubahan) variabel dependen yang 

dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variasi dari variabel independen (Sekaran 

dan Bougie, 2010:349). Winarno (2011:4.8) menjelaskan, nilai R2 selalu berada 

di antara 0 dan 1. Dimana semakin besar nilai R2 atau mendekati 1, maka semakin 

baik kualitas model regresi, karena semakin dapat menjelaskan hubungan antara 

variabel dependen dengan variabel independen. Disisi lain, Sekaran dan Bougie 

(2010:349-350) mengatakan bahwa jika nilai R2 mendekati 0, maka hampir 

seluruh variasi data tidak dapat dijelaskan oleh model regresi. 

3.7 Teknik Pengujian Hipotesis 

Sekaran dan Bougie (2010:336) menjelaskan, uji hipotesis bertujuan untuk 

menentukan secara akurat jika hipotesis null dapat ditolak untuk mendukung 

hipotesis alternatif. Ghozali (2013:105), menyatakan bahwa setelah memenuhi uji 

asumsi klasik dilakukan uji Goodness of Fit yang terdiri dari uji signifikansi 

simultan (uji-F) dan uji signifikansi parsial (uji-t). Kedua uji tersebut dilakukan 

untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen 
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atau tidak baik secara simultan maupun parsial sehingga dapat ditarik kesimpulan 

untuk menolak atau menerima hipotesis. 

3.7.1 Uji t (Uji Parsial) 

Widarjono (2009:42) menyatakan dalam statistik, hipotesis yang kita ingin uji 

kebenarannya tersebut biasanya kita bandingkan dengan hipotesis yang salah yang 

nantinya akan ditolak. Hipotesis yang salah dinyatakan sebagai hipotesis nol (null 

hypothesis) disimbolkan dengan H0 dan hipoteiss yang benar dinyatakan sebagai 

hipotesis alternatif (alternative hypothesis) yang disimbolkan dengan Ha. Dalam 

menguji kebenaran hipotesis dari data sampel, statistika mengembangkan uji t. 

Dilanjutkan Widarjono (2009), uji t merupakan suatu prosedur yang mana hasil 

sampel dapat digunakan untuk verifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis nol 

(H0). Keputusan untuk menerima atau menolak H0 dibuat berdasarkan nilai uji 

statistik yang diperoleh dari data.  

Uji t juga digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh antara variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependennya. Dalam penelitian 

ini hipotesis yang dibangun menggunakan uji satu sisi (one-tailed) karena sesuai 

dengan landasan teori dan acuan penelitian terdahulu. Adapun model hipotesis 

yang dapat dibangun oleh hipotesis 1, 2, dan 3 yang memiliki hipotesis positif 

(Widarjono, 2009:65) : 

Ha : β1 > 0, berarti variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel 

dependen  

Sedangkan model hipotesis untuk hipotesis 4 yang memiliki hipotesis negatif 

(Widarjono, 2009) : 
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Ha : β1 < 0, berarti variabel independen berpengaruh negatif terhadap variabel 

dependen  

Kriteria pengujiannya adalah apabila nilai probabilitas (p-value) lebih kecil 

dari α (α = 5%) maka hipotesis diterima atau dinyatakan signifikan, artinya secara 

parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, 

sedangkan apabila nilai probabilitas (p-value) lebih besar dari α (α = 5%) maka 

hipotesis ditolak atau dinyatakan tidak signifikan, artinya secara parsial variabel 

independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

subsektor barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 

2012 sampai 2016. Setelah dilakukan pemilihan sampel dengan menggunakan 

metode purposive sampling, terpilih 25 perusahaan dari total  populasi sebesar 42 

perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi yang memenuhi kriteria sampel 

yang telah dijelaskan pada bab III. Berikut ini merupakan rincian proses seleksi 

pengambilan sampel pada penelitian ini :   

Tabel 4.1 

Kriteria Pengambilan Sampel Setelah Pengolahan 

Kriteria Sampel Jumlah 

Perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI 

tahun 2012-2016 

42 

Perusahaan sektor barang konsumsi yang tidak 

mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap di BEI 

selama tahun 2012-2016 

(8) 

Perusahaan sektor barang konsumsi yang pernah mengalami 

kerugian selama tahun 2012-2016  

(9) 

Total Perusahaan yang Menjadi Sampel Penelitian 25 

Total Tahun Penelitian 5 

Total Observasi  125 

Outliers 5 

Total Observasi dalam Penelitian 120 

Sumber : Data diolah penulis (2018) 

 Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan bahwa jumlah perusahaan sektor barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 sampai 2016 

adalah 42 perusahaan. Namun terdapat 8 perusahaan yang tidak memiliki laporan 
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keuangan secara lengkap di BEI dan 9 perusahaan yang pernah mengalami kerugian 

selama tahun 2012 – 2016. Sehingga terpilihlah 25 perusahaan yang menjadi 

sampel pada penelitian ini dengan periode penelitian selama 5 tahun yaitu dari 2012 

sampai 2016, dan diperoleh total observasi sebanyak 125 observasi. Namun, setelah 

dilakukan pengolahan dengan aplikasi eviews 9.0 terdapat 5 data outliers yang 

memiliki nilai ekstrim/jauh berbeda dengan sebagian besar data lainnya dan 

menyebabkan data menjadi tidak normal sehingga harus dikeluarkan. Berikut ini 

merupakan nama – nama perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian : 

Tabel 4.2 

Daftar Perusahaan dalam Penelitian 

No Kode Saham Nama Perusahaan 

1 ADES PT. Akasha Wira International Tbk  

2 TCID PT. Mandom Indonesia Tbk 

3 UNVR PT Unilever Indonesia Tbk 

4 GGRM PT. Gudang Garam Tbk 

5 HMSP PT. Handjaya Mandala Sampoerna Tbk 

6 WIIM PT. Wismilak Inti Makmur Tbk 

7 DVLA PT. Darya Varia Laboratoria Tbk 

8 KAEF PT. Kimia Farma (Persero) Tbk 

9 KLBF PT. Kalbe Farma Tbk 

10 MERK PT. Merck Indonesia Tbk 

11 PYFA PT. Pyridam Farma Tbk 

12 SIDO PT. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk 

13 TSPC PT. Tempo Scan Pasific Tbk 

14 AISA PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

15 CEKA PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk  

16 DLTA PT. Delta Djakarta Tbk 

17 ICBP PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

18 INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 

19 MLBI PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 

20 MYOR PT. Mayora Indah Tbk 

21 ROTI PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk 

22 SKBM PT. Sekar Bumi Tbk 

23 SKLT PT. Sekar Laut Tbk 

24 STTP PT. Siantar Top Tbk 

25 ULTJ PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk 

Sumber : Bursa Efek Indonesia 
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4.2 Analisis dan Pengembangan Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data 

yang digunakan dalam penelitian sehingga data tersebut mudah untuk dianalisis. 

Data tersebut berupa variabel dependen maupun independen yang menjadi fokus 

dalam penelitian. Pengukuran yang disajikan dalam tabel statistik deskriptif 

berupa nilai rata-rata data (mean), nilai tengah (median), nilai maximum, nilai 

minimum, standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Berikut merupakan tabel 

statistik deskriptif dalam penelitian ini yang didapatkan dari hasil pengolahan 

dengan aplikasi eviews. 

Tabel 4.3  

Statistik Deskriptif 

 ROA BOARD INDEP OAT DER SIZE 

 Mean 0.135964 6.025000 0.408442 1.702711 0.825198 28.73167 

 Median 0.099639 5.000000 0.387500 1.496369 0.716354 28.44326 

 Maximum 0.657201 16.00000 0.800000 4.321198 3.028644 32.15098 

 Minimum 0.015386 3.000000 0.200000 0.757371 0.070878 25.63481 

 Std. Dev. 0.110619 2.793939 0.112281 0.690960 0.566129 1.573938 

 Skewness 1.951124 1.204605 1.978318 1.432086 1.266379 0.350328 

 Kurtosis 7.100371 4.160592 7.404718 5.037607 4.926221 2.465139 

 Observation  120  120  120  120  120  120 

Sumber : Data diolah penulis (2018) 

a. Kinerja Keuangan 

Return on Asset  merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel 

dependen dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan perusahaan. ROA dihitung 

dengan cara membagi net income after tax dengan total asset. Berdasarkan tabel 

4.3 statistik deskriptif diatas, dinyatakan bahwa nilai rata-rata (mean) pada ROA 

dari 120 observasi dalam sampel perusahaan sektor barang konsumsi tahun 2012-
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2016 adalah  0.135964 dan nilai medianya adalah 0.099639. Hasil tersebut 

menunjukan bahwa nilai mean lebih tinggi dari pada nilai median, sehingga dapat 

dikatakan bahwa rata-rata perusahaan sektor barang konsumsi memiliki tingkat 

return on asset yang tinggi. Selain itu, nilai standar deviasi yang dimiliki ROA 

adalah 0.110619 dan masih lebih rendah dari pada nilai meannya yang berarti 

bahwa variabel ini memiliki persebaran data yang kecil sehingga data ROA 

terdistribusi dengan baik. Nilai maximum dari variabel ini adalah  0.657201 yang 

dimiliki oleh perusahaan Multi Bintang Indonesia Tbk tahun 2013 dan nilai 

minimumnya adalah  0.015386 yang dimiliki oleh perusahaan Pyridam Farma Tbk 

tahun 2014. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan Multi Bintang Indonesia Tbk 

tahun 2013 memiliki tingkat pengembalian (return) atas aset yang dimiliki 

perusahaan tertinggi dan perusahaan Pyridam Farma Tbk tahun 2014 memiliki 

tingkat pengembalian (return) atas aset yang dimiliki perusahaan terendah. 

b. Board Size 

Board Size atau ukuran dewan direksi merupakan salah satu proksi yang 

digunakan untuk mengukur variabel independen dalam penelitian ini yaitu tingkat 

penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan. Board Size dihitung 

dengan cara menjumlahkan seluruh dewan direksi yang ada diperusahaan. 

