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ABSTRAK
Penelitian ini menguji pengaruh struktur kepemilikan dan struktur pengelolaan
terhadap kinerja keuangan perusahaan property dan real estate yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel stuktur kepemilikan terdiri dari kepemilikan
manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing. Variabel struktur
pengelolaan terdiri dari dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit.
Variabel kinerja keuangan diukur dengan menggunakan Return On Assets (ROA).
Penelitian ini menggunakan sampel 37 perusahaan property dan real estate yang
terdaftar di BEI pada tahun 2014- 2016. Hasil pengujian menunjukkan bahwa
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan komite
audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, sedangkan dewan
komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan dan
dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.
Kata kunci: kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan
asing, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, kinerja keuangan.
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ABSTRACT
This study examined the effect of ownership structure and management structure
of the company’s financial performance property and real estate listed on
Indonesian Stock Exchange (IDX) in the period of 2014-2016. Variables
ownership structure used for this study are consisted of managerial ownership,
institusional ownership and foreign ownership.Variables management structure
used for this study are consisted of board of commissioners, board of directors
and audit committee. Financial performance is measured by ROA (Return On
Assets. This study is used 37 samples of property and real estate companies listed
in Indonesian Stock Exchange for the period 2014-2016. The results show
thatmanagerial ownership, institusional ownership, foreign ownership and audit
committee no effect to financial performance. Board of commissioners has a
negative effect to financial performance, and board of directors has a positive
effect to financial performance.

Keywords:Managerial ownership, institusional ownership, foreign ownership,
board of commissioners, board of directors, audit committee, financial
performance.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Persaingan antar perusahaan yang semakin ketat dan kompetitif harus
diikuti dengan penyajian laporan keuangan yang baik dan sesuai standar yang
berlaku. Laporan keuangan ini menunjukkan kondisi dan posisi keuangan
perusahaan sehingga dapat memperlihatkan kinerja keuangan suatu perusahaan.
Kondisi dan posisi keuangan suatu perusahaan dapat berubah di setiap
periodenya, sesuai dengan kegiatan operasional perusahaan. Prestasi kinerja yang
berhasil dicapai perusahaan dapat dilihat

pada laporan keuangan yang

dipublikasikan (Widyatama, 2016).
Penilaian kinerja pada perusahaan juga akan menjadi sasaran investasi
penting

dijadikan

sumber

informasi

untuk

mengetahui

kemampuannya

menghasilkan tingkat pengembalian yang diharapkan investor. Investor menilai,
semakin tinggi kinerja keuangan perusahaan maka semakin baik pula return yang
diperoleh oleh investor jika menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut
(Candradewi, 2015).
Kinerja

keuangan merupakan ukuran keberhasilan atas pelaksanaan

fungsi-fungsi keuangan dan hal ini sangat penting, baik bagi investor maupun bagi
perusahaan. Pentingnya penilaian prestasi kinerja perusahaan dengan melakukan
analisis terhadap laporan keuangan telah memicu pemikiran para pemimpin
perusahaan bahwa mengelola suatu perusahaan di era modern dengan
1
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perkembangan teknologi yang pesat menjadi hal yang sangat kompleks. Hal ini
sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi
perubahan lingkungan (Noviawan, 2013).
Salah satu faktor peningkatan kinerja keuangan perusahaan dapat
dipengaruhi oleh struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan merupakan proporsi
pemegang saham di dalam perusahaan yang dihitung dengan jumlah saham yang
dimiliki pemilik dibagi dengan seluruh saham perusahaan (Puniayasa dan
Triaryati, 2016). Struktur kepemilikan dapat dibedakan menjadi kepemilikan
manajerial dan kepemilikan institusional. Dalam penelitian ini penulis
menambahkan satu indikator yaitu kepemilikan asing, sehingga dalam penelitian
ini terdapat 3 indikator yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional
dan kepemilikan asing.
Kepemilikan manajerial merupakan salah satu aspekdimana manajer
terlibat dalam kepemilikan saham atau dengan kata lain manajer juga sebagai
pemegang saham. Keterlibatan tersebut akan mendorong manajer untuk bertindak
secara hati-hati karena manajer akan turut menanggung konsekuensi atas
keputusan yang diambilnya. Selain itu, manajer akan termotivasi untuk
meningkatkan kinerjanya dalam mengelola perusahaan (Aprianingsih, 2016).
Dalam hal ini kepemilikan manajerial memberikan satu kesatuan manajer dengan
pemegang saham, dalam memberikan hal yang bagus untuk kinerja keuangan
dalam suatu perusahaan (Puniayasa dan Triaryati, 2016).
Wiranata (2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak
berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dikarenakan kepemilikan manajerial
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terlalu rendah sehingga kinerja manajer dalam mengelola perusahaan kurang
optimal dan manajer sebagai pemegang saham minoritas belum dapat
berpartisipasi aktif dalam membuat suatu keputusan diperusahaan, sehingga tidak
mempengaruhi kinerja keuangan. Gil dan Obradovich (2012) menyatakan bahwa
kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, hal
tersebut didasarkan pada logika bahwa peningkatan proporsi saham yang dimiliki
manajer akan menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan
mengkonsumsi yang berlebihan, dengan demikian akan menyatukan kepentingan
antara manajer dengan pemegang saham, sehingga akan meningkatkan kinerja
perusahaan tersebut. Hasil penelitian lain oleh Maryanah dan Amilin (2012)
menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja
keuangan perusahaan, hasil ini mengindikasikan bahwa baik dewan direksi
maupun

dewan

komisaris

memiliki

insentif

untuk

memaksimumkan

kesejahteraannya dan konflik yang terjadi di dalam teori keagenan tidak dapat
dikurangi, sehingga perusahaan akan sulit mencapai kinerja yang sesuai dengan
tujuan perusahaan.
Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi juga akan menimbulkan
usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga
dapat menghalangi perilaku opportunistic manajer (Wiranata, 2013). Widyawati
(2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap
kinerja keuangan perusahaan, hal ini dikarenakan semakin besar nilai kepemilikan
institusional maka semakin kuat kontrol terhadap perusahaan sehingga pemilik
perusahaan bisa mengendalikan perilaku manajemen agar bertindak sesuai dengan
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tujuan perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan
perusahaan. Penelitian lain Khairiyani dkk (2016) menunjukkan bahwa
kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, hal ini
dikarenakan kepemilikan institusional belum mampu melakukan pengawasan
yang mendorong manajer untuk selalu menunjukkan kinerja yang baik dalam
meningkatkan kinerja keuangan. Hasil penelitian lain Almudehki dan Zeitun
(2012) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan
negatif, hal ini menunjukkan bahwa lembaga tidak tertarik mendukung
perusahaan dengan pengetahuan dan pengalaman mereka untuk meningkatkan
kinerja keuangan sehingga kepemilikan institusional masih belum maksimal
dalam kinerja keuangan suatu perusahaan.
Perusahaan yang dengan persentase kepemilikan asing tinggi juga diduga
dapat menigkatkan kinerja keuangan suatu perusahaan karena manajemen dengan
kepemilikan asing dapat lebih fokus dan lebih efisien dalam mengarahkan
kegiatan operasional perusahaan, sehingga tujuan memaksimalkan profit dapat
tercapai (Murtini, 2014). Wiranta dan Nugrahanti (2013) menyatakan bahwa
hubungan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, hal
ini dikarenakan kepemilikan asing diduga menjadi salah satu cara untuk mengupgrade perusahaan-perusahaan secara teknologi di negara-negara berkembang,
dengan semakin

banyaknya pihak asing

yang

menanamkan sahamnya

diperusahaan maka akan meningkatkan kinerja dari perusahaan yang di
investasikan sahamnya. Astuti dkk (2014) menyatakan bahwa kepemilikan asing
berpengaruh positif signifikan, hal ini di karenakan perusahaan dengan persentase
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kepemilikan asing yang tinggi dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena
manajemen dengan kepemilikan asing yang tinggi dapat lebih fokus dan lebih
efisien dalam mengarahkan kegiatan operasional perusahaan sehingga tujuan
memaksimalkan profit dapat tercapai. Hasil penelitian lain Prasad Bist et al
(2014) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan, hal
ini dikarenakan kepemilikan asing diharapkan untuk meningkatkan praktik tata
kelola perusahaan dan kinerja keuangan karena ini adalah investor yang datang
untuk berinvestasi dalam ekonomi negara lain sehingga pengembalian investasi
mereka akan memastikan pemantauan yang efektif manajemen untuk menghindari
pengambilalihan manajerial.
Struktur pengelolaan sebagai salah satu mekanisme internal yang dibuat
untuk memonitoring tindakan manajer agar bertindak sesuai dengan kepentingan
pemilik perusahaan (pemegang saham). Adanya pengawasan ini dapat mendorong
manajer untuk selalu menunjukkan kinerja yang baik dalam meningkatkan kinerja
keuangan. Struktur pengelolaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dewan komisaris independen, dewan direksi dan komite audit (Khairiyani dkk
2016).
Komisaris independen bertindak sebagai pengawas manajemen dalam
suatu perusahaan. Komisaris independen dapat mengontrol manajer untuk tidak
melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan (Widyati, 2013). Laksana
(2015) menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap
kinerja keuangan perusahaan, hal ini dikarenakan pengangkatan komisaris
independen oleh perusahaan mungkin dilakukan hanya untuk memenuhi regulasi
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semata, sehingga dewan komisaris belum dapat berfungsi secara efektif sebagai
alat untuk memonitor manajemen dalam meningkatkan kinerja keuangan
perusahaan. Hasil penelitian lain Abbasi et al. (2012) menyatakan bahwa dewan
komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, karena semakin besar
dewan komisaris maka pengawasan terhadap manajemen perusahaan akan
semakin baik sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Khairiya
dkk (2016) menyatakan bahwa hubungan dewan komisaris tidak berpengaruh
terhadap kinerja keuangan, hal ini dikarenakan dewan komisaris belum mempu
melakukan pengawasan yang mendorong manajer untuk selalu menunjukkan
kinerja

