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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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PENDAHULUAN 

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 selalu meningkat setiap tahunnya 
sehingga mencapai 9.912.749 pada tahun 2017 (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 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. 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. Dimana pengeluaran rumah tangga secara keseluruhan pada tahun 2012 adalah 
4,195,787 dan terus menerus mengalami peningkatan sehingga tahun 2017 menginjak angka 
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 Trilyun , Indofood CBP Sukses Makmur naik 16% ke Rp2,4 Trilyun , Kimia Farma naik 13,7% 
ke Rp 163,6 Milyar dan Tiga Pilar Sejahtera Food naik 3,2% ke Rp 254,8 Milyar (Sumber: 
www.investasi.kontan.co.id). 

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 (Aminah dan Gunakan, 2015). 
Apabila perusahaan dapat mempergunakan, mengelola, mengalokasikan sumber daya dan aset 
yang dimiliki dengan semaksimal mungkin untuk kelangsungan aktivitas perusahaannya, maka 
return/laba yang akan didapatkan juga akan cenderung meningkat. 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).  
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Salah satu cara untuk melihat implementasi GCG perusahaan adalah dengan mengukur faktor 
mekanisme dalam pengelolaan perusahaan (corporate governance mechanism). Mekanisme 
tersebut meliputi : kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris 
independen serta komite audit (Sriwedari, 2012). Selain GCG, perusahaan sektor barang konsumsi 
yang kegiatan inti utamanya memproduksi suatu barang alangkah lebih baiknya memperhatikan 
praktik manajemen asset dan struktur modalnya, karena hal tersebut merupakan faktor yang dapat 
mempengaruhi kinerja keuangannya. Kedua faktor tersebut dapat mendukung jalannya kegiatan 
operasi perusahaan sehingga dapat tercapainya tujuan perusahaan untuk mengasilkan produksi 
yang optimal dan mengurangi beban yang harus dilunasi oleh perusahaan, sehingga dapat 
meningkatkan laba atau keuntungan perusahaan.  

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian sebelumnya dengan 
memodifikasi model penelitian. Dimana penelitian ini (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”. 

LANDASAN TEORI 

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. Dimana 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). 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. 

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). Dilanjutkan oleh Hassan dan Halbouni (2013), 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. Hal ini diperkuat oleh pernyataan El-Chaarani (2014) bahwa, Good Corporate 
Governance menjadi sistem yang memberikan petunjuk dan prinsip untuk menyelaraskan 
perbedaan kepentingan, terutama kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham. 

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. Dilanjutkan oleh Radjamin dan Sudana (2014), yang 
menyatakan bahwa perusahaan lebih menyukai penggunaan dana internal daripada eksternal 
dalam membiayai pengembangan usahanya, sehingga urutan atau hierarki pendanaan berdasarkan 
teori pecking order adalah, (1) Pendanaan internal yang berasal dari laba ditahan; (2) Penggunaan 
utang dengan menerbitkan obligasi; (3) Penerbitan saham.  

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, Pecking order theory menjelaskan bahwa 
perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi justru tingkat utangnya rendah, karena perusahaan 
yang profitabilitasnya tinggi memiliki sumber dana internal yang berlimpah. 
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Kinerja Keuangan 

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 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). 

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 (Setianingsih, Atmaja, 
dan Yuniarta, 2014). 

Board Size 

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 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. 

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). 

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, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, 
menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan hingga mengalihkan 
aset secara efektif dan efisien. Manajemen aset pada penelitian ini berfokus pada bagaimana cara 
perusahaan mengelola, memanfaatkan, dan mempergunakan asset yang dimiliki secara efektif dan 
efisien sehingga dapat menghasilkan penjualan (sales) atau output yang tinggi dan pada akhirnya 
dapat meningkatkan laba. 

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 menunjukkan proposi atas penggunaan hutang untuk membiayai 
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investasinya, sehingga dengan mengetahui struktur modal, investor dapat mengetahui 
keseimbangan antara risiko dan tingkat pengembalian investasinya. 

Firm Size 

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. Wardani dan 
Rudolfus (2016) menjelaskan semakin besar total aktiva maupun penjualan maka semakin besar 
pula ukuran suatu perusahaan. 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Good Corporate Governance yang di proksikan dengan Board Size terhadap 
Kinerja Keuangan (ROA) 

Board Size menyatakan ukuran dari Board of Director/Dewan Direksi didalam perusahaan. 
Agency theory menjelaskan, 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. 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). 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).  