Berdasarkan tabel 4.3 statistik deskriptif diatas, dinyatakan bahwa nilai rata-rata 

(mean) pada board size dari 120 observasi dalam sampel perusahaan sektor barang 

konsumsi tahun 2012-2016 adalah 6.025000 dan nilai mediannya adalah 

5.000000. Hasil tersebut menunjukan bahwa nilai mean lebih tinggi dari pada nilai 

median, sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata perusahaan sektor barang 
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konsumsi memiliki ukuran dewan direksi yang besar. Selain itu, nilai standar 

deviasi yang dimiliki board size adalah 2.793939 dan masih lebih rendah dari pada 

nilai meannya yang berarti bahwa variabel ini memiliki persebaran data yang kecil 

sehingga data board size terdistribusi dengan baik. Nilai maximum dari variabel 

ini adalah 16.00000 yang dimiliki oleh perusahaan Mandom Indonesia Tbk tahun 

2016 dan nilai minimumnya adalah 3.000000 yang dimiliki oleh beberapa 

perusahaan yaitu Akasha Wira International Tbk tahun 2016; Pyridam Farma Tbk 

tahun 2012-2016; Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk tahun 2014-2016; Wilmar 

Cahaya Indonesia Tbk tahun 2012; Sekar Laut Tbk tahun 2012-2013; Siantar Top 

Tbk tahun 2012-2014; dan Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk 

tahun 2012-2016. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan yang memiliki nilai 

maximum berarti ukuran dewan direksinya terbesar dan perusahaan yang memiliki 

nilai minimum berarti ukuran dewan direksinya terkecil. 

c. Independent Commissioner  

Independent Commissioner  atau proporsi dewan komisaris independen 

merupakan salah satu proksi yang digunakan untuk mengukur variabel 

independen dalam penelitian ini yaitu tingkat penerapan Good Corporate 

Governance pada perusahaan. Independent Commissioner dihitung dengan cara 

membagi jumlah dewan komisaris independen dengan total dewan komisaris yang 

ada diperusahaan. Berdasarkan tabel 4.3 statistik deskriptif diatas, dinyatakan 

bahwa nilai rata-rata (mean) pada independent Commissioner dari 120 observasi 

dalam sampel perusahaan sektor barang konsumsi tahun 2012-2016 adalah 

0.408442 dan nilai mediannya adalah 0.387500. Hasil tersebut menunjukan 
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bahwa nilai mean lebih tinggi dari pada nilai median, sehingga dapat dikatakan 

bahwa rata-rata perusahaan sektor barang konsumsi memiliki proporsi dewan 

komisaris independen yang tinggi. Selain itu, nilai standar deviasi yang dimiliki 

independent Commissioner adalah 0.112281 dan masih lebih rendah dari pada 

nilai meannya yang berarti bahwa variabel ini memiliki persebaran data yang kecil 

sehingga data independen Commissioner  terdistribusi dengan baik. Nilai 

maximum dari variabel ini adalah 0.800000 yang dimiliki oleh perusahaan 

Unilever Indonesia Tbk tahun 2012-2016 dan nilai minimumnya adalah 0.200000 

yang dimiliki oleh perusahaan Tiga Pilar Sejahera Food Tbk tahun 2014. Hal ini 

menunjukan bahwa perusahaan Unilever Indonesia Tbk tahun 2012-2016 

memiliki proporsi dewan komisaris independen tertinggi dan perusahaan Tiga 

Pilar Sejahera Food Tbk tahun 2014 memiliki proporsi dewan komisaris 

independen terendah. 

d. Manajemen Asset  

Operating Asset Turnover merupakan alat ukur yang digunakan untuk 

mengukur salah satu variabel independen dalam penelitian ini yaitu manajemen 

asset. OAT dihitung dengan cara membagi net sales dengan average operating 

asset. Berdasarkan tabel 4.3 statistik deskriptif diatas, dinyatakan bahwa nilai rata-

rata (mean) pada OAT dari 120 observasi dalam sampel perusahaan sektor barang 

konsumsi tahun 2012-2016 adalah 1.702711 dan nilai mediannya 

adalah  1.496369. Hasil tersebut menunjukan bahwa nilai mean lebih tinggi dari 

pada nilai median, sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata perusahaan sektor 

barang konsumsi memiliki manajemen asset yang baik. Selain itu, nilai standar 
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deviasi yang dimiliki OAT adalah 0.690960 dan masih lebih rendah dari pada nilai 

meannya yang berarti bahwa variabel ini memiliki persebaran data yang kecil 

sehingga data OAT terdistribusi dengan baik. Nilai maximum dari variabel ini 

adalah 4.321198 yang dimiliki oleh perusahaan Delta Djakarta Tbk tahun 2013 

dan nilai minimumnya adalah 0.757371 yang dimiliki oleh perusahaan Tiga Pilar 

Sejahtera Food Tbk tahun 2016. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan Delta 

Djakarta tahun 2013 memiliki manajemen asset yang paling baik dan perusahaan 

Tiga Pilar Sejahera Food Tbk tahun 2016 memiliki manajemen asset yang paling 

kurang baik. 

e. Struktur Modal  

Debt to Equity Ratio merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur 

salah satu variabel independen dalam penelitian ini yaitu struktur modal. DER 

dihitung dengan cara membagi total debt dengan total equity. Berdasarkan tabel 

4.3 statistik deskriptif diatas, dinyatakan bahwa nilai rata-rata (mean) pada DER 

dari 120 observasi dalam sampel perusahaan sektor barang konsumsi tahun 2012-

2016 adalah 0.825198 dan nilai mediannya adalah 0.716354. Hasil tersebut 

menunjukan bahwa nilai mean lebih tinggi dari pada nilai median, sehingga dapat 

dikatakan bahwa rata-rata perusahaan sektor barang konsumsi memiliki tingkat 

struktur modal yang tinggi. Selain itu, nilai standar deviasi yang dimiliki DER 

adalah 0.566129 dan masih lebih rendah dari pada nilai meannya yang berarti 

bahwa variabel ini memiliki persebaran data yang kecil sehingga data DER 

terdistribusi dengan baik. Nilai maximum dari variabel ini adalah 3.028644 yang 

dimiliki oleh perusahaan Multi Bintang Indoensia Tbk tahun 2014 dan nilai 
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minimumnya adalah 0.070878 yang dimiliki oleh perusahaan Industri Jamu dan 

Farmasi Sido Muncul Tbk tahun 2014. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan 

Multi Bintang Indoensia Tbk tahun 2014 memiliki tingkat struktur modal tertinggi 

dan perusahaan Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk tahun 2014 memiliki 

tingkat struktur modal terendah. 

f. Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan merupakan variabel kontrol yang digunakan dalam 

penelitian ini. Ukuran perusahaan dihitung dengan cara logaritma naturan dari 

total asset. Berdasarkan tabel 4.3 statistik deskriptif, dinyatakan bahwa nilai rata-

rata (mean) pada ukuran perusahaan dari 120 observasi dalam sampel perusahaan 

sektor barang konsumsi tahun 2012-2016 adalah 28.73167 dan nilai mediannya 

adalah  28.44326. Hasil tersebut menunjukan bahwa nilai mean lebih tinggi dari 

pada nilai median, sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata perusahaan sektor 

barang konsumsi memiliki ukuran perusahaan yang besar. Selain itu, nilai standar 

deviasi yang dimiliki ukuran perusahaan adalah 1.573938 dan masih lebih rendah 

dari pada nilai meannya yang berarti bahwa variabel ini memiliki persebaran data 

yang kecil sehingga data ukuran perusahaan terdistribusi dengan baik. Nilai 

maximum dari variabel ini adalah 32.15098 yang dimiliki oleh perusahaan 

Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2015 dan nilai minimumnya adalah 

25.63481 yang dimiliki oleh perusahaan Pyridam Farma Tbk tahun 2012. Hal ini 

menunjukan bahwa perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2015 

memiliki ukuran perusahaan terbesar dan perusahaan Pyridam Farma Tbk tahun 

2012 memiliki ukuran perusahaan terkecil. 
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4.2.2 Penentuan Model Regresi Data Panel 

4.2.2.1. Uji Chow 

Uji chow merupakan pengujian yang digunakan untuk menentukan antara 

model Common Effect atau Fixed Effect yang akan digunakan dalam 

mengestimasi regresi data panel. Hasil uji chow dalam penelitian ini adalah sbb: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 18.602486 (24,95) 0.0000 

Cross-section Chi-square 217.548958 24 0.0000 

Sumber : Data diolah penulis (2018) 

Berdasarkan tabel 4.4 Uji Chow diatas, menyatakan bahwa nilai probabilitas 

cross-section chi square adalah 0.0000. Hasil tersebut menandakan bahwa nilai 

probabilitas cross-section chi square lebih kecil dari pada tingkat signifikasi yaitu 

0.05 dan memiliki arti bahwa Ha diterima. Sehingga model yang dipilih untuk 

mengestimasi regresi data panel dalam penelitian ini adalah model Fixed Effect 

dan pengujian dapat dilanjutkan ke Uji Hausman. 