yang

baik

dalam

meningkatkan kinerja

keuangan

berdasarkan

profitabilitas. Aprianingsih (2016) menyatakan hubungan antara dewan komisaris
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, hal ini
dikarenakan tidak memberikan dukungan empiris bahwa adanya dewan komisaris
di perusahaan memiliki kinerja keuangan yang tinggi, hal tersebut disebabkan
karena dewan komisaris yang kurang kompeten dan kurang memiliki sikap
kepemimpinan sehingga peran dewan direksi yang lebih dominan, sehingga
dewan komisaris pun tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan kinerja
keuangan perusahaan tidak mengalami peningkatan.
Dewan direksi membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat
dipertanggung jawabkan diantara elemen dalam rangka meningkatkan kinerja
keuangan suatu perusahaan (Harimukti, 2016). Widyati (2013) menyatakan
hubungan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan,
hal ini menunjukkan bahwa dewan direksi bukan merupakan ukuran yang tepat
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untuk menilai keefektifan dalam menjalankan tanggung jawabnya mengelola
perusahaan sehingga dalam kinerja keuangan masih belom dapat efektif.
Aprianingsih (2016) dan Laksana (2015) menyatakan hubungan antara dewan
direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, hal ini
dikarenakan dewan direksi berperan sebagai pimpinan sebuah perusahaan yang
melaksanakan strategi dan kebijakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja
keuangan,

dewan direksi

memiliki peran

yang

sangat

penting

untuk

keberlangsungan perusahaan, sehingga dengan adanya dewan direksi yang cakap
dan profesional maka nantinya akan mampu meningkatkan kinerja perusahaan,
selain itu dengan meningkatnya dewan direksi, maka semakin banyak yang
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bisnis perusahaan oleh manajer
serta memastikan agar manajer mengikuti kepentingan dewan, sehingga kinerja
keuangan perusahaan akan semakin meningkat.
Komite audit diukur dengan menggunakan jumlah komite audit. Semakin
banyak jumlah komite audit yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan
memberikan perlindungan dan kontrol yang lebih baik terhadap proses akuntansi
dan keuangan dan pada akhirnya akan memberikan pengaruh terhadap kinerja
keuangan perusahaan (Khairiyani dkk, 2016). Widyati (2013) menyatakan
hubungan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, hal ini
menunjukkan bahwa komite audit bukan merupakan ukuran yang tepat untuk
menilai efektifitas komite audit dalam mengawasi kinerja keuangan. Aprianingsih
(2016) menyatakan hubungan antara komite audit berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja keuangan, hal ini dikarenakan komite audit memiliki
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peran untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi kegiatan perusahaan,
khususnya dalam pengawasan pengendalian internal perusahaan, komite audit
juga berperan untuk menjembatani antara auditor eksternal dan auditor internal,
dengan pengawasan yang dilakukan oleh komite audit terhadap pengendalian
internal perusahaan, maka akan memperkecil tindakan tidak sehat yang dilakukan
oleh manajemen demi kepentingan pribadi, sehingga dengan begitu kinerja
keuangan perusahaan pun akan meningkat.
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui
bagaimana pengaruh struktur kepemilikan dan struktur pengelolaan terhadap
kinerja perusahaan, dengan sampel perusahaan property & real estate yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta memiliki data lengkap selama 3 tahun
terakhir. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Khairiyani dkk
(2016) yang juga meneliti mengenai pengaruh struktur kepemilikan dan stuktur
pengelolaan terhadap kinerja keuangan. Namun penelitian ini menggunakan
sampel yang berbeda, dengan waktu penelitian 2014-2016, serta adanya
penambahan indikator baru dalam variabel stuktur kepemilikan yaitu kepemilikan
asing. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menguji apakah struktur kepemilikan
dan struktur pengelolaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis pun tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul “PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN
STRUKTUR PENGELOLAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA
PERUSAHAAN PROPERTY AND REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2014-2016”.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok
permasalahan dalam penelitian ini adalah :
1.

Apakah

Struktur

Kepemilikan

(Kepemilikan

Manajerial,

Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Asing) berpengaruh
positif terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah Struktur Pengelolaan (Dewan Komisaris, Dewan Direksi,
dan Komite Audit) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan?
1.3 Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :
1. Mengetahui dan memahami pengaruh Struktur Kepemilikan
(Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan
Asing) terhadap kinerja keuangan.
2. Mengetahui dan memahami pengaruh Struktur Pengelolaan (Dewan
Komisaris, Dewan Direksi, dan Komite Audit) terhadap kinerja
keuangan.
1.4 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak
antara lain:
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1. Bagi calon investor
Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat dijadikan bahan
pertimbangan pada saat melakukan investasi.
2. Bagi perusahaan
Sebagai

bahan

pertimbangan

bagi

perusahaan

dalam

mengaplikasikan variabel-variabel penelitian ini untuk membantu
meningkatkan kinerja keuangan serta sebagai bahan pertimbangan
emiten untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja
keuangan dimasa yang akan datang.
3. Bagi akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan teori mengenai struktur kepemilikan dan struktur
pengelolaan yang diterapkan pada suatu perusahaan serta pengaruhnya
terhadap kinerja keuangan.
4. Bagi penelitian yang akan datang
Penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi referensi atau
bahan wacana di bidang keuangan sehingga dapat bermanfaat
penelitian selanjutnya mengenai kinerja keuangan pada masa yang
akan datang.
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1.5 Sistematika Penulisan
BAB I Pendahuluan yang merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan isi
penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat. Bab ini berisi latar
belakang masalah struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial, kepemilikan
institusional dan kepemilikan asing) dan struktur pengelolaan (dewan komisaris,
dewan direksi, dan komite audit) serta rumusan masalah, tujuan penelitian, dan
sistematika penulisan.
BAB II Tinjauan Literatur yang menguraikan landasan teori dan penelitian
terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori (grand theory) dan
analisis bagi penelitian ini. Bab ini juga menggambarkan kerangka pemikiran
teoritis dan pengembangan hipotesis.
BAB III Metode Penelitian yang menguraikan variabel penelitian dan definisi
operasional penelitian, penentuan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan
dalam penelitian ini, dan metode analisis dan mekanisme alat analisis yang
digunakan dalam penelitian.
BAB IV Hasil dan Analisis berisi deskripsi objek penelitian, analisis data dan
interprestasi hasil uji hipotesis sesuai dengan teknik analisis yang digunakan,
termasuk didalamnya dasar pembenaran dan perbandingan dengan penelitian
terdahulu.
BAB V Penutup berisi tentang keismpulan dari hasil penelitian ini yang
menjawab pertanyaan penelitian serta keterbatasan penelitian dan saran yang
diberikan bagi penelitian selanjutnya.
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BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Teori Pendukung
2.1.1 Agency Theory
Teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada
tahun 1976 dimana teori keagenan adalah suatu teori yang menjelaskan hubungan
kerjasama antara principal (pemilik perusahaan) dan agent (manajemen
perusahaan), principal mendelegasikan wewenang kepada agent untuk mengelola
perusahaan dan mengambil keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks
keagenan, masalah keagenan bisa terjadi antara: pertama, pemilik (shareholders)
dengan manajer; kedua manajer dengan debtholders, dan ketiga manajer dan
shareholders dengan debtholders (Brigham, Gapenski, dan Daves 1999 dalam
Masdupi 2005).
Tujuan utama perusahaan meningkatkan kinerja keuangan di perusahaan
dan meningkatkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham, sehingga
manajer dalammenjalankan perusahaan seharusnya memperhatikan kepentingan
pemilik, namun disisi lain para manajer perusahaan juga mempunyai kepentingan
untuk memaksimumkan kesejahteraan mereka, penyatuan kepentingan pihakpihak ini seringkali menimbulkan masalah keagenan (Ardianingsih dan Ardiyani,
2010).
Berdasarkan teori keagenan, adanya benturan kepentingan (conflict of
interest) antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dengan manajer, Jensen &
Meckling (1976) dalam teori keagenan menyebutkan bahwa perusahaan
12
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memisahkan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan akan rentan terhadap
konflik kepentingan. Menurut teory keagenan, struktur kepemilikan merupakan
suatu mekanisme untuk menguransi konflik kepentingan antara manajer dengan
pemegang saham (Faisal, 2005). Dalam konteks teori agensi, para manajer
merupakan agen yang mengelola kegiataan bisnis organisasi atas nama pemilik
perusahaan.

Dari

perspektif
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ilmu ekonomi (economics) yang rasional, para pemilik menginginkan para agen
(manajemen perusahaan) selalu mengikuti dan mencapai sasaran (goal) dengan
strategi yang tepat yang semua ini akan konsisten dengan kepentingan para
pemilik (Jensen dan Meckling, 1976).
Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan
pemegang saham mengakibatkan timbulnya konfik yang biasa disebut agency
conflict. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya
suatu mekanisme yang diterapkan yang berguna untuk melindungi kepentingan
pemegang saham (Jensen and Meckling, 1976). Salah satu cara guna untuk
mengurangi konflik antara prinsipal dan agen dapat dilakukan dengan
meningkatkan kepemilikan manajerial suatu perusahaan. Cruthley & Hansen
(1989) serta Bathala et al (1994) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh
manajer akan mendorong penyatuan kepentingan antara prinsipal dan agen
sehingga manajer bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham dan dapat
meningkatkan kinerja

perusahaan.