H1 : Good Corporate Governance yang di proksikan dengan Board Size berpengaruh positif 
terhadap Kinerja Keuangan (ROA) 

 
Pengaruh Good Corporate Governance yang di proksikan dengan Independent 
Commissioner terhadap Kinjerka Keuangan (ROA) 

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. Elisetiawati dan Artinah (2016) menyatakan, Proporsi dewan 
komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau komisaris independen mempengaruhi kinerja 
perusahaan yang bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para 
manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada 
manajemen. 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. Selain itu, 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. 

H2 : Good Corporate Governance yang di proksikan dengan Independent Commissioner 
berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan (ROA) 

Pengaruh Manajemen Asset terhadap Kinjerka Keuangan (ROA) 

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 
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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). Asset seharusnya 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 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. 

H3 : Manajemen Asset berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan (ROA) 

Pengaruh Struktur Modal terhadap Kinjerka Keuangan (ROA) 

Berdasarkan Pecking Order Theory, Utami (2017) menjelaskan penggunaan modal dengan baik 
untuk pembelanjaan aset perusahaan akan menurunkan nilai hutang terhadap pihak luar. Dengan 
kecilnya penggunaan hutang dari pihak luar, maka akan menurunkan tingkat pengembalian atas 
hutang yang digunakan. Penggunaan tingkat hutang yang rendah oleh perusahaan cenderung 
meningkatkan keuntungan. Dimana, dengan menggunakan modal perusahaan sendiri maka akan 
cenderung meningkatkan kinerja keuangan perusahaan karena nilai hutang dan bunga yang harus 
perusahaan keluarkan akan cenderung lebih kecil. 

H4 : Struktur Modal berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan (ROA) 

METODOLOGI PENELITIAN 

Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor barang konsumsi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012 sampai 2016. Alasan penggunaan sektor 
ini karena berdasarkan berita yang dipublikasikan oleh www.economy.okezone.com, sektor barang 
konsumsi merupakan salah satu sektor perusahaan yang rata-rata selama lima tahun terakhir yaitu 
dari tahun 2012 sampai 2016 mampu meraih laba double digit dan berhasil tumbuh dengan 
mencetak laba postif ditengah tekanan kelesuan ekonomi pesimisme mikro dan gempuran 
disruption. Total populasi penelitian ini adalah 42 perusahaan, namun setelah dilakukan 
pengambilan sampel dengan melihat beberapa kriteria dari metode purposive sampling, didapatkan 
sampel penelitian sebesar 25 perusahaan dengan periode penelitian selama 5 tahun. 

Operasional Variabel 

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan diukur dengan Return on Asset 
(ROA). ROA diukur dengan membagi net profit after tax dengan total aset. Variabel independen 
Good Corporate Governance yang diproksikan dengan Board Size dihitung dengan mentotal jumlah 
dewan direksi dalam perusahaan dan yang diproksikan dengan Independent Commissioner dihitung 
dengan membagi jumlah anggota komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris yang ada 
diperusahaan. Untuk variabel independen Manajemen Asset diukur dengan Operating Asset 
Turnover (OAT) dan Struktur Modal diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER). OAT dihitung dengan 
membagi net sales dengan average operating asset dan DER dihitung dengan membagi total debt 
dengan total equity. Variabel kontrol yaitu Firm Size diukur dengan logaritma natural total aset. 

Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Untuk pengolahan data pada penelitian ini menggunakan aplikasi eviews 9.0. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif; Analisis regresi data panel dengan 
menggunakan uji chow dan hausman untuk menentukan model yang digunakan; Uji asumsi klasik 
yang terdiri dari uji normalitas, Uji multikolineartias, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi; serta 
melihat nilai Koefisien determinasi (R2). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
linear berganda dan untuk teknik pengujian hipotesisnya menggunakan uji t (uji parsial). 
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Persamaan Penelitian 

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 
  𝜀it  = Error Terms 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 

Tabel 1 
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) 

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa nilai mean dari ROA perusahaan sektor barang 
konsumsi lebih besar dari nilai mediannya, yang berarti rata-rata perusahaan ini memiliki tingkat 
return on asset yang tinggi. GCG yang diproksikan dengan board size dan independent 
commissioner juga memiliki nilai mean yang lebih besar dari nilai mediannya, yang berarti rata-rata 
perusahaan ini memiliki ukuran dewan direksi yang besar dan memiliki proporsi dewan komisaris 
independen yang tinggi. Selain itu, nilai OAT dan DER juga memiliki nilai mean yang lebih besar dari 
median, maka rata-rata perusahaan ini memiliki manajemen aset yang baik dan tingkat struktur 
modal yang tinggi. Begitu pula untuk variabel kontrol Firm Size yang memiliki nilai mean lebih besar 
dari mediannya sehingga rata-rata perusahaan ini memiliki ukuran perusahaan yang besar. 
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Pengujian Model 