4.2.2.2. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan apabila hasil uji chow menyatakan bahwa model yang 

dipilih adalah Fixed Effect. Pengujian ini digunakan untuk menentukan antara 

model Fixed Effect atau Random Effect yang akan dipilih dalam mengestimasi 

regresi data panel. Hasil uji hausman dalam penelitian ini adalah sbb: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Hausman 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 11.415439 5 0.0437 

Sumber : Data diolah penulis (2018) 
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Berdasarkan tabel 4.5 Uji Hausman diatas, dinyatakan bahwa nilai probabilitas 

cross-section random adalah 0.0437. Hasil tersebut menandakan bahwa nilai 

probabilitas cross-section random lebih kecil dari pada tingkat signifikansi yaitu 

0.05 dan memiliki arti bahwa Ha diterima. Sehingga model yang dipilih dan cocok 

untuk mengestimasi regresi data panel dalam penelitian ini adalah model Fixed 

Effect. 

4.2.3 Pengujian Asumsi Klasik 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, sehingga harus 

dilakukan analisis regresi data panel untuk mendapatkan hasil uji yang diinginkan. 

Namun sebelum melakukan analisis regresi data panel, harus dilakukan uji asumsi 

klasik untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian terbebas 

dari masalah normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi 

sehingga menghasilkan persamaan yang memenuhi asumsi Best Linear Unbiased 

Estimator (BLUE). Hasil dari pengujian tersebut adalah sbb: 

4.2.3.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang digunakan untuk 

melihat apakah residual data terdistribusi normal atau tidak. Syarat data 

terdistribusi normal adalah apabila H0 diterima atau nilai probabilitas lebih besar 

dari pada tingkat signifikasin yaitu 0.05. Dan data akan memenuhi asumsi BLUE 

apabila residual data terdistribusi normal. Hasil uji normalitasnya adalah sbb: 
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Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber : Data diolah oleh penulis (2018) 

Berdasarkan gambar 4.1 hasil uji normalitas diatas, menyatakan bahwa nilai 

probabilitasnya adalah 0.092843 yang berarti lebih besar dari pada tingkat 

signifikansi yaitu 0.05. Hasil tersebut menunjukan bahwa H0 diterima sehingga 

dapat disimpulkan bahwa residual data terdistribusi normal dengan jumlah 

observasi sebesar 120. Namun, karena sebelumnya residual data tidak langsung 

terdistribusi normal, maka telah dilakukan outlier sebanyak 5 observasi untuk 

menghasilkan residual data yang terdistribusi normal. 

4.2.3.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat 

apakah terdapat hubungan korelasi antar variabel independen dalam regresi 

linear berganda. Salah satu syarat persamaan yang memenuhi asumsi BLUE 

adalah tidak adanya hubungan korelasi antar variabel independen yang dapat 

membuat hasil estimasi kurang tepat. Hasil uji multikolinearitasnya adalah sbb: 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 BOARD INDEPD OAT DER SIZE 

BOARD  1.000000     

INDEPD  0.416950  1.000000    

OAT -0.018364  0.135285  1.000000   

DER -0.079697  0.386319  0.083610  1.000000   

SIZE  0.403210  0.330210 -0.182129  0.105120  1.000000 

Sumber : Data diolah penulis (2018) 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, menyatakan bahwa hasil dari correlation matrix 

dalam penelitian ini memiliki nilai dibawah 0.8. Gujarati dan Porter (2010:254) 

menyatakan bahwa apabila nilai korelasi antar variabel independen dalam 

penelitian rendah yaitu dibawah 0.8, maka model tersebut tidak mengandung 

unsur multikolinearitas. Sehingga berdasarkan correlation matrix diatas, dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan korelasi antar varaibel independen 

atau tidak ditemukannya masalah mulkolinearitas. 

4.2.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas merupakan uji asumsi klasik yang digunakan untuk 

melihat apakah error term/residual dari model regresi memiliki varian yang 

konstan atau tidak. Dalam penelitian ini, metode pengujian yang digunakan 

adalah uji park dengan mengubah variabel dependen menjadi log (residual)2 dan 

melihat nilai probabilitasnya. Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.7  

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -10.91793 29.01711 -0.376258 0.7076 

BOARD 0.043420 0.351933 0.123376 0.9021 

INDEP -6.029561 4.538366 -1.328575 0.1873 

OAT 0.355203 0.808915 0.439111 0.6616 

DER -0.615522 0.952844 -0.645985 0.5199 

SIZE 0.124778 1.003128 0.124389 0.9013 

Sumber : Data diolah penulis (2018) 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, hasil uji park menyatakan bahwa nilai 

probabilitas masing-masing variabel independennya lebih besar dari pada 

tingkat signifikansi yaitu 0.05. Hasil tersebut menunjukan bahwa H0 diterima, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat unsur heteroskedastisitas 

dalam model penelitian. 

4.2.3.4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan uji asumsi klasik yang digunakan untuk melihat 

apakah ada hubungan antar residual satu observasi dengan observasi lainnya. 

Hal tersebut dapat terjadi karena seringkali data masa sekarang dipengaruhi oleh 

data pada masa sebelumnya (Winarno, 2011:5.26). Penelitian ini menggunakan 

uji durbin watson untuk melihat masalah autokorelasi tersebut. Hasil ujinya sbb: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Autokorelasi 

R-squared 0.967940     Mean dependent var 0.135964 

Adjusted R-squared 0.957610     S.D. dependent var 0.110619 

S.E. of regression 0.022775     Akaike info criterion -4.513966 

Sum squared resid 0.046684     Schwarz criterion -3.817093 

Log likelihood 300.8379     Hannan-Quinn criter. -4.230962 

F-statistic 93.69812     Durbin-Watson stat 2.016503 

Prob(F-statistic) 0.000000   

Sumber : Data diolah penulis (2018) 
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Dengan jumlah observasi (n) sebesar 120 dan jumlah variabel independen (k) 

sebesar 5, nilai dL, du, 4-dL, dan 4-du yang didapatkan secara berturut-turut adalah 

1.6164; 1.7896; 2,3836; dan 2,2104. Berdasarkan tabel 4.8 diatas, menyatakan 

bahwa nilai durbin watson stat adalah sebesar 2.016503 dan berada di antara nilai 

du sampai 4-du. Hasil tersebut menyatakan bahwa H0 diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat unsur autokorelasi dalam model. 

4.2.4 Analisis Persamaan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda untuk 

pengujian atas hipotesisnya karena memiliki beberapa variabel independen. Hasil 

analisis regresi ini menggunakan 25 sampel perusahaan selama 5 tahun, sehingga 

menghasilkan 125 observasi dengan outlier 5 observasi dan didapatkan total 

observasi bersih sebesar 120. Persamaan penelitian yang digunakan adalah sbb: 

𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑩𝑶𝑨𝑹𝑫𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑰𝑵𝑫𝑬𝑷𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑶𝑨𝑻𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝑫𝑬𝑹𝒊𝒕 + 𝜷𝟓𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 

Berikut merupakan hasil regresi yang digunakan untuk menganalisis model 

regresi dalam penelitian ini : 

Tabel 4.9 

Hasil Regresi Linear Berganda 

Variable Expected Sign Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Kesimpulan 

C  -0.069466 0.305120 -0.227667 0.8204 - 

BOARD + 0.002603 0.003701 0.703435 0.4836 Tidak Signifikan 

INDEP + -6.16E-06 0.047722 -0.000129 0.9999 Tidak Signifikan 

OAT + 0.052484 0.008506 6.170331 0.0000 Signifikan 

DER - -0.082403 0.010019 -8.224401 0.0000 Signifikan 

SIZE  0.005861 0.010548 0.555600 0.5799 Tidak Signifikan 

R-squared 0.967940 Mean dependent var 0.135964 

Adj. R-squared 0.957610 S.D. dependent var 0.110619 

F-statistic 93.69812 Durbin-Watson stat 2.016503 

Prob(F-statistic) 0.000000   

Sumber : Data diolah penulis (2018) 
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Berdasarkan tabel 4.9 hasil regresi diatas, maka persamaan regresi linear 

berganda yang terbentuk adalah sebagai berikut: 

𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕 = −0.069466 + 0.002603𝑩𝑶𝑨𝑹𝑫𝒊𝒕 − 0.00000616𝑰𝑵𝑫𝑬𝑷𝒊𝒕

+ 0.052484𝑶𝑨𝑻𝒊𝒕 −  0.082403𝑫𝑬𝑹𝒊𝒕 + 0.005861𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊𝒕 

Dari persamaan penelitian tersebut, maka interpretasi masing-masing koefisien 

variabel independennya adalah: 

1. Nilai konstanta dalam persamaan regresi ini adalah -0.069466. Maka, apabila 

Board Size (BOARD), Independent Commissioner (INDEP), Manajemen 

Asset (OAT), Struktur Modal (DER), dan Firm Size (SIZE) diasumsikan 

nilainya konstan, maka Kinerja Keuangan (ROA) akan turun sebesar 0.069466. 