Kepemilikan saham

manajerial akan

mendorong manajer untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan karena
mereka ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan
ikut menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang
salah (Listyani, 2003). Jensen and Meckling (1976) menyatakan bahwa
kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam meminimalisasi
konflik keagenan yang terjadi diantara pemegang saham dengan manajer.
Keberadaaan

investor

institusional

dianggap

mampu

mengoptimalkan

pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang

13
Indonesia Banking School
Pengaruh Struktur Kepemilikan..., Rubenta Christinauli, Ak.-IBS, 2017

14

diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan. Berdasarkan teori
keagenan kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang
dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang
berstatus luar negeri. Atau perorangan, badan hukum, pemerintah yang bukan
berasal dari Indonesia. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak
yang dianggap concern terhadap peningkatan mekanisme pengelolaan perusahaan
yang baik (Simerly & Li, 2000; Fauzi, 2006).
Dalam teori keagenan, juga menyatakan bahwa sistem tata kelola
perusahaan membantu untuk menciptakan hubungan yang kondusif antara unsurunsur yang bertanggung jawab di perusahaan (dewan komisaris, direksi dan
komite audit) dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan (Debby et al, 2014).
Kinerja keuangan akan makin baik dan dapat terus unggul dalam persaingan, jika
ada perbaikan yang dilaksanakan secara terus menerus, oleh karena itu diperlukan
keberadaan peraturan dan mekanisme pengendalian yang secara efektif
mengarahkan

kegiatan

operasional

perusahaan

serta

kemampuan

untuk

mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda,
mekanisme untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja keuangan tersebut
adalah penerapan struktur pengelolaan yang baik dalam organisasinya (Laksana,
2015).
Berdasarkan teori keagenan Aprianingsih (2016) menyatakan dewan
komisaris, dewan yang memiliki peran sebagai pengawas jalannya perusahaan
sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan, keputusan yang diambil oleh
perusahaan serta memberi nasihat kepada direksi, dewan komisaris memiliki tugas
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untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen untuk melakukan segala
aktivitas dengan kemampuan terbaiknya bagi kepentingan perusahaan sehingga
kinerja keuangan nantinya akan mengalami peningkatan, dewan komisaris
merupakan anggota dewan komisaris yang bersifat independen sehingga dapat
melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi secara objektif.
Bodroastuti (2009) dewan direksi memiliki tugas untuk menetapkan arah strategis,
menetapkan kebijakan operasional dan bertanggung jawab memastikan tingkat
kesehatan manajemen. Selain itu, dewan direksi juga memiliki tanggung jawab
untuk mengembangkan dan melaksanakan program hubungan dengan pihak luar
perusahaan, dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan
yang akan diambil baik jangka pendek maupun jangka panjang. Peningkatan
ukuran dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena
terciptanya network dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan
sumber daya (Pearce dan Zahra, 1992). Dewan direksi akan semakin baik dalam
melakukan kinerjanya untuk meningkatkan kinerja perusahaannya. Begitu pula
dengan adanya dewan direksi yang kompeten dalam melakukan perencanaan
strategis perusahaan, akan meningkatkan kinerja perusahaan. Aprianingsih (2016)
komite audit berperan untuk melakukan pengawasan internal perusahaan atas
proses pelaporan keuangan,

manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan

implementasi pengelolaan di perusahaan-perusahaan, komite audit juga memiliki
fungsi untuk menjembatani antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan
kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh manajemen serta auditor
internal dan eksternal, adanya komite audit diharapkan dapat mengoptimalkan
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fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi, kurangnya
pengawasan dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit menyebabkan
mekanisme pengelolaan tidak berjalan secara optimal yang pada akhirnya
berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
2.2 Kinerja Keuangan
Menurut Mait (2013), kinerja keuangan melihat sejauh mana perusahaan
telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan
secara baik dan benar. Semakin bagus kinerja keuangan perusahaan maka
kesempatan

perusahaan

untuk

memperoleh

laba

semakin

tinggi

dan

mencerminkan keefektifan perusahaan menggunakan sumber daya yang
dimilikinya secara optimal. Sedangkan menurut Wati (2012) kinerja keuangan
merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang
dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan sehingga dapat diketahui mengenai
baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi
kerja dalam periode tertentu.
Ada dua macam kinerja yaitu kinerja operasi perusahaan dan kinerja pasar.
Kinerja operasi perusahaan diukur dengan melihat kemampuan perusahaan yang
ada pada laporan keuangannya. Untuk mengukur kinerja operasi perusahaan
biasanya digunakan rasio profitabilitas seperti ROA, ROE, dan profit margin
(Indrawan, 2011). Sedangkan pengukuran kinerja pasar biasanya menggunakan
Tobins’Q (Sudiyatno dan Puspitasari, 2010) atau bisa juga menggunakan CAR
(Cummulative Abnormal Return) yang merupakan akumulasi abnormal return
yang diterima perusahaan (Agmarina, 2011).
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Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan satu rasio yaitu Return
On Asset (ROA) untuk mengukur kinerja keuangan. Pengukuran kinerja di
perlukan sebagai informasi bagi pihak internal maupun eksternal untuk
mengambil suatu keputusan. Menurut Kieso et al (2011) menjelaskan bahwa
return on asset adalah jumlah laba yang dihasilkan dari total aseet yang dimiliki
perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka perusahaan tersebut semakin efisien
dalam menggunakan assetnya. Sedangkan menurut (Nuryaman, 2015) Return On
Assets (ROA) adalah salah satu kinerja keuangan yang banyak digunakan oleh
pemakai informasi. ROA yaitu rasio antara keuntungan bersih setelah pajak
terhadap jumlah asset keseluruhan yang juga berarti merupakan suatu ukuran
untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dalam bentuk persentase dari
asset yang dimiliki. Sejalan dengan Chen et al (2005) yang menyatakan Return on
Assets (ROA) mengacu pada total pendapatan, termasuk pendapatan bunga bersih
dan non pendapatan bunga, dibagi dengan total aset. Indikator ROA yang dipilih
sebagai proxy untuk pengukuran profitabilitas dan ROA merefleksikan
keuntungan bisnis dan efisiensi perusahaan dalam pemanfaatan total aset.

2.3 Perusahaan
2.3.1 Pengertian Perusahaan
Menurut Boone & Kurtz (2013), perusahaan adalah bisnis yang secara
hukum dianggap sebagai satu entitas yang terpisah dari pemilik-pemiliknya dan
bertanggung jawab atas hutang-hutangnya sendiri dimana tanggung jawab pemilik
terbatas pada besarnya investasi yang ditanamkan.
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2.3.2 Jenis - Jenis Perusahaan
Menurut Boone & Kurtz (2013), terdapat 3 jenis perusahaan:
1. Perusahaan Perorangan
Bentuk kepemilikan bisnis yang paling tua dan sederhana karena tidak ada
perbedaan hukum yang memisahkan status pemilik tunggal sebagai
individu dengan statusnya sebagai pemilik bisnis. Selain di berbagai
industri, perusahaan perorangan terkonsentrasi pada usaha seperti usaha
reparasi, gerai retail kecil, dan penyedia jasa. Keuntungan yang dimiliki
perusahaan perseorangan adalah seluruh laba menjadi miliknya, kepuasan
pribadi, kebebasan dan fleksibilitas serta lebih mudah memperoleh kredit.
Kerugian yang dimiliki perusahaan perseorangan adalah tanggung jawab
pemilik tidak terbatas, sumber keuangan terbatas, kesulitan dalam
manajemen serta kelangsungan usaha kurang terjamin.
2. Perseroan (partnership)
Bentuk kepemilikan bisnis dimana perusahaan dijalankan oleh dua orang
atau lebih yang bertindak sebagai pemilik bersama melalui perjanjian
hukum yang bersifat sukarela. Keuntungan yang dimiliki perseroan
(partnership) adalah proses pendiriannya relatif mudah, lebih mudah
dalam memperoleh modal dan lebih mudah berkembang. Kerugian yang
dimiliki perseroan (partnership) adalah kewajiban keuangan yang tidak
terbatas, konflik interpersonal, kurangnya kontinuitas dan sulit dibubarkan.
3. Korporasi
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Korporasi adalah sebuah badan hukum yang aset dan kewajibannya
terpisah dari para pemiliknya. Terdapat 3 jenis korporasi:
a.

Sebuah

perusahaan

dianggap

sebagai

Korporasi

domestik,

jikaperusahaan tersebut menjalankan bisnis di negara sendiri.
b. Jika sebuah perusahaan menjalankan bisnis di negara-negara bagian
lain, selain negara bagian tempat pendaftaran pendiriannya,
perusahaan tersebut dianggap sebagai korporasi asing di tiap-tiap
negara bagian tersebut.
c. Sebuah perusahaan yang didirikan disatu negara yang beroperasi di
negara lain disebut korporasi luar negeri, ditempatnya operasi.
Keuntungan yang dimiliki korporasi adalah kewajiban keuangan yang
terbatas, keahilan manajemen yang terspesialisasi, kapasitas pembiayaan
yang lebih luas dan ekonomi operasi skala besar. Kerugian yang dimiliki
korporasi adalah sulit dan mahal untuk dibentuk dan dibubarkan,
kerugian pajak serta batasan hukum.