Tabel 2 
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) 

Model yang digunakan dalam mengestimasi regresi data panel adalah model Fixed Effect. 
Setelah dilakukan pengolahan dengan aplikasi eviews 9.0, data yang digunakan dalam penelitian 
ini terbebas dari masalah asumsi klasik. Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa nilai 
probabilitas Board Size, Independent Commissioner, Firm Size lebih besar dari tingkat signifikansi 
sebesar 0.05, maka ketiga variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan. Namun untuk 2 variabel lainnya memiliki nilai probabilitas yag lebih kecil dari 0.05, 
sehingga variabel manajemen aset yang dihitung dengan OAT berpengaruh positif signifikan 
terhadap kinerja keuangan dan variabel struktur modal yang diukur dengan DER berpengaruh 
negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Koefisien Determinasi (R2) 

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa 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. 

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 

Pengaruh Board Size terhadap Kinerja Keuangan 

Berdasarkan tabel 2 diatas, 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. 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). 

Hasil yang tidak berpengauh signifikan tersebut dapat terjadi karena pada dasarnya 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 
(Wehdawati, Swandari, dan Jikrillah, 2015). 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. Selain itu, dewan direksi yang memiliki tanggung jawab dalam memimpin 
jalannya kepengurusan perusahaan untuk mencapai sasaran usahanya serta menyusun kebijakan 
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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 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. 

Pengaruh Independent terhadap Kinerja Keuangan 

Berdasarkan tabel 2 diatas, 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. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan penelitian Aziz dan Hartono (2017) serta Wehdawati, Swandari, dan 
Jikrillah (2015) namun bertentangan dengan penelitian Elisetiawati dan Artinah (2016). 

Alasan Independent Commissioner tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 
karena Aziz dan Hartono (2017), menjelaskan bahwa dewan komisaris independen tidak 
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 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. 

Pengaruh Manajemen Asset terhadap Kinerja Keuangan 

Berdasarkan tabel 2 diatas, 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. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Pardanawati (2016). 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, 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 
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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. 

Pengaruh Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan 

Berdasarkan tabel 2 diatas, 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. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 
Komara, Hartoyo dan Andati 2016) dan Nawaz dan Ahmad (2017). Serta bertentangan dengan Aziz 
dan Hartono (2017). 

Hasil penelitian ini menjelaskan, 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 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). 

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 yang menunjukan bahwa manajemen asset berpengaruh positif terhadap 
kinerja keuangan menjelaskan, jika pengelolaan dan pemanfaatan aset perusahaan dengan baik 
oleh manajemen perusahaan sangatlah penting, apalagi pada sektor perusahaan manufaktur 
seperti subsektor barang konsumsi yang kegiatan inti 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. Selain itu, hasil penelitian yang 
menunjukan bahwa struktur modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan 
menjelaskan, jika 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 
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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. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka 
dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance yang diproksikan dengan Board Size 
memiliki pengaruh positif tidak signifikan, Good Corporate Governance yang diproksikan dengan 
Independent Commissioner memiliki pengaruh negatif tidak signifikan, Manajemen Asset memiliki 
pengaruh positif signifikan, dan Struktur Modal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja 
keuangan pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek IndonesiaI (BEI) 
tahun 2012 sampai 2016. 

Pada penelitian ini masih terdapat keterbatasan, yaitu sampel penelitian yang digunakan hanya 
terbatas perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI karena adanya keterbatasan 
waktu dalam penelitian; variabel independen yang digunakan hanya GCG yang diproksikan dengan 
Board Size dan Independent Commissioner, Manajemen Asset, dan Struktur Modal; serta terdapat 
2 variabel independen yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan sehingga tidak 
dapat dijadikan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, untuk 
penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel perusahaan sektor barang konsumsi 
yang terdaftar maupun tidak terdaftar di BEI sehingga dapat memperoleh hasil penelitian secara 
menyeluruh; dapat menambah/mengganti dengan variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja 
keuangan, seperti GCG yang diproksikan dengan kualitas audit, kepemilikan institusional, 
kepemilikan asing dll dan variabel yang berhubungan dengan modal perusahaan seperti Modal 
Intelektual. 
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