2. Nilai koefisien regresi dari Board Size (BOARD) adalah 0.002603. Maka 

apabila terjadi kenaikan nilai BOARD sebesar satu satuan, nilai ROA akan naik 

sebesar 0.002603 dengan asumsi variabel yang lain bernilai konstan. 

3. Nilai koefisien regresi dari Independent Commissioner (INDEP) adalah-

0.00000616. Maka apabila terjadi kenaikan nilai INDEP sebesar satu satuan, 

nilai ROA akan turun sebesar 0.00000616 dengan asumsi variabel yang lain 

bernilai konstan. 

4. Nilai koefisien regresi dari Manajemen Asset (OAT) adalah 0.052484. Maka 

apabila terjadi kenaikan nilai OAT sebesar satu satuan, nilai ROA akan naik 

sebesar 0.052484 dengan asumsi variabel yang lain bernilai konstan. 

5. Nilai koefisien regresi dari Struktur Modal (DER) adalah -0.082403. Maka 

apabila terjadi kenaikan nilai DER sebesar satu satuan, nilai ROA akan turun 

sebesar 0.082403 dengan asumsi variabel yang lain bernilai konstan. 
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6. Nilai koefisien regresi dari variabel kontrol Firm Size (SIZE) adalah 0.005861. 

Maka apabila terjadi kenaikan nilai SIZE sebesar satu satuan, nilai ROA akan 

naik sebesar 0.005861 dengan asumsi variabel yang lain bernilai konstan. 

4.2.5 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinas (R2) merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk 

mengukur seberapa besar variasi (perubahan) variabel dependen dapat 

dijelaskan/dipengaruhi oleh  variasi variabel independen. Berdasarkan tabel 4.9 

hasil regresi linear berganda diatas, nilai adjusted R-squared pada model 

penelitian ini adalah 0.957610 atau sama dengan sebesar 95.7610%. Hasil tersebut 

menjelaskan bahwa 95.7610% variasi (perubahan) pada variabel Kinerja 

Keuangan (ROA) dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel Good 

Corporate Governance (GCG) yang diproksikan dengan Board Size dan 

Independent Commissioner; Manajemen Asset (OAT); Struktur Modal (DER); 

dan Firm Size. Sisanya sebesar 4.239% dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor 

lain di luar model yang tidak diteliti. 

4.3 Analisis Pengujian Hipotesis 

4.3.1 Uji t (Uji Parsial) 

Uji t atau uji parsial merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat 

signifikansi pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen 

secara individual/parsial. Uji ini juga digunakan untuk memverifikasi kebenaran 

atau kesalahan dari hipotesis nol (H0) (Widarjono, 2009:42). Kesimpulan yang 

didapatkan dari hasil uji t berdasarkan tabel 4.9 hasil regresi linear berganda 

adalah sbb: 
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1. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu: GCG yang diproksikan dengan 

Board Size berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA). Berdasarkan 

hasil regresi tabel 4.9, nilai probabilitas dari variabel Board Size (BOARD) 

adalah 0.4836 atau lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0.05 dan nilai 

koefisien regresinya adalah 0.002603. Hasil tersebut menunjukan bahwa 

variabel GCG yang diproksikan dengan Board Size berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini ditolak. 

2. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu: GCG yang diproksikan dengan 

Independent Commissioner berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

(ROA). Berdasarkan hasil regresi tabel 4.9, nilai probabilitas dari variabel 

Independent Commissioner (INDEP) adalah 0.9999 atau lebih besar dari 

tingkat signifikansi yaitu 0.05 dan nilai koefisien regresinya adalah -

0.00000616. Hasil tersebut menunjukan bahwa variabel GCG yang 

diproksikan dengan Independent Commissioner berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini ditolak. 

3. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu: Manajemen asset (OAT) 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA). Berdasarkan hasil 

regresi tabel 4.9, nilai probabilitas variabel Manajemen Asset (OAT) adalah 

0.0000 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0.05 dan nilai koefisien 

regresinya adalah 0.052484. Hasil tersebut menunjukan bahwa variabel 

Manajemen Asset (OAT) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
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keuangan (ROA). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 (H3) dalam 

penelitian ini diterima. 

4. Hipotesis 4 (H4) dalam penelitian ini yaitu: Struktur Modal berpengaruh negatif 

terhadap kinerja keuangan (ROA). Berdasarkan hasil regresi tabel 4.9, nilai 

probabilitas variabel Struktur Modal (DER) adalah 0.0000 atau lebih kecil dari 

tingkat signifikansi yaitu 0.05 dan nilai koefisien regresinya adalah -0.082403. 

Hasil tersebut menunjukan bahwa variabel Struktur Modal (DER) berpengaruh 

negatif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis 4 (H4) dalam penelitian ini diterima. 

4.4 Analisis Hasil Penelitian 

4.4.1 Pengaruh Board Size terhadap Kinerja Keuangan 

Berdasarkan tabel 4.9, variabel Good Corporate Governance yang diproksikan 

dengan Board Size memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap Return on 

Asset. Hasil tersebut menunjukan bahwa besar atau kecilnya ukuran dewan direksi 

dalam perusahaan, tidak membuat return on asset menjadi lebih tinggi ataupun 

lebih rendah. Dengan kata lain, kinerja keuangan perusahaan tidak menjadi lebih 

baik atau lebih buruk. 

Semakin besar ukuran dewan direksi didalam perusahaan, maka semakin 

optimal tingkat pengawasan terhadap perilaku manajemen dan proses 

pengambilan keputusan untuk memaksimalkan laba akan lebih akurat (Aziz dan 

Hartono, 2017). Selain itu, tindakan manajemen akan lebih terkontrol dimana 

keputusan-keputusan yang hanya menguntungkan para agen dan dapat 
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menimbulkan masalah keagenan dapat dikurangi, sehingga biaya keagenan dapat 

dihindari dan keuntungan perusahaan akan meningkat. 

Namun penelitian ini menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan 

antara board size dengan kinerja keuangan perusahaan. Wehdawati, Swandari, 

dan Jikrillah (2015) menyatakan bahwa penentuan jumlah dewan direksi yang 

optimal untuk perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja keuangan masih 

cenderung sulit karena hal tersebut akan tergantung dengan tingkat kompleksitas 

perusahaannya. Sehingga besarnya ukuran dewan direksi belum tentu dapat 

menjamin pengambilan keputusan akan menjadi akurat dan kecilnya ukuran 

dewan direksi belum tentu dapat menyebabkan keputusan kurang akurat karena 

keterbatasan saran dari dewan direksi yang ada. Selain itu, Rimardhani dan 

Hidayat (2016) juga menyatakan bahwa dewan direksi saja belum mampu 

melakukan koordinasi serta pengambilan keputusan yang tepat dalam 

menjalankan fungsi kontrol yang lebih baik untuk meningkatkan profitabilitas 

atau kinerja keuangan perusahaan.  

Dewan Direksi yang memiliki tanggung jawab dalam memimpin jalannya 

kepengurusan perusahaan untuk mencapai sasaran usahanya serta menyusun 

kebijakan umum dan sasaran strategis perusahaan, tidak secara langsung 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Seperti halnya pada 

perusahaan sektor barang konsumsi yang listing di BEI, yang memiliki skala 

perusahaan yang cukup besar ditambah kompleksitas perusahaannya karena rata-

rata memiliki anak perusahaan juga mendorong peran dewan direksi dalam 

kepengurusan pada jalannya operasi perusahaan. Dimana keberadaan dewan 
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direksi lebih mengarah pada terlaksananya operasi perusahaan dengan baik 

dengan tujuan akhir perusahaan yaitu untuk mencapai tujuan usahanya. Maka 

adanya dewan direksi tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan 

perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Aziz dan 

Hartono (2017) serta Wehdawati, Swandari, dan Jikrillah (2015). Namun 

bertentangan dengan penelitian dari Hassan dan Halbouni (2013) serta Muchtar 

dan Darari (2013). 