2.4 Struktur Kepemilikan
Munisi dkk (2014) menyatakan struktur kepemilikan merupakan suatu
mekanisme tata kelola yang penting untuk mengendalikan masalah keagenan,
mengingat kelemahan struktur kepemilikan bisa menjadi cara penting untuk
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mengontrol masalah keagenan melalui pemilihan agen atau dewan perusahaan
untuk melakukan pengelolahan dan pengawasan, struktur kepemilikan akan
memiliki motivasi yang berbeda dalam memonitor perusahaan, manajemen dan
struktur dewan, pemilik yang berbeda mungkin menunjukkan ciri-ciri yang
berbeda dari perilaku dan pilihan untuk tata kelola perusahaan yang cenderung
mempegaruhi struktur dewan perusahaan, dalam penelitian ini mencakup 3
kategori yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan
asing.
2.4.1 Kepemilikan Manajerial
Terdapat beberapa peneliti yang mengemukakan pengertian dari
kepemilikan manajerial, diantaranya adalah Sujoko dan Soebiantoro (2007)
mendefinisikan kepemilikan manajerial sebagai kepemilikan saham oleh
manajemen. Dengan adanya kepemilikan manajerial, manajer akan lebih
termotivasi untuk meningkatkan kinerja karena mereka juga memiliki perusahaan.
Keputusan dan aktivitas di perusahaan dengan kepemilikan manajerial tentu akan
berbeda dengan perusahaan tanpa kepemilikan manajerial (Sulistiono, 2010),
dalam perusahaan dengan kepemilikan manajerial, manajer yang sekaligus
pemegang saham tentunya akan menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer
dan pemegang saham. Hal ini akan berbeda jika manajernya tidak sekaligus
sebagai pemegang saham, kemungkinan manajer tersebut hanya mementingkan
kepentingannya sebagai manajer. Menurut Wahidahwati (2002) kepemilikan
manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen (dewan direksi dan
dewan komisaris) yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan.
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Diyah dan Erman (2009) Kepemilikan manajerial adalah proporsi
pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan
keputusan perusahaan (direktur dan komisaris), dengan adanya kepemilikan
manajerial dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik
bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajerial yang
meningkat, kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif memonitoring
aktivitas perusahaan. Dengan kata lain, semakin besar proporsi kepemilikan yang
dipegang oleh manajemen perusahaan maka manajemen cenderung lebih giat
untuk melakukan kinerja yang lebih baik karena dirinya sendiri juga memegang
saham yang suatu waktu nanti akan berpengaruh pada kepentingannya (Putra,
2013). Dengan demikian, adanya kepemilikan manjerial membantu mengurangi
munculnya konflik keagenan, sehingga memberikan insentif terhadap peningkatan
kinerja perusahaan.
Nugrahanti dan Novia (2012) cara pengukuran untuk kepemilikan manajerial
yaitu :
Jumlah saham yang dimilikipihak manajemen

𝑥100%

Total saham yang beredar

2.4.2 Kepemilikan Institusional
Baridwan (2004) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai
proporsi saham yang dimiliki oleh suatu lembaga atau institusi pada akhir tahun.
Hubungan antara kebijakan utang dan kepemilikan institusional dapat dilukiskan
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sebagai suatu hubungan yang bersifat monitoring-substitution effect. Kepemilikan
institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu
perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta,
domestik maupun asing (Widarjo, 2010). Keberadaan investor institusional
dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap
keputusan yang diambil oleh manajer. Semakin besar kepemilikan institusi maka
semakin besar dorongan untuk mengawasi manajemen sehingga kinerja
perusahaan akan meningkat yang akan menguntungkan pemegang saham karena
mendapatkan banyak keuntungan (Sawitri dkk, 2017).
Konsentrasi kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang
dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan
investasi dan kepemilikan institusi lain, kepemilikan institusional memilik arti
penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh
institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal,
monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang
saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan
melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal, para investor
institusional mempunyai kesempatan, sumber daya dan kemampuan untuk
melakukan

pengawasan,

menertibkan

dan

mempengaruhi

para

manajer

perusahaan dalam hal tindakan oportunistik manajemen (Chung et al., 2011).
Nugrahanti dan

Novia (2012) cara pengukuran untuk kepemilikan

institusional yaitu :
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Jumlah saham yang dimiliki pihak institusional

𝑥100%

Total saham yang beredar

2.4.3 Kepemilikan Asing
Sifat hubungan antara struktur kepemilikan perusahaan dan kinerja
ekonomi telah masalah inti dalam literatur tata kelola perusahaan (Kumar,
2004). Lebih khusus, yang relevan literatur tentang tata kelola perusahaan
memberikan banyak perhatian pada masalah identitas pemegang saham (Shleifer
& Vishny, 1997). Kepemilikan asing diharapkan untuk meningkatkan praktik tata
kelola perusahaan dan kinerja perusahaan karena ini adalah investor yang datang
untuk berinvestasi dalam ekonomi negara lain karena untuk pengembalian
investasi mereka dan akan memastikan pemantauan yang efektif manajemen
untuk menghindari pengambilalihan manajerial (Tornyeva & Wereko, 2012).
Struktur kepemilikan saham mencerminkan distribusi kekuasaan dan
pengaruh di antara pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan
(Nuryaman, 2008). Harjono (2009) memaparkan bahwa struktur kepemilikan
berdasarkan jenis penanaman modal terbagi menjadi dua, yaitu penanaman modal
dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Menurut Fitriani
(2001), afiliasi perusahaan dengan perusahaan asing (multinasional) mungkin
akan melakukan pengungkapan yang lebih luas. Hal ini dikarenakan perusahaan
multinasional mendapatkan mendapatkan pelatihan yang lebih baik dari
perusahaan induk yang berpusat di luar negeri, misalnya untuk kualitas
pengungkapan informasi, serta adanya permintaan informasi yang lebih besar dari
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stakeholders, karena perusahaan multinasional bergerak di area global, sehingga
informasi yang dibutuhkan oleh stakeholders pun menjadi lebih luas.
Farooque et al., (2007) cara pengukuran untuk kepemilikan asing yaitu :
Jumlah saham pihak asing

𝑥100%

Total saham yang beredar
2.5 Struktur Pengelolaan
Khairiyani dkk (2016) Struktur pengelolaan sebagai salah satu mekanisme
internal yang dibuat untuk memonitoring tindakan manajer agar bertindak sesuai
dengan kepentingan pemilik perusahaan (pemegang saham), adanya pengawasan
ini dapat mendorong manajer untuk selalu menunjukkan kinerja yang baik dalam
meningkatkan kinerja keuangan. Struktur pengelolaan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit.
2.5.1 Dewan Komisaris
Chtourou et al (2001) Dewan komisaris adalah pihak yang berperan
penting dalam menyediakan laporan keuangan perusahaan yang reliable,
keberadaan dewan komisaris mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan
keuangan dan dipakai sebagai ukuran tingkat rekayasa yangdilakukan oleh
manajer, dewan komisaris menggambarkan puncak dari sistem pengendalian pada
perusahaan besar, yang memiliki peran ganda yaitu peran untuk memonitor dan
pengesahan (ratification), dewan komisaris yang independen secara umum
mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen sehingga
mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan
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yang dilakukan oleh manajer atau dengan kata lain, semakin kompeten dewan
komisaris maka semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan
keuangan.
Kusumaning (2004) menyatakan bahwa pengendalian keputusan yang
efektif merupakan fungsi positif dari rasio dewan komisaris eksternal dengan total
keanggotaan dewan komisaris, tujuan dari aktivitas pengawasan oleh dewan
komisaris eksternal adalah untuk memberikan signal kepada pasar mengenai
reputasi aktivitas pengawasan yang efektif di dalam perusahaan. Dewan komisaris
dapat

melakukan

tugasnya

sendiri

maupun

dengan

mendelegasikan

kewenangannya pada komite yang bertanggung jawab pada dewan komisaris,
dewan komisaris harus memantau efektifitas praktek pengelolaan korporasi yang
baik yang diterapkan perseroan bilamana perlu melakukan penyesuaian, proporsi
dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan
keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen
(Antonia, 2008).
Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik,
perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlah
proporsionalnya sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan
pemegang sahampengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen
sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah seluruh anggota
komisaris (Kusumaning, 2004).
Noviawan dan Septiani (2013) cara pengukuran untuk dewan komisaris
yaitu :
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Proporsi Dewan Komisaris Independen =

Jumlah komisaris independen

𝑥100%

Jumlah anggota dewan
komisaris
2.5.2 Dewan Direksi
Warsono et.al (2010) menyatakan dewan direksi merupakan organ
perusahaan yang memiliki fungsi utama memberi perhatian secara bertanggung
jawab (oversight function) terhadap penerapan corporate governace dalam rangka
mencapai tujuan perusahaan, dewan direksi memiliki tugas dan tanggung jawab,
antara lain menetapkan tujuan strategis perusahaan, melakukan review
pelaksanaan

rencana

strategis,

memantau

pengelolaan

perusahaan,

dan

memastikan sistem pengendalian internal berjalan semestinya, dewan direksi
dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau
strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang.
Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal
dalam mengelola perusahaan, masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan
tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan
wewenangnya namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi
tetap merupakan tanggungjawab bersama, kedudukan masing-masing anggota
direksi termasuk direktur utama adalah setara, tugas direktur utama adalah
mengkoordinasikan kegiatan direksi (Noviany, 2016).
Noviawan dan Septiani (2013) cara pengukuran untuk dewan direksi yaitu:
Total jumlah anggota dewan direksi yang dimiliki perusahaan
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2.5.3 Komite Audit
Komite Audit adalah subpanitia dari board of director yang terdiri atas
direktur independen dari luar. Komite audit mempunyai tanggung jawab
pengawasan untuk pelaporan luar perusahaan, pemonitoran resiko dan proses
pengendalian dan baik fungsi audit internal dan eksternal (Tunggal, 2013).
Komite audit merupakan pihak yang membantu komisaris dalam rangka
peningkatan kualitas laporan keuangan serta peningkatan efektivitas eksternal dan
internal audit (Sulistyanto, 2008).
Debby et al (2014) cara pengukuran untuk komite audit yaitu :
Total jumlah anggota komite audit yang dimiliki perusahaan
2.6 Pengembangan Hipotesis
2.6.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan
Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan
pemegang saham mengakibatkan timbulnya konfik yang biasa disebut agency
conflict. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya
suatu mekanisme yang diterapkan yang berguna untuk melindungi kepentingan
pemegang saham (Jensen and Meckling, 1976). Salah satu cara guna untuk
mengurangi konflik antara prinsipal dan agen dapat dilakukan dengan
meningkatkan kepemilikan manajerial suatu perusahaan. Cruthley & Hansen
(1989) serta Bathala et al (1994) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh
manajer akan mendorong penyatuan kepentingan antara prinsipal dan agen
sehingga manajer bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham dan dapat
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meningkatkan kinerja

perusahaan.