4.4.2 Pengaruh Independent Commissioner terhadap Kinerja Keuangan  

Berdasarkan tabel 4.9, variabel Good Corporate Governance yang diproksikan 

dengan Independent Commissioner memiliki pengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap Return on Asset. Hasil tersebut menunjukan bahwa besar atau kecilnya 

proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan, tidak membuat return 

on asset menjadi lebih tinggi ataupun lebih rendah. Dengan kata lain, kinerja 

keuangan perusahaan tidak menjadi lebih baik atau lebih buruk. 

Komisaris independen memiliki posisi terbaik untuk memonitoring dan 

mengawasi seluruh kegiatan perusahaan karena tidak adanya kecenderungan 

untuk memihak kepada siapapun, sehingga akan menciptakan pengawasan yang 

efektif. Dengan pengawasan ini, agen akan lebih fokus dalam pencapaian tujuan 

perusahaan dan prinsipal yaitu meningkatkan laba sehingga akan meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan tanpa mementingkan kepentingannya sendiri. 

Namun penelitian ini menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan 

antara independent commissioner dengan kinerja keuangan perusahaan. Aziz dan 

Hartono (2017), menjelaskan bahwa dewan komisaris independen tidak 
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memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, dimana 

besar kecilnya proporsi komisaris independen tidak menjamin baiknya fungsi 

pengawasan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan yang akurat didalam 

perusahaan. Tujuan awal pengangkatan komisaris independen selayaknya agar 

perusahaan bertindak lebih transparan dan mencegah perilaku menyimpang dari 

agen/manajer, tetapi pada akhirnya pengangkatan ini cenderung dianggap sebagai 

formalitas sebagai bukti penerapan GCG pada perusahaan dan semata-mata untuk 

memenuhi syarat minimal adanya dewan komisaris independen dalam perusahaan 

yang di tetapkan oleh Bursa Efek. Hal tersebut tertulis dalam keputusan direksi 

nomor Kep-305/BEJ/07/2004 yang mensyaratkan proporsi komisaris independen 

perusahaan sebesar 30% dari total dewan komisaris. Sehingga dengan kondisi 

tersebut, adanya dewan komisaris independen tidak mempengaruhi baik buruknya 

kinerja keuangan perusahaan karena tidak ada jaminan pengawasan yang baik 

sehingga dapat tercapainya tujuan perusahaan dalam meningkatkan laba dan 

kinerja keuangan perusahaan.  

Selain itu, Suhardjanto, Aprilyana, dan Setiany (2018) juga menjelaskan bahwa  

berdasarkan pendekatan legalistik, Dewan Komisaris Independen tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan secara langsung. Hal ini sesuai dengan 

fungsi dari komisaris independen yang lebih mengarah kepada pengawasan 

terhadap jalannya perusahaan, memberikan nasihat kepada direksi/manajemen, 

menjadi penengah diantara konflik antar manajemen namun tetap menjunjung 

tinggi independensinya. Dengan fungsi tersebut, keberadaan komisaris 

independen akan lebih mengarah pada terciptanya efisiensi dalam perusahaan dan 

Pengaruh Good Corporate Governance..., Amanda Talita Ramadhanti, Ak.-Ibs, 2018



92 
 

 
 

tata kelola perusahan yang baik. Dimana pengambilan keputusan atas strategi 

perusahaan akan lebih terkontrol, namun hal tersebut tidak langsung akan 

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Seperti halnya pada perusahaan 

sektor barang konsumsi yang listing di BEI, yang rata-rata merupakan perusahaan 

besar dan kompleks sehingga sangat dibutuhkannya komisaris independen agar 

jalannya perusahaan dapat terkontrol. Maka dapat disimpulkan bahwa komisaris 

independen bukanlah faktor langsung yang dapat mempengaruhi kinerja 

keuangan perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aziz 

dan Hartono (2017) serta Wehdawati, Swandari, dan Jikrillah (2015) namun 

bertentangan dengan penelitian Elisetiawati dan Artinah (2016). 

4.4.3 Pengaruh Manajemen Asset terhadap Kinerja Keuangan  

Berdasarkan tabel 4.9, variabel Manajemen Asset yang diukur dengan 

Operating Asset Turnover memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Return 

on Asset. Pengaruh positif tersebut menunjukan bahwa semakin tinggi nilai 

Operating Asset Turnover maka nilai Return on Asset juga akan semakin 

tinggi/meningkat dan begitupun sebaliknya. Dengan kata lain, semakin baik 

manajemen asset yang dilakukan perusahaan maka semakin baik kinerja 

keuangannya. 

Operating Asset Turnover dalam mengukur manajemen asset dihitung dengan 

cara membagi penjualan bersih dengan rata-rata operating asset yang dimiliki 

perusahaan. Perhitungan OAT tersebut digunakan untuk mengukur seberapa 

efektif dan efisien perusahaan dalam mengelola, memelihara, memanfaatkan dan 

menggunakan aset-aset operasi perusahaan sehingga dapat menghasilkan 
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penjualan yang maksimal untuk meningkatkan keuntungan perusahaan (Utami 

dan Pardanawati, 2016). Pengaruh positif ini menandakan bahwa, perusahaan 

yang memiliki OAT yang tinggi, maka akan semakin tinggi pula Return On Asset 

yang diperoleh perusahaan. Perusahaan yang mampu memanfaatkan, mengelola, 

dan mempergunakan operating assetnya untuk menghasilkan barang produksi 

dengan kuantitas besar dan kualitas yang unggul, maka akan mendorong pada 

peningkatan penjualan yang dapat diperoleh perusahaan. Penjualan yang semakin 

besar akan mengarakan pada tingkat return/laba perusahaan yang semakin tinggi. 

Tingkat laba yang tinggi akan mendorong terciptanya ROA yang tinggi dan baik, 

sehingga kinerja keuangan perusahaan juga akan menjadi lebih baik.  

Selain itu, pada sektor industri seperti industri barang konsumsi yang kegiatan 

utamanya adalah memproduksi suatu barang, manajemen asset yang baik 

merupakan salah satu faktor yang penting. Bagaimana perusahaan 

mempergunakan, mengelola, memanfaatkan aset operasinya merupakan faktor 

pendukung agar perusahaan dapat mencapai tujuannya dalam menghasilkan 

output terbaik dan sesuai dengan target kuantitasnya sehingga dapat mendorong 

penjualan yang maksimal. Dengan penggunaan aset operasi yang tepat, terutama 

aset tetap yang digunakan untuk menghasilkan produk, maka hasil produksi dapat 

tepat pada sasaran dari segi kuantitas dan kualitas karena didorong dengan 

dimilikinya aset-aset yang berkualitas juga sehingga hasil produknya layak dijual 

dipasaran dengan jumlah besar. Hasil penjualan yang sesuai target tersebut dapat 

meningkatkan laba perusahaan sehingga dapat tercipta kinerja keuangan yang 

maksimal, tinggi dan sesuai harapan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan 
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dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Pardanawati (2016) 

dengan sampel perusahaan manufaktur yang masuk dalam indeks kompas 100 

selama tahun 2011-2013 yang menyatakan bahwa Manajemen Asset berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

4.4.4 Pengaruh Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan  

Berdasarkan tabel 4.9, variabel struktur modal yang diukur dengan Debt to 

Equity Ratio memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Return on Asset. 

Pengaruh negatif tersebut menunjukan bahwa semakin tinggi nilai Debt to Equity 

Ratio, maka nilai Return on Asset akan semakin rendah/menurun dan begitupun 

sebaliknya. Dengan kata lain, semakin besar tingkat modal perusahaan yang 

berasal dari hutang, maka kinerja keuangannya akan semakin menurun. 

Debt to Equity Ratio dalam mengukur struktur modal dihitung dengan cara 

membagi total hutang/debt dengan total ekuitas perusahaan. Perhitungan DER 

tersebut digunakan untuk memperlihatkan besarnya pembiayaan perusahaan yang 

berasal dari hutang (Shinta dan Laksito, 2014). Apabila terjadi kenaikan porsi 

hutang yang dimiliki perusahaan, maka akan meningkatkan beban finansial 

berupa beban bunga dan pokok keuangan yang dapat mengurangi pendapatan 

untuk memperoleh laba bersih yang berasal dari pengelolaan aset perusahaan 

(Komara, Hartoyo dan Andati, 2016).  Kristianti (2018) juga menyatakan bahwa 

peningkatan proporsi hutang terhadap ekuitas/modal perusahaan akan 

berpengaruh negatif terhadap efektivitas ekuitas serta aset dalam menghasilkan 

laba perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung teori pecking order, dimana 

perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dari pada eksternal, karena 
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pendanaan eksternal akan menambahkan beban perusahaan dan mengurangi laba. 