Kepemilikan saham

manajerial akan

mendorong manajer untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan karena
mereka ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan
ikut menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang
salah (Listyani, 2003). Menurut Wahidahwati (2002) kepemilikan manajerial
adalah pemegang saham dari pihak manajemen (dewan direksi dan dewan
komisaris) yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Gil and Obradovich (2012) yang
menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja
keuangan, dan dalam penelitian Fadli (2015) juga menyatakan bahwa kepemilikan
manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan teori ini
hipotesis yang digunakan adalah :
Ho1

: Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja

Keuangan.
Ha1

: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

2.6.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan
Kepemilikan institusional juga merupakan mekanisme tata kelola
perusahaan yang dipandang dapat mengurangi agency cost. Hal tersebut
dikarenakan kepemilikan institusional suatu sumber kekuasaan yang dapat
digunakan untuk mendukung atau menentang kebijakan yang dibuat oleh manajer.
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar
baik dalam bentuk institusi, lembaga atau kelompok lainnya (Widiastuti dkk,
2013). Kepemilikan institusional dianggap dapat memonitor kinerja. Kepemilikan
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institusional yang tinggi juga akan menghasilkan upaya-upaya pengawasan yang
lebih intens sehingga dapat membatasi perilaku oportunistic oleh manajer, yaitu
manajer melaporkan laba secara oportunis untuk memaksimalkan kepentingan
pribadinya (Jensen dan Meckling, 1976). Selain itu, pengawasan yang efektif dari
investor institusional akan meminimalisir terjadinya manipulasi keuangan oleh
manajer yang nantinya akan berpengaruh pada laba perusahaan yang tercermin
dari laporan keuangan perusahaan, laporan keuangan perusahaan nantinya akan
menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan itu sendiri (Aprianingsih, 2016).
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyati (2013) yang
menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja
keuangan, dan Laksana (2015) juga menyatakan bahwa kepemilikan institusional
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan teori ini hipotesis
yang digunakan adalah :
Ho2 : Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja
Keuangan.
Ha2

: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Kinerja

Keuangan.
2.6.3 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Kinerja Keuangan
Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang
dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang
berstatus luar negeri. Atau perorangan, badan hukum, pemerintah yang bukan
berasal dari Indonesia. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak
yang dianggap concern terhadap peningkatan kinerja keuangan di perusahaan
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(Simerly &Li, 2000; Fauzi, 2006). Wiranata dan Nugrahanti (2013) sesuai dengan
teori keagenan bahwa masalah yang terjadi yang menyebabkan kinerja keuangan
menjadi turun adalah hubungan yang tidak baik antara pemegang saham dengan
manajer tetapi ketika hubungan antara pemegang saham dengan manajer bisa
dikendalikan maka kinerja keuangan dapat menjadi lebih baik, semakin tinggi
kepemilikan asing, maka pihak asing sebagai pemegang saham mayoritas akan
menunjuk orang asing untuk menjabat sebagai dewan komisaris atau dewan
direksi, dengan demikian keselarasan antara tujuan ingin memaksimalkan kinerja
keuangan akan tercapai karena persamaan prinsip antara pemegang saham asing
dengan manajemen yang juga ditempati pihak asing sebagai bagian dari
manajemen perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Wiranata dan Nugrahanti (2013) menyatakan bahwa kepemilikan asing
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dan Astuti dkk (2014) juga
menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap kinerja
keuangan. Berdasarkan teori ini, hipotesis yang digunakan adalah :
Ho3

: Kepemilikan Asing tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja

Keuangan.
Ha3

: Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

2.6.4 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan
Aprianingsih (2016) Dewan komisaris, dewan yang memiliki peran
sebagai pengawas jalannya perusahaan sesuai dengan prinsip pengelolaan
perusahaan, keputusan yang diambil oleh perusahaan serta memberi nasihat
kepada direksi, dewan komisaris memiliki tugas untuk melakukan pengawasan

30
Indonesia Banking School
Pengaruh Struktur Kepemilikan..., Rubenta Christinauli, Ak.-IBS, 2017

31

terhadap manajemen untuk melakukan segala aktivitas dengan kemampuan
terbaiknya bagi kepentingan perusahaan sehingga kinerja keuangan nantinya akan
mengalami peningkatan, dewan komisaris independen merupakan anggota dewan
komisaris yang bersifat independen sehingga dapat melakukan pengawasan dan
memberi nasihat kepada direksi secara objektif. Lestari (2016) Dewan komisaris
memiliki peranan penting dalam perusahaan, dewan komisaris merupakan
mekanisme tata kelola perusahaan yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan
strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta
mewajibkan terlaksananya akuntabilitas, dewan komisaris sebagai organ
perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan
pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi serta memastikan bahwa
perusahaan melaksanakan sesuai dengan peraturan. Hal ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Widyati (2013) juga menyatakan bahwa dewan
komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan teori ini,
hipotesis yang digunakan adalah :
Ho4

: Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

Ha4

: Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

2.6.5 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan
Dewan direksi memiliki tugas untuk menetapkan arah strategis,
menetapkan kebijakan operasional dan bertanggung jawab memastikan tingkat
kesehatan manajemen. Selain itu, dewan direksi juga memiliki tanggung jawab
untuk mengembangkan dan melaksanakan program hubungan dengan pihak luar
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perusahaan, dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan
yang akan diambil baik jangka pendek maupun jangka panjang (Bodroastuti,
2009). Peningkatan ukuran dewan direksi akan memberikan manfaat bagi
perusahaan karena terciptanya network dengan pihak luar perusahaan dan
menjamin ketersediaan sumber daya (Pearce dan Zahra, 1992). Dewan direksi
akan semakin baik dalam melakukan kinerjanya untuk meningkatkan kinerja
perusahaannya. Begitu pula dengan adanya dewan direksi yang kompeten dalam
melakukan perencanaan strategis perusahaan, akan meningkatkan kinerja
perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sam’ani (2008)
menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
Berdasarkan teori ini, hipotesis yang digunakan adalah :
Ho5

: Dewan Direksi tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

Ha5

: Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

2.6.6 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan
Aprianingsih (2016) Komite audit berperan untuk melakukan pengawasan
internal perusahaan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko,
pelaksanaan audit, dan implementasi pengelolaan di perusahaan-perusahaan,
komite audit juga memiliki fungsi untuk menjembatani antara pemegang saham
dan dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh
manajemen serta auditor internal dan eksternal, adanya komite audit diharapkan
dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris
dan direksi, kurangnya pengawasan dewan komisaris independen, dewan direksi,
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dan komite audit menyebabkan mekanisme pengelolaan tidak berjalan secara
optimal yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nahdiah (2009) menyatakan bahwa
komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan teori
ini, hipotesis yang digunakan adalah :
Ho6

: Komite Audit tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

Ha6

: Komite Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

2.7 Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1
Ikhtisar Penelitian Terdahulu
No.
1.

Peneliti
Yulius Ardy Wiranata dan
Yeterina Widi Nugrahanti (2013)

Variabel
Independen : Struktur
kepemilikan
Dependen : Profitabilitas

2.

Phan Huu Viet (2013)

Independen :
Kepemilikan asing
Dependen : Kinerja
Perusahaan

3.

Noora Almudehki (2015)

Independen :
Kepemilikan Struktur
Dependen : Kinerja
Perusahaan

4.

Fitria Puji Astuti, Indah
Anisykurlillah, dan Henny Murtini
(2014)

Independen : Kinerja
Lingkungan dan
Kepemilikan Asing
Dependen : Kinerja
Keuangan

5.

Ni Made Yuli Sawitri, Made Arie

Independen : Kinerja

Sampel
224
perusahaan
manufaktur
yang terdaftar
di BEI pada
tahun 20102011.
407
perusahaan
industri tahun
pengamatan
dari 20062010.
29 perusahaan
non-keuangan
yang terdaftar
di Bursa Qatar
selama
periode 20062011.
10 perusahaan
yang terdaftar
di Bursa Efek
Indonesia
pada tahun
2008-2012.
39 perusahaan

Hasil
Kepemilikan Manajerial
dan Kepemilikan
Institusional tidak
berpengaruh terhadap
kinerja keuangan,
Kepemilikan Asing
berpengaruh positif.
Kepemilikan Asing
berpengaruh negatif
terhadap Kinerja
Perusahaan
Kepemilikan Struktur
berpengaruh positif
terhadap kinerja
perusahaan

Kepemilikan Asing
berpengaruh positif
terhadap kinerja keuangan.