Sedangkan pendanaan internal akan mengurangi kewajiban yang harus dilunasi 

perusahaan, sehingga laba yang diperoleh bisa lebih besar dan meningkat. Maka 

proporsi hutang perusahaan yang lebih sedikit akan lebih baik karena akan 

mengarahkan pada kinerja keuangan yang baik (Nawaz dan Ahmad, 2017). Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Komara, Hartoyo dan Andati 2016) dan 

Nawaz dan Ahmad (2017). Serta bertentangan dengan Aziz dan Hartono (2017). 

4.4.5 Pengaruh Firm Size terhadap Kinerja Keuangan 

Berdasarkan tabel 4.9, variabel firm size yang merupakan variabel kontrol 

dalam penelitian ini memiliki nilai probabilitas sebesar 0.5799 dan koefisien 

regresi sebesar 0.005861, dimana nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 

tingkat signifikansi 0.05. Hasil tersebut menunjukan bahwa tidak terdapat 

pengaruh antara ukuran perusahaan dengan kinerja keuangan perusahaan.  

Ukuran perusahaan dihitung dengan cara logaritma natural total asset. Ukuran 

ini dapat dilihat berdasarkan aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar 

asset/aktiva yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar modal yang ditanam 

dan semakin banyak penjualan yang bisa dihasilkan perusahaan, sehingga 

perputaran uang dalam perusahaan akan semakin cepat dan meningkatkan 

keuntungan perusahaan (Wardani dan Rudolfus, 2016). Namun hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara ukuran 

perusahaan terhadap kinerja keuangan. Indarti dan Extraliyus (2013) menjelaskan 

bahwa perusahaan yang memiliki aset yang besar, disamping dapat menghasilkan 

penjualan yang lebih banyak, hal tersebut akan tetap diimbangi dengan biaya-
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biaya yang sama besarnya sehingga ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara 

optimal terhadap kinerja keuangan. Selain itu perusahaan yang besar juga 

cenderung akan dihadapi dengan masalah keagenan, sehingga akan munculah 

biaya keagenan yang juga dapat mengurangi tingkat keuntungan perusahaan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Wehdawati, Swandari, dan 

Jikrillah (2015). 

4.5 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Good Corporate 

Governance, Manajemen Asset, dan Struktur Modal terhadap kinerja keuangan 

pada perusahaan sektor barang konsumsi tahun 2012 sampai 2016, terdapat 

beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan dan dapat dimanfaatkan bagi 

berbagai pihak-pihak berkepentingan yang membutuhkan informasi mengenai hal-

hal yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan khususnya pada perusahaan 

manufaktur subsektor barang konsumsi tahun 2012 sampai 2016.  

Hasil penelitian diatas menunjukan bahwa terdapat hubungan positif signifikan 

antara manajemen asset terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal tersebut 

menjelaskan bahwa apabila perusahaan dapat mengelola, memanfaatkan dan 

menggunakan aset secara efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan tingkat 

penjualan yang maksimal, maka tingkat perolehan laba/keuntungan perusahan akan 

semakin meningkat dan mendorong pada kinerja keuangan yang baik. Dengan hasil 

penelitian ini, dijelaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan aset perusahaan 

dengan baik oleh manajemen perusahaan sangatlah penting, apalagi pada sektor 

perusahaan manufaktur seperti subsektor barang konsumsi yang kegiatan inti 
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perusahaannya berkaitan dengan memproduksi suatu barang. Dimana hal ini sangat 

membutuhkan ketepatan dalam penggunaan aset operasinya baik aset lancar 

maupun aset tetapnya sehingga dapat menghasilkan output dalam jumlah besar, 

berkualitas, dan dapat bersaing dipasaran sehingga pada akhirnya dapat 

menghasilkan keuntungan dan tingkat return yang sesuai harapan. 

 Dalam penelitian ini juga ditemukan hubungan negatif signifikan antara 

struktur modal dengan kinerja keuangan perusahaan. Hasil tersebut menunjukan 

bahwa semakin besar tingkat modal yang berasal dari hutang yang dimiliki 

perusahaan, maka semakin besar kewajiban perusahaan dalam melunasi beban 

bunga ditambah pokok dari hutang tersebut, sehingga dapat menurunkan tingkat 

laba yang dapat dihasilkan perusahaan. Hal ini dapat memberikan rekomendasi 

untuk manajemen untuk senantiasa mengutamakan internal financing dari pada 

extrenal financing agar dapat mengurangi tingkat beban yang dimiliki perusahaan. 

Dengan modal internal, perusahaan akan terbebas dari ketergantungan oleh pihak 

lain dalam rangka meningkatkan keuntungan perusahaan dan terbebas dari 

kewajibannya kepada pihak tersebut. Walaupun tidak selamanya perusahaan akan 

aman menggunakan internal financing karena semakin besarnya kebutuhan agar 

dapat tetap bersaing dipasaran, setidaknya perusahaan akan cenderung lebih 

berhati-hati dalam penggunaan hutang agar tetap dapat berada diposisi aman. 

Seperti melihat tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya, 

agar terhindar dari kebangkrutan yang mungkin dapat terjadi. 

Hasil penelitian juga menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang tidak 

signifikan antara GCG yang diproksikan dengan board size dan independent 
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Commissioner terhadap kinerja keuangan. Untuk variabel board size, hal ini 

disebabkan karena dewan direksi saja dirasa belum mampu untuk menentukan 

keputusan yang akurat untuk mencapai tingkat profitabilitas yang maksimal 

(Rimardhani dan Hidayat, 2016). Selain itu, penentuan jumlah dewan direksi yang 

optimal agar dapat menciptakan keputusan yang akurat, masih cenderung sulit 

karena hal tersebut akan bergantung pada tingkat kompleksitas perusahaannya. 

Sehingga hal ini memberikan pertimbangan bahwa perusahaan tidak dapat 

menjadikan ukuran dewan direksi sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

keuangan perusahaan. Untuk Independen Commissioner, pengaruh yang tidak 

signifikan disebabkan karena proporsi dewan komisaris independen tidak 

menjamin baiknya fungsi pengawasan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan 

yang akurat didalam perusahaan (Aziz dan Hartono, 2017). Dengan kurangnya 

pengawasan atas tindakan menyimpang dari manajemen yang mengutamakan 

kepentingannya sendiri, maka tidak ada jaminan bahwa manajemen akan fokus 

dalam mencapai tujuan perusahaan dalam meningkatkan laba dan kinerja keuangan. 

Sehingga pertimbangan yang diperoleh adalah perusahaan tidak dapat menjadikan 

proporsi dewan komisaris independen sebagai faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja keuangan perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh antara variable Good Corporate 

Governance yang diproksikan dengan Board Size dan Independent Commissioner; 

Manajemen Asset; dan Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

Sektor Barang Konsumsi Tahun 2012 sampai 2016. Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Good Corporate Governance yang diproksikan dengan Board Size 

memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Tahun 2012 sampai 2016. Artinya, besar 

kecilnya ukuran dewan direksi didalam perusahaan tidak mempengarui baik 

buruknya kinerja keuangan perusahaan tersebut. 

2. Variabel Good Corporate Governance yang diproksikan dengan Independent 

Commissioner memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Tahun 2012 sampai 2016. 

Artinya, banyak atau sedikitnya proporsi dewan komisaris independen didalam 

perusahaan tidak mempengarui baik buruknya kinerja keuangan perusahaan 

tersebut 

3. Variabel Manajemen Asset yang diukur dengan Operating Asset Turnover 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 
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4. Sektor Barang Konsumsi Tahun 2012 sampai 2016. Artinya, semakin baik 

manajemen asset yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin meningkat 

kinerja keuangan yang akan diperoleh perusahaan dan sebaliknya. 

5. Variabel Struktur Modal yang diukur dengan Debt to Equity Ratio memiliki 

pengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor 

Barang Konsumsi Tahun 2012 sampai 2016. Artinya, semakin besar tingkat 

modal perusahaan yang berasal dari hutang maka semakin menurun kinerja 

keuangan yang akan diperoleh perusahaan dan sebaliknya. 

5.2 Keterbatasan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ini, keterbatasan penelitiannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Sampel penelitian ini terbatas pada perusahaan manufaktur subsektor barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, karena terdapat keterbatasan 

waktu dalam penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan apabila 

menggunakan perusahaan yang tidak terdaftar di BEI, yang pada dasarnya 

tidak mempublikasikan laporan keuangannya untuk umum. Selain itu masih 

terdapat 8 perusahaan yang tereliminasi dan tidak dijadikan sampel penelitian 

karena tidak mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap di BEI 

selama tahun 2012 - 2016. 

2. Penelitian ini terbatas pada penggunaan variabel independen yaitu Good 

Corporate Governance yang diproksikan dengan mekanisme internal berupa 

board size dan independent commissioner, serta 2 variabel independen lainnya 
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berupa manajemen asset dan struktur modal. Dimana masih terdapat variabel-

variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 

3. Dalam penelitian ini, terdapat 2 variabel independen yang tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan, yaitu Board Size dan Independent 

Commissioner pada sektor barang konsumsi  tahun 2012 sampai 2016. 

Sehingga tidak dapat dijadikan sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja 

keuangan perusahaan khususnya pada sektor barang konsumsi. 

5.3 Saran 

Berdasarkan keterbatasan diatas, maka saran untuk penelitian selanjutnya 

adalah: 

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel perusahaan 

manufaktur subsektor barang konsumsi yang terdaftar maupun yang tidak 

tedaftar di Bursa Efek Indonesia. Sehingga dapat memperoleh hasil analisis 

secara menyeluruh untuk perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menambah/mengganti dengan variabel lain yang 

dapat mempengaruhi kinerja keuangan, seperti Good Corporate Governance 

yang diproksikan dengan mekanisme eksternal berupa kualitas audit, 

kepemilikan institusional, kepemilikan asing dll. Selain itu, juga dapat 

menggunakan variabel yang berhubungan dengan modal perusahaan seperti 

modal intelektual. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Data Penelitian 

No 
Nama 

Perusahaan 
Kode Tahun ROA Board Indep OAT DER Size 

1 

PT. Akasha 

Wira 

International 

Tbk (d.h PT. 

Ades Waters 

Indonesia 

Tbk) 

ADES 

2012 0,21428 3 0,3333 1,38956 0,86061 26,68709 

2013 0,12619 4 0,3333 1,23376 0,66579 26,81246 

2014 0,06144 4 0,3333 1,22763 0,70678 26,94756 

2015 0,05027 4 0,3333 1,15961 0,98930 27,20519 

2016 0,07290 3 0,3333 1,25936 0,99663 27,36638 

2 
PT. Mandom 

Indonesia Tbk 
TCID 

2012 0,11920 13 0,4000 1,77079 0,15021 27,86338 

2013 0,10925 13 0,4000 1,64034 0,23919 28,01353 

2014 0,09406 15 0,4000 1,41834 0,44389 28,24795 

2015 0,26404 15 0,5000 1,24549 0,21414 28,35474 

2016 0,07417 16 0,4000 1,33983 0,22541 28,41268 

3 
PT Unilever 

Indonesia Tbk 
UNVR 

2012 0,40377 10 0,8000 2,43244 2,02013 30,11468 

2013 0,40100 10 0,8000 2,43083 2,13730 30,22240 

2014 0,40184 9 0,8000 2,54765 2,10532 30,28993 

2015 0,37202 9 0,8000 2,48211 2,25850 30,38659 

2016 0,38163 10 0,8000 2,47393 2,55969 30,44916 

4 
PT. Gudang 

Garam Tbk 
GGRM 

2012 0,09802 8 0,5000 1,22652 0,56017 31,35694 

2013 0,08635 7 0,3333 1,21002 0,72592 31,55833 

2014 0,09267 7 0,5000 1,20298 0,75212 31,69526 

2015 0,10161 7 0,5000 1,16314 0,67085 31,78215 

2016 0,10600 7 0,5000 1,21591 0,59113 31,77339 

5 

PT. Handjaya 

Mandala 

Sampoerna 

Tbk 

HMSP 

2012 0,37890 7 0,4000 3,08725 0,97225 30,89859 

2013 0,39477 7 0,5000 2,84290 0,93603 30,94173 

2014 0,35873 7 0,5000 2,95260 1,10256 30,97673 

2015 0,27264 8 0,5000 2,86405 0,18724 31,26889 

2016 0,24380 8 0,4000 2,73464 0,24384 31,38072 

6 

PT. Wismilak 

Inti Makmur 

Tbk 

WIIM 

2012 0,06403 6 0,3333 1,48134 0,83947 27,81937 

2013 0,10767 6 0,3333 1,63672 0,57291 27,83723 

2014 0,08426 6 0,3333 1,37765 0,56001 27,91838 

2015 0,09763 6 0,3333 1,41411 0,42279 27,92570 

2016 0,07852 6 0,3333 1,29238 0,36580 27,93381 

7 

PT. Darya 

Varia 

Laboratoria 

Tbk 

DVLA 

2012 0,13856 11 0,5000 1,09595 0,27704 27,70305 

2013 0,10571 9 0,4286 0,98040 0,30103 27,80502 

2014 0,06546 7 0,3333 0,91755 0,28450 27,84310 

2015 0,07840 7 0,3333 1,00980 0,41372 27,95040 

2016 0,09931 8 0,4286 1,01221 0,41848 28,05718 
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Lampiran 1. Data Penelitian (Lanjutan) 

No 
Nama 

Perusahaan 
Kode Tahun ROA Board Indep OAT DER Size 

8 

PT. Kimia 

Farma 

(Persero) Tbk 

KAEF 

2012 0,09910 5 0,4000 1,94959 0,44037 28,36163 

2013 0,08724 5 0,4000 1,95271 0,52180 28,53602 

2014 0,07969 5 0,4000 1,84893 0,63885 28,71897 

2015 0,07817 5 0,4000 1,82226 0,73795 28,80543 

2016 0,05888 5 0,4000 1,75917 1,03071 29,15980 

9 
PT. Kalbe 

Farma Tbk 
KLBF 

2012 0,18848 5 0,3333 1,58229 0,27759 29,87364 

2013 0,17414 5 0,3333 1,58322 0,33119 30,05716 

2014 0,17071 5 0,3333 1,49280 0,26560 30,15073 

2015 0,15024 5 0,4286 1,39377 0,25215 30,24816 

2016 0,15440 5 0,4286 1,36244 0,22161 30,35403 

10 
PT. Merck 

Indonesia Tbk 
MERK 

2012 0,18933 7 0,3333 2,42686 0,36639 27,06790 

2013 0,25173 6 0,3333 2,50678 0,36064 27,26997 

2014 0,25324 5 0,3333 1,74184 0,29422 27,29778 

2015 0,22216 5 0,3333 1,97232 0,35499 27,18730 

2016 0,20680 5 0,3333 1,76712 0,27676 27,33522 

11 
PT. Pyridam 

Farma Tbk 
PYFA 

2012 0,03907 3 0,3333 1,39747 0,54893 25,63481 

2013 0,03538 3 0,3333 1,23843 0,86493 25,88873 

2014 0,01539 3 0,3333 1,27813 0,78892 25,87503 

2015 0,01930 3 0,5000 1,30960 0,58020 25,79814 

2016 0,03080 3 0,5000 1,32686 0,58340 25,84164 

12 

PT. Industri 

Jamu & 

Farmasi Sido 

Muncul Tbk 

SIDO 

2012 0,18017 4 0,3333 1,68969 0,64872 28,39695 

2013 0,13754 4 0,3333 1,43011 0,12419 28,71334 

2014 0,14716 4 0,3333 1,35909 0,07088 28,66825 

2015 0,15646 5 0,3333 1,21354 0,07613 28,65925 

2016 0,16084 5 0,3333 1,26130 0,08330 28,72550 

13 

PT. Tempo 

Scan Pasific 

Tbk 

TSPC 

2012 0,13710 12 0,5000 1,54900 0,38168 29,16422 

2013 0,11807 12 0,6000 1,41701 0,39995 29,31889 

2014 0,10447 11 0,7500 1,42651 0,35341 29,35249 

2015 0,08421 11 0,5000 1,44135 0,44905 29,46914 

2016 0,08283 10 0,5000 1,47057 0,42080 29,51594 

14 

PT. Tiga Pilar 

Sejahtera 

Food Tbk 

AISA 

2012 0,06559 4 0,4000 0,80197 0,90197 28,98365 

2013 0,06906 4 0,3333 0,96080 1,13038 29,24462 

2014 0,05129 3 0,2000 0,93323 1,05182 29,62869 

2015 0,04125 3 0,4000 0,81427 1,28414 29,83500 

2016 0,07772 3 0,4000 0,75737 1,17019 29,85614 
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Lampiran 1. Data Penelitian (Lanjutan) 

No 
Nama 

Perusahaan 
Kode Tahun ROA Board Indep OAT DER Size 

15 

PT. Wilmar 

Cahaya 

Indonesia Tbk 

(d.h PT. 