Kepemilikan institusional
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Wahyuni, dan Gede Adi Yuniarta
(2017)

Keuangan, Ukuran
Perusahaan, dan Struktur
Kepemilikan
Dependen : ROA
Independen : Ownership
Concentration,
Kepemilikan
Pemerintah,
Kepemilikan Asing,
Kepemilikan Manajerial,
Kepemilikan Institusi,
dan Listed/Unlisted
Ownership
Dependen : ROA
Independen : Dewan
Direksi, Komisaris
Independen, Komite
Audit, Kepemilikan
Manajerial, dan
Kepemilikan
Institusional
Dependen : Kinerja
Keuangan
Independen : Struktur
Kepemilikan dan
Struktur Pengelolaan
Dependen : Kinerja
Keuangan

property dan
real estate
periode tahun
2012-2015
direktorat
perbankan
Indonesia
periode 20112013.

berpengaruh positif dan
tidak signifikan terhadap
profitabilitas.

perusahaan
sektor properti
dan real estate
yang terdaftar
di BEI
berturut-turut
dari tahun
2008-2011

Dewan direksi, komisaris
independen, komite audit,
kepemilikan manajerial,
dan kepemilikan
institusional berpengaruh
terhadap kinerja keuangan.

28 Perusahaan
yang
tergabung
dalam Indeks
LQ 45 periode
2012-2014

6.

Muhammad Yusuf Fadli (2015)

Kepemilikan Asing
berpengaruh negatif
terhadap ROA ,
Kepemilikan Manajerial
berpengaruh positif
terhadap ROA.

7.

Maria Fransisca Widyati (2013)

8.

Khairiyani, Netty Herawaty dan
Sri Rahayu (2016)

9.

Chiara Bentivogli and Litterio
Mirenda (2016)

Independen :
Kepemilikan Asing
Dependen : Kinerja
Perusahaan

Perusahaan
manufaktur
Italia tahun
1997-2000

Struktur kepemilikan
(kepemilikan institusional)
tidak berpengaruh pada
kinerja keuangan dan
Struktur pengelolaan
(proporsi dewan komisaris
independen) tidak
berpengaruh pada kinerja
keuangan.
Kepemilikan Asing
berpengaruh positif
terhadap kinerja
perusahaan.

10.

Marko Simoneti and Aleksandra
Gregoric (2004)

Independen :
Kepemilikan Manajerial
Dependen : Kinerja
Perusahaan

182
perusahaan di
periode 19951999

Kepemilikan Manajerial
berpengaruh positif
terhadap kinerja
perusahaan.

11.

Rehana Irshad, Shujahat Haider
Hashmi, Sumera Kausar,
Muhammad Imran Nazir and
Mohammad Ali Jinnah (2015)

Independen : Struktur
Kepemilikan
(kepemilikan manajerial,
kepemilikan
institusional)
Dependen : Kinerja
Perusahaan

100
perusahaan
non-keuangan
terdaftar di
Pasar Saham
Pakistan
dipilih untuk
periode
tersebut Mulai
dari tahun
2007 hingga
2012.

Kepemilikan Manajerial
dan Kepemilikan
Institusional berpengaruh
negatif terhadap kinerja
perusahaan.

34
Indonesia Banking School
Pengaruh Struktur Kepemilikan..., Rubenta Christinauli, Ak.-IBS, 2017

35

2.8 Kerangka Pemikiran
Variabel Independen


Stuktur Kepemilikan
Kepemilikan Manajerial
H1

Kepemilikan Institusional
H2

Kepemilikan Asing

Variabel Dependen

H3



Stuktur Pengelolaan

Kinerja Keuangan

Dewan Komisaris

H4

Dewan Direksi

H5

Komite Audit

H6

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Data & Populasi/Sampel
3.1.1 Jenis dan Sumber Data
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan subsektor
property & real estate yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). Sedangkan
pemilihan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode purposive
sampling yang berarti bahwa sampel yang dipilih berdasarkan kriteria-kriteria
tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria-kriteria perusahaan yang
dijadikan sampel antara lain:
a) Semua perusahaan subsektor property & real estate yang terdaftar di BEI
(Bursa Efek Indonesia) dan telah mempublikasikan laporan keuangan
secara berturut-turut selama periode 2014-2016.
b) Memiliki data laporan keuangan konsolidasian dan pengungkapan laporan
segmen yang lengkap selama periode 2014-2016.
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder
yaitu laporan keuangan perusahaan yang diambil dari laporan tahunan perusahaan
yang telah diaudit dan dipublikasikan. Data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia,
www.idx.co.id. Alasan pada penelitian ini menggunakan perusahaan subsektor
property & real estate karena penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak
menggunakan sampel perusahaan manufaktur dan perbankan dan penulis memilih
perusahaan ini karena perusahaan property dan real estate memiliki prospek yang
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cerah di masa yang akan datang dengan melihat potensi jumlah penduduk yang
terus bertambah besar, semakin banyaknya pembangunan di sektor perumahan,
apartemen, pusat-pusat perbelanjaan, dan gedung-gedung perkantoran yang
membuat investor tertarik untuk menginvestasikan dananya sehingga prospek
perdagangan saham diperkirakan akan terus meningkat. Selain itu, dengan adanya
pembangunan superblock yang memiliki daya tarik lebih tinggi dibandingkan
perumahan biasa, kenaikan harganya juga lebih tinggi.
3.1.2 Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi
dan studi kepustakaan. Metode dokumentasi yaitu mempelajari catatan-catatan
perusahaan yang terdapat di dalam laporan keuangan perusahaan yang menjadi
sampel penelitian. Sedangkan metode kepustakaan yaitu data diperoleh dan
dilakukan dengan cara :
a) Penelusuran data secara manual untuk data dalam format kertas hasil
cetakan. Data yang disajikan dalam format kertas hasil cetakan antara lain
berupa jurnal, buku, tesis, skripsi, makalah.
b) Penelusuran dengan menggunakan komputer untuk data dalam format
elektronik. Data yang disajikan dalam format elektronik ini antara lain
berupa katalog perpustakaan, laporan-laporan BEI, dan situs internet.
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel
Berdasarkan pada masalah dan hipotesis yang akan diuji, maka variablevariabel penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut :
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3.2.1 Variabel Dependen
Variabel dependen atau yang biasa disebut variabel terikat, merupakan
variabel yang dijelaskan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja
keuangan. Pengukuran kinerja keuangan menggunakan Return On Assets (ROA)
yang merupakan ukuran kinerja operasional perusahaan. ROA merupakan salah
satu rasio profitabilitas dalam menganalisis laporan keuangan atas laporan kinerja
keuangan perusahaan.

ROA

menunjukkan kemampuan dan keefisienan

perusahaan atas modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang
dimiliki untuk menghasilkan laba. ROA dapat dijadikan sebagai indikator untuk
mengetahui seberapa mampu perusahaan memperoleh laba yang optimal dilihat
dari posisi aktivanya (Keown et al, 2011). ROA dihitung dengan menggunakan
rumus sebagai berikut:
ROA =

𝑁𝐼
𝑇𝐴

Keterangan :
NI = Net Asset
TA = Total Asset
3.2.2 Variabel Independen
Variabel independen, identik dengan variabel bebas merupakan variabel
penjelas yang dianggap sebagai prediktor/ penyebab adanya variabel dependen
(Kuncoro, 2007). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Struktur
Kepemilikan

(Kepemilikan

Manajerial,

Kepemilikan

Institusional

dan
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Kepemilikan Asing) dan Struktur Pengelolaan (Dewan Komisaris, Dewan Direksi
dan Komite Audit).
3.2.2.1 Struktur Kepemilikan
1) Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen
perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh
manajemen (Sujoko dan Soebiantoro, 2007). Variabel ini diukur dengan
persentase saham yang dimiliki oleh manajemen dari seluruh modal saham
perusahaan yang beredar (Nurhidayati, 2013).
Kepemilikan Manajerial =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟

𝑥 100%

(Nugrahanti & Novia, 2012)

2) Kepemilikan Institusional
Jumlahpersentase hak suara yang dimiliki olehinstitusi. Kepemilikan
institusional diukurdengan persentase jumlah saham yang dimilikioleh institusi
terhadap seluruh modal sahamperusahaan (Jao dan Pagalung, 2011).
Kepemilikan Institusional =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟

𝑥 100%

(Nugrahanti & Novia, 2012)
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3) Kepemilikan Asing
Merupakan porsi outstand-ing share yang dimiliki oleh investor atau
pemodal asing (foreign investors) yakni per-usahaan yang dimiliki oleh
perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar
negeri terhadap jumlah seluruh modal saham yang beredar (Farooque et al.,
2007).
Kepemilikan Asing =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟

𝑥 100%

(Farooque et al., 2007)
3.2.2.2 Struktur Pengelolaan
1) Dewan Komisaris
Proporsi Dewan Komisaris Independen =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠

𝑥 100%

(Noviawan & Septiani, 2013)
2) Dewan Direksi
Merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan
bahwa perusahaan melaksanakan sistem tata kelola perusahaan yang baik (Jao dan
Pagalung, 2011).
Dewan Direksi = Total jumlah anggota dewan direksi yang dimiliki perusahaan.
(Noviawan & Septiani, 2013)
3) Komite Audit
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Merupakan komite yang memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan
komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan
secara menyeluruh (Jao dan Pagalung, 2011).
Komite Audit = Total jumlah anggota komite audit yang dimiliki perusahaan.
(Debby etal, 2014)
Tabel 3.1
Tabel Ikhtisar Operasional Variabel
No.

Variabel

Indikator

Pengukuran

1.