Cahaya 

Kalbar Tbk) 

CEKA 

2012 0,05677 3 0,3333 1,21392 1,21771 27,65834 

2013 0,06083 4 0,3333 2,41440 1,02475 27,69833 

2014 0,06083 4 0,3333 3,14547 1,38889 27,88112 

2015 0,07171 4 0,3333 2,51680 1,32199 28,02699 

2016 0,17511 4 0,3333 2,82681 0,60596 27,98587 

16 
PT. Delta 

Djakarta Tbk 
DLTA 

2012 0,28635 5 0,4000 3,69509 0,20501 27,33706 

2013 0,31198 5 0,4000 4,32120 0,28155 27,48835 

2014 0,29041 5 0,4000 4,07672 0,29756 27,62294 

2015 0,18496 5 0,4000 2,77858 0,22210 27,66863 

2016 0,21248 5 0,4000 2,98291 0,18316 27,81150 

17 

PT. Indofood 

CBP Sukses 

Makmur Tbk 

ICBP 

2012 0,12856 9 0,3750 1,71290 0,48109 30,50760 

2013 0,10509 9 0,4286 1,73743 0,60319 30,68820 

2014 0,10163 9 0,4286 1,76727 0,65627 30,84630 

2015 0,11006 9 0,5000 1,67933 0,62084 30,91045 

2016 0,12564 9 0,5000 1,70787 0,56220 30,99493 

18 

PT. Indofood 

Sukses 

Makmur Tbk 

INDF 

2012 0,08056 8 0,4000 1,08223 0,73754 31,71404 

2013 0,04375 9 0,2500 1,04631 1,03509 31,98892 

2014 0,05988 9 0,3750 1,03108 1,08446 32,08466 

2015 0,04039 10 0,3750 1,00858 1,12959 32,15098 

2016 0,06409 10 0,3750 0,98970 0,87009 32,03987 

19 

PT. Multi 

Bintang 

Indonesia Tbk 

MLBI 

2012 0,39356 4 0,3750 1,37357 2,49261 27,77256 

2013 0,65720 4 0,4286 2,53108 0,80465 28,20884 

2014 0,35628 4 0,5000 1,49994 3,02864 28,43349 

2015 0,23653 4 0,5714 1,30512 1,74091 28,37336 

2016 0,43170 4 0,5714 1,60127 1,77227 28,45302 

20 
PT. Mayora 

Indah Tbk 
MYOR 

2012 0,08966 5 0,4000 1,50864 1,70629 29,74758 

2013 0,10438 5 0,4000 1,52097 1,49370 29,90420 

2014 0,03982 5 0,4000 1,53499 1,50969 29,96230 

2015 0,11022 5 0,4000 1,45869 1,18362 30,05960 

2016 0,10746 5 0,4000 1,67949 1,06255 30,18999 

21 

PT. Nippon 

Indosari 

Corporindo 

Tbk 

ROTI 

2012 0,12378 6 0,3333 1,22006 0,80758 27,81745 

2013 0,08669 6 0,3333 1,00194 1,31500 28,23133 

2014 0,08800 6 0,5000 0,96013 1,23190 28,39318 

2015 0,09997 5 0,3333 0,97866 1,27702 28,62661 

2016 0,09583 5 0,3333 1,04720 1,02366 28,70248 
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Lampiran 1. Data Penelitian (Lanjutan) 

No 
Nama 

Perusahaan 
Kode Tahun ROA Board Indep OAT DER Size 

22 
PT. Sekar 

Bumi Tbk 
SKBM 

2012 0,04396 6 0,3333 3,15824 1,26317 26,38956 

2013 0,11708 6 0,3333 3,31992 1,47435 26,93317 

2014 0,13720 6 0,3333 2,67362 1,04314 27,19952 

2015 0,05252 6 0,3333 2,04545 1,22177 27,36247 

2016 0,02251 8 0,3333 1,76852 1,71902 27,63268 

23 
PT. Sekar 

Laut Tbk 
SKLT 

2012 0,03188 3 0,3333 1,77483 0,92880 26,24371 

2013 0,03788 3 0,3333 2,14838 1,16247 26,43366 

2014 0,04970 4 0,3333 2,22343 1,16195 26,52712 

2015 0,05321 4 0,3333 2,15332 1,48026 26,65580 

2016 0,03633 4 0,3333 1,79721 0,91875 27,06581 

24 
PT. Siantar 

Top Tbk 
STTP 

2012 0,05971 3 0,5000 1,23571 1,15605 27,85404 

2013 0,07785 3 0,5000 1,30159 1,11785 28,01632 

2014 0,07262 3 0,5000 1,41273 1,07952 28,16177 

2015 0,09674 4 0,5000 1,44451 0,90281 28,28312 

2016 0,07455 4 0,5000 1,32364 0,99948 28,47964 

25 

PT. Ultrajaya 

Milk Industry 

and Trading 

Company Tbk 

ULTJ 

2012 0,14600 3 0,3333 1,47147 0,44394 28,51512 

2013 0,11564 3 0,3333 1,67125 0,39524 28,66478 

2014 0,09714 3 0,3333 1,65343 0,28784 28,70161 

2015 0,14777 3 0,3333 1,65100 0,26541 28,89515 

2016 0,16744 3 0,3333 1,67148 0,21494 29,07540 

 

Lampiran 2. Hasil Pengolahan dan Pengujian Data 

Hasil Statistik Deskriptif 

 ROA BOARD INDEP OAT DER SIZE 

 Mean  0.135964  6.025000  0.408442  1.702711  0.825198  28.73167 

 Median  0.099639  5.000000  0.387500  1.496369  0.716354  28.44326 

 Maximum  0.657201  16.00000  0.800000  4.321198  3.028644  32.15098 

 Minimum  0.015386  3.000000  0.200000  0.757371  0.070878  25.63481 

 Std. Dev.  0.110619  2.793939  0.112281  0.690960  0.566129  1.573938 

 Skewness  1.951124  1.204605  1.978318  1.432086  1.266379  0.350328 

 Kurtosis  7.100371  4.160592  7.404718  5.037607  4.926221  2.465139 

       

 Jarque-Bera  160.2029  35.75633  175.2826  61.77663  50.62595  3.884970 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.143347 

       

 Sum  16.31571  723.0000  49.01310  204.3253  99.02371  3447.801 

 Sum Sq. Dev.  1.456154  928.9250  1.500230  56.81371  38.13980  294.7964 

       

 Observations  120  120  120  120  120  120 
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Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 18.602486 (24,95) 0.0000 

Cross-section Chi-square 217.548958 24 0.0000 
     

 

Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 11.415439 5 0.0437 
     
      

Hasil Uji Normalitas 

0

4

8

12

16

20

-0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06

Series: Standardized Residuals
Sample 2012 2016
Observations 120

Mean      -1.19e-18
Median  -0.000742
Maximum  0.056122
Minimum -0.061811
Std. Dev.   0.019807
Skewness  -0.074244
Kurtosis   3.963685

Jarque-Bera  4.753691
Probability  0.092843

 

 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 BOARD INDEPD OAT DER SIZE 

BOARD  1.000000  0.416950 -0.018364 -0.079697  0.403210 

INDEPD  0.416950  1.000000  0.135285  0.386319  0.330210 

OAT -0.018364  0.135285  1.000000  0.083610 -0.182129 

DER -0.079697  0.386319  0.083610  1.000000  0.105120 

SIZE  0.403210  0.330210 -0.182129  0.105120  1.000000 
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Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Park) 

Dependent Variable: LNRESID   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/12/18   Time: 00:15   
Sample: 2012 2016   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 25   
Total panel (unbalanced) observations: 120  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -10.91793 29.01711 -0.376258 0.7076 

BOARD 0.043420 0.351933 0.123376 0.9021 
INDEPD -6.029561 4.538366 -1.328575 0.1873 

OAT 0.355203 0.808915 0.439111 0.6616 
DER -0.615522 0.952844 -0.645985 0.5199 
SIZE 0.124778 1.003128 0.124389 0.9013 

     
 

Mengganti persamaan menjadi : 

𝑳𝑵𝑹𝑬𝑺𝑰𝑫𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑩𝑶𝑨𝑹𝑫𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑰𝑵𝑫𝑬𝑷𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑶𝑨𝑻𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝑫𝑬𝑹𝒊𝒕 + 𝜷𝟓𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊𝒕

+ 𝜺𝒊𝒕 

LNRESID = Log(residual2) 

Hasil Uji Autokorelasi 

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.967940     Mean dependent var 0.135964 

Adjusted R-squared 0.957610     S.D. dependent var 0.110619 
S.E. of regression 0.022775     Akaike info criterion -4.513966 
Sum squared resid 0.046684     Schwarz criterion -3.817093 
Log likelihood 300.8379     Hannan-Quinn criter. -4.230962 
F-statistic 93.69812     Durbin-Watson stat 2.016503 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

k= 5 n= 120 

dL = 1.6164 

du = 1.7896 

4-dU = 2,2104 

4-dL =2,3836 
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Hasil Regresi Linear Berganda 

Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/12/18   Time: 00:11   
Sample: 2012 2016   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 25   
Total panel (unbalanced) observations: 120  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.069466 0.305120 -0.227667 0.8204 

BOARD 0.002603 0.003701 0.703435 0.4836 
INDEPD -6.16E-06 0.047722 -0.000129 0.9999 

OAT 0.052484 0.008506 6.170331 0.0000 
DER -0.082403 0.010019 -8.224401 0.0000 
SIZE 0.005861 0.010548 0.555600 0.5799 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.967940     Mean dependent var 0.135964 

Adjusted R-squared 0.957610     S.D. dependent var 0.110619 
S.E. of regression 0.022775     Akaike info criterion -4.513966 
Sum squared resid 0.046684     Schwarz criterion -3.817093 
Log likelihood 300.8379     Hannan-Quinn criter. -4.230962 
F-statistic 93.69812     Durbin-Watson stat 2.016503 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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