Kinerja
Keuangan

Return On Asset (ROA)

𝑁𝑒𝑡𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

Kepemilikan Manajerial

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚𝑦𝑎𝑛𝑔𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘𝑚𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛
𝑥 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚𝑦𝑎𝑛𝑔𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟

Kepemilikan Institusional

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚𝑦𝑎𝑛𝑔𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑥100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚𝑦𝑎𝑛𝑔𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟

Kepemilikan Asing

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔
𝑥 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚𝑦𝑎𝑛𝑔𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟

Dewan Komisaris

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛
𝑥 100%
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠

Dewan Direksi

Total jumlah anggota dewan direksi yang dimiliki
perusahaan

Komite Audit

Total jumlah komite audit yang dimiliki
perusahaan

2. Struktur
Kepemilikan

3.Struktur
Pengelolaan

Sumber: Data Olahan Penulis

3.3 Model Regresi
ROAit = αi,t + β1 MANi,t + β2 INSTi,t + β3 FORi,t+ 𝛽4 DKi,t + β5DDi,t +
β6KAi,t+ei,t
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Keterangan:
ROA : Return On Asset
α

: Konstanta

β1 - β6 : Koefisien regresi
MANi : Kepemilikan Manajerial
INSTi : Kepemilikan Institusional
FORi : Kepemilikan Asing
DKi

: Dewan Komisaris

DDi

: Dewan Direksi

KAi

: Komite Audit

a) Uji Statistik F.
Uji statistik F menunjukkan apakah variabel independen yang dimasukkan
dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependennya. Kriteria
pengambilan keputusannya, yaitu:
a. Bila F hitung > F tabel atau probabilitas < nilai signifikan ( Sig ≤ 0,05),
maka hipotesis nol diterima, ini berarti bahwa secara simultan variabel
independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
b. Bila F hitung < F tabel atau probabilitas > nilai signifikan ( Sig ≥ 0,05),
maka hipotesis alternatif diterima, ini berarti bahwa secara simultan
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variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap
variabel dependen.
b) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing
variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel
dependen. Pada uji statistik t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel,
dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Bila t hitung > t tabel atau probabilitas < tingkat signifikansi (Sig<0,05),
makaHa diterima dan Ho ditolak, variabel independen berpengaruh
terhadap variabel dependen.
b. Bila t hitung < t tabel atau probabilitas > tingkat signifikansi (Sig>0,05),
maka Ha ditolak dan Ho diterima, variabel independen tidak berpengaruh
terhadap variabel dependen.
c) Uji Koefisien Determinasi (R²)
Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam
menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Nilai R² berkisar antara
0-1. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan
variasi variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya, nilai yang mendekati satu
berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
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3.4 Metode analisis
3.4.1 Statistik deskriptif
Statistik deskriptif adalah statistik yang memberikan gambaran atau
deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian,
maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, skewnes (kemencengan distribusi)
(Ghozali, 2013). Statistik deskriptif mendeskripsikan data menjadi sebuah
informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami.
3.4.2 Analisis Regresi Data Panel
Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu dan data seksi
silang. Data panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950, merupakan data
seksi silang (terdiri atas beberapa variabel), dan sekaligus terdiri atas beberapa
waktu, sedangkan data pool, sebenarnya juga data panel, kecuali masing-masing
kelompok dipisahkan berdasarkan objeknya. Dilanjutkan oleh Winarno (2011),
analisis regresi data panel memiliki tiga macam pendekatan, yaitu : pendekatan
Common Effect, pendekatan Fixed Effect dan pendekatan Random Effect.
1. Pendekatan Common Effect
Pengujian ini merupakan pengujian paling sederhana. Teknik ini
mengasumsikan bahwa data gabungan yang ada, menunjukkan kondisi
yang sesungguhnya. Sehingga, hasil dari regresi ini dianggap sama untuk
semua objek pada semua waktu.
2. Pendekatan Fixed Effect
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Pengujian ini dilakukan untuk mengatasi kelemahan yang terdapat dalam
pengujian common effect yaitu terdapat ketidaksesuaian model dengan
keadaan yang sesungguhnya. Dalam pengujian ini mendefinisikan bahwa
satu objek memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode
waktu. Demikian juga dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari
waktu ke waktu.
3. Pendekatan Random Effect
Metode ini digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap.
Tanpa menggunakan variabel semu, metode random effect menggunakan
residualyang diduga memiliki hubungan antarwaktu dan antarobjek.
Namun, untuk melakukan pengujian menggunakan metode ini ada satu
syarat yaitu objek data silang harus lebih besar daripada banyaknya
koefisien.
3.4.2.1 Uji Chow
Uji chow merupakan uji untuk melihat model common effect denganfixed
effect (Ghozali, 2013). Uji chow dalam penelitian ini menggunakan program
Eviews. Hipotesis yang dibentuk dalam Chow test adalah sebagai berikut :
H0 : Model Common Effect
H1 : Model Fixed Effect
H0 ditolak jika P-value lebih kecil dari nilai a. Sebaliknya, H0 diterima
jika P-value lebih besar dari nilai a. Nilai a yang digunakan sebesar ≥5%.Jika hasil
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dari Uji Chow menggunakan fixed effect model maka dilanjutkan ke Uji
Hausman. Namun jika hasil dari Uji Chow menggunakan common effect model
maka tidak perlu dilanjutkan ke Uji Hausman.
3.4.2.2 Uji Hausman
Uji hausman dilakukan untuk memilih model terbaik dari penelitian.
Sehingga, dalam pengujian ini akan menghasilkan penggunaan model terbaik
dengan menggunakan fixed random atau random effect. Oleh karena itu,
pengujian ini dilakukan dengan mengajukan beberapa hipotesa sebagai berikut:
H0 : random effect model
H1 : fixed effect model
Kriteria penilaian atas pengujian ini dengan menggunakan tingkat
signifikansi sebesar 5% adalah:
Jika nilai p-value ≥ 5%, maka Ho diterima (model random effect)
Jika nilai p-value < 5%, maka Ho ditolak (model fixed effect)
3.4.3 Uji Asumsi Klasik
Sebelum analisis regresi linier berganda dapat dilakukan, terlebih dahulu
perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk menghasilkan nilai parameter penduga
yang sah. Nilai tersebut akan terpenuhi jika hasil uji asumsi klasiknya memenuhi
asumsi normalitas, serta tidak terjadi heteroskedastisitas, autokorelasi, dan
multikolinieritas.
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a) Uji Normalitas
Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Ada dua
cara untuk mengetahui apakah residual terdistribusi normal atau tidakyaitu dengan
analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik yang digunakan adalah dengan
melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan
distribusi yang mendekatidistribusi normal dan melihat normal probability plot
dengan membandingkandistribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi
normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data residual akan
dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka
garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.
Dalam E-views, uji normalitas dapat dilakukan dengan dua metode yaitu
melalui Histogram Residual dan uji Jarque-Bera . Uji normalitas di dalam
penelitian ini didasarkan pada uji Jarque-Bera, data dapat dikatakan terdistribusi
normal apabila nilai Jarque-Bera lebih kecil dari 2.00 dan/ atau nilai
probabilitasnya lebih besar dari 5% atau 0.05 dengan menggunakan tingkat
signifikansi (Winarno, 2011). Nilai uji berdistribusi normal apabila nilai
probability pada hasil pengujian ≥0.05

b) Uji Heteroskedastisitas
Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model
regresi

terjadi

ketidaksamaan

variance

dari

residual

satu

pengamatan
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kepengamatan lainnya (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik adalah yang
homoskedastisitas,

yaitu

jika

variance

dari

residual

satu

pengamatan

kepengamatan lainnya tetap.
Salah

satu pengujian yang digunakan untuk mendeteksi gejala

heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan metode grafik. Metode ini relatif
mudah, yaitu dengan menampilkan scatte plot dari variabel residual kuadrat dan
variabel independen. Jika grafik tersebut menunjukkan bahwa data tersebar secara
acak dan tidak menunjukkan pola tertentu, sehingga hal tersebut diduga terdapat
masalah heteroskedastisitas. Pengujian lain yang digunakan untuk mendeteksi
masalah ini adalah dengan melakukan uji whitemelihat nilai chi-square (R2).
Ketentuan dalam pengambilan keputusan tersebut yaitu jika nilai
probabilitas chi-squares lebih besar dari α = 5% maka tidak terdapat masalah
heterokedastisitas dan jika nilai probabilitas chi-squares lebih kecil dari α = 5%
maka terdapat masalah heterokedastisitas (Winarno, 2011). Selain uji white,
pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan
menggunakan Uji Park. Uji Park dapat dilihat melalui probabilitas koefisien
masing-masing variabel independen.
Kriteria pengujian yang dilakukan yakni, tidak terdapat masalah
heterokedistisitas apabila nilai probabilitas signifikan ≥ 0.05. begitupun
sebaliknya, terdapat masalah heterokedistisitas apabila nilai probabilitas
signifikan lebih kecil dari 0.05. Langkah perbaikan yang perlu dilakukan jika
ditemukan adanya heteroskedastisitas pada data adalah dengan menggunakan
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metode Generalized Least Square (GLS) dan Transformasi (Nachrowi & Usman,
2006).
c) Uji Multikolineritas
Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresiditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2013).
Multikolinieritas adalah pertanyaan tentang derajat dan bukan tentang jenis karena
multikoneraritas merupakan kondisi variabel penjelas yang diasumsikan
nonstokhastik, multikonearitas merupakan fitur dari sampel bukan populasi
(Gujarati, 2010). Jika nilai F hitung > F kritis pada dan derajat kebebasan tertentu
maka model mengandung unsur multikolinieritas. Pada pengujian ini F kritis pada
yang ditetapkan adalah sebesar 0.85 (Gujarati, 2010).
d) Uji Autokorelasi
Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah didalam suatu model
regresilinier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t
dengankesalahan pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2013). Pendeteksian ada
atautidaknya autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson.
Ketentuan dalam pengujian ini adalah apabila d berada diantara 1,54 dan
2,46 maka tidak terdapat autokorelasi. Jika nilai d didapatkan di bawah 1,54 atau
di atas 2,46 maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut mengandung gejala
autokorelasi (Winarno, 2011).
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BAB IV
Analisis dan Pembahasan
4.1

Gambar Umum dan objek Penelitian
Objek yang digunakan dalam perusahaan industri property. Populasi

dalam penelitian ini adalah perusahaan industri property and realestate yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Berdasarkan kriteria yang
ditetapkan (purposive sampling), maka jumlah observasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebanyak 37 perusahaan. Berikut adalah rincian pengambilan
sampel penelitian:
Tabel 4.1
Pemilihan sampel dan Observasi Penelitian
Kriteria sampel

Jumlah

Perusahaan industri Property and realestate yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016

47

Perusahaan yang Tidak Memenuhi Kriteria Sampel

(6)

Jumlah Sampel Perusahaan

41

Periode penelitian (tahun 2014-2016)

3

Jumlah Observasi awal

123

Outlier

(12)

Jumlah Observasi setelah Outliers

111

Sumber: data diolah penulis (2017)
Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan bahwa terdapat 37 sampel perusahaan
yang dijadikan penelitian berikut ini nama-nama perusahaan industri yang
digunakan sebagai sampel:
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Tabel 4.2
Perusahaan Sampel
No

Nama
perusahaan

Kode

No

Nama
perusahaan

Kode

1

Agung
Podomoro
Land Tbk.

APLN

20

Kawasan
Industri
Jababeka Tbk.

KIJA

2

Alam Sutra
Reality Tbk.

ASRI

21

Lippo
karawaci Tbk.

LPKR

3

Bekasi Asri
Pemula Tbk.

BAPA

22

Moderland
Realty Tbk.

MDLN

4

Bumi Citra
Permai Tbk.

BCIP

23

Metropolitan
Kentjana Tbk.

MKPI

5

Bekasi fajar
Industri estate
Tbk.

BEST

24

Metropolitan
Land Tbk.

MTLA

6

Bhuwantala
Indah Permai
Tbk.

BIPP

25

Metro Realty
Tbk.

MTSM

7

Bukit Darmo
Property Tbk.

BKDP

26

Nirvana
Development
Tbk.

NIRO

8

Sentul City
Tbk.

BKSL

27

Indonesia
Prima
Property Tbk.

OMRE

9

Bumi serpong
Damai Tbk.

BSDE

28

Plaza
Indonesia
Realty Tbk.

PLIN

10

Cowell
Development
Tbk.

COWL

29

Padjiati
Prestige Tbk.

PUDP

11

Ciputra
Devolopment
Tbk.

CTRA

30

Pukuwon Jati
Tbk.

PWON

12

Duta Anggada
Realty Tbk.

DART

31

Ristia Bintang
Mahkota
Sejati Tbk.

RBMS

13

Intiland
Development
Tbk.

DILD

32

Roda Vivatex
Tbk.

RDTX
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4.2

14

Duta Pertiwi
Tbk.

DUTI

33

Pikko Land
Development
Tbk.

RODA

15

Megapolitan
development
Tbk.

EMDE

34

Dadanaya
Arthatama
Tbk.

SCBD

16

Gading
development
Tbk.

GAMA

35

Suryamas
Dutamakmur
Tbk.

SMDM

17

Goa Makassar
tourism
Development
tbk.

GMTD

36

Summarecon
Agung Tbk.

SMRA

18

Perdana
Gapura Prima
Tbk.

GPRA

37

Sitara
Properindo
Tbk.

TARA

19

Jaya Real
Property Tbk.

JRPT

Deskriptif Statistik
Deskriptif Statistik digunakan untuk memberikan gambaran umum atas

variabel-variabel independen dalam penelitian yang meliputi nilai rata-rata
(mean), nilai maksimum (max), nilai minimum (min) serta nilai standar deviasi
dari masing-masing variabel. Berikut adalah tabel yang menampilkan deskriptif
statistik dalam penelitian ini :
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Tabel 4.3
Deskriptif Statistik
Perusahaan industri property and realestate periode 2014-2016

Mean

ROA
0.049412

MAN
2.337117

INST
42.95541

FOR
19.25189

DK
0.388866

DD
4.891892

KA
2.963964

Median

0.045472

0.000000

45.91000

7.890000

0.333333

5.000000

3.000000

Maximum

0.181388

50.53000

95.09000

95.18000

0.833333

9.000000

4.000000

Minimum

-0.079829

0.000000

0.000000

0.000000

0.250000

2.000000

2.000000

Std. Dev.

0.051122

9.084389

29.45808

27.19211

0.095972

1.795709

0.328299

Skewness

0.271513

4.512159 -0.176401

1.590203

1.539868

0.342517 -0.700207

Kurtosis

3.087067

22.65625

1.742240

4.377682

6.563418

2.291239

9.094366

Jarque-Bera

1.398866

2163.605

7.892240

55.56011

102.5951

4.493716

180.8489

Probability

0.496867

0.000000

0.019330

0.000000

0.000000

0.105731

0.000000

Sum
Sum Sq.
Dev.

5.484732

259.4200

4768.050

2136.960

43.16414

543.0000

329.0000

0.287482

9077.873

95455.62

81335.17

1.013178

354.7027

11.85586

111

111

111

111

111

111

111

Observations

Sumber: Output eviews diolah (2017)

a.

Return On Asset (ROA)
Return On Asset merupakan variabel dependen dalam penelitian ini yang

digunakan untuk mengukur kemampuan kinerja keuangan pada perusahaan untuk
memenuhi kewajibannya. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui rata-rata
ROA adalah sebesar 4,94% yang berarti rata-rata income perusahaan yang
terdaftar di BEI periode 2014-2016 adalah 4,94% dari total aset perusahaan,
perusahaan dengan ROA terbesar adalah PT. Metropolitan Kentjana Tbk.(MKPI)
dengan nilai 0.181388yang berarti bahwa perusahaan menunjukan kinerja
perusahaan yang paling tinggi dibandingkan perusahaan lainnya sedangkan
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perusahaan dengan ROA terkecil adalah PT. Alam Sutra Reality Tbk. (ASRI)
dengan nilai -0.079829, dimana nilai ROA yang negatif menunjukan kinerja
perusahaan yang paling rendah dibanding perusahaan lainnya, dengan standar
deviasi 0.051122 dan median 0.045472. Mean yang lebih kecil dari pada median
menunjukan bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki kinerja keuangan yang
rendah. Selain itu standar deviasi yang lebih besar dari pada rata-rata menunjukan
variasi/ keberagaman data yang cukup besar (pergerakan naik turun variabel yang
cukup besar).
b.

Kepemilikan Manajerial
Nilai maksimum dan minimum untuk variabel kepemilikan manajerial

adalah 50,53% dan 0%. Rata-rata variabel ini adalah 2,33% dengan standar
deviasi 9,08%.Kepemilikan manajerial terbesar dimiliki oleh PT. Ristia Bintang
Mahkota Sejati Tbk. (RBMS), sedangkan cukup banyak perusahaan yang tidak
menerapkan

struktur

kepemilikan

kepemilikan

manjerial.

Rata-rata

ini

menunjukan belum banyak perusahaan yang menerapkan struktur kepemilikan
manajemen.
c.

Kepemilikan Institusional
Variabel kepemilikan institusionalmerupakan kondisi dimana institusi

memiliki saham dalam suatu perusahaan. Nilai maksimum dan minimum untuk
variabel

kepemilikan

institusional

adalah

95,09%

dan

0%.Kepemilikan

institusional terbesar dimiliki oleh PT. Bumi Citra Permai Tbk. (BCIP),
sedangkan cukup banyak perusahaan yang tidak menerapkan struktur kepemilikan
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kepemilikan institusional.Dalam hal ini semakin besar kepemilikan institusi maka
semakin besar dorongan untuk mengawasi manajemen sehingga kinerja
perusahaan akan meningkat dimana akan menguntungkan pemegang saham
karena mendapatkan banyak keuntungan.Nilai rata-ratanya sebesar 42,95%
sedangkan nilai standar deviasi sebesar 29,45%.
d.

Kepemilikan Asing
Nilai maksimum dan minimum untuk variabel kepemilikan asing adalah

95,18% dan 0%. Kepemilikan asing terbesar dimiliki oleh PT. Suryamas
Dutamakmur Tbk. (SMDM), sedangkan cukup banyak perusahaan yang tidak
menerapkan struktur kepemilikan kepemilikan asing. Rata-rata variabel ini adalah
19,25% dengan standar deviasi 27,19%. Kepemilikan asing diharapkan dapat
meningkatkan praktik tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan agar investor
yang akan datang berinvestasi dalam ekonomi negara lain karena untuk
pengembalian investasi mereka dan akan memastikan pemantauan yang efektif
manajemen untuk menghindari pengambilalihan manajerial.
e.

Dewan Komisaris
Nilai maksimum dan minimum untuk variabel dewan komisaris adalah

0.833333 dan

0.250000. Dewan komisaris terbesar dimiliki oleh PT. Lippo

karawaci Tbk. (LPKR), sedangkan dewan komisaris terkecil dimiliki oleh PT.
Plaza Indonesia Realty Tbk. (PLIN). Rata-rata variabel ini adalah 0.388866
dengan standar deviasi 0.095972. Dalam hal ini keberadaan dewan komisaris
mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan dipakai sebagai
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ukuran tingkat rekayasa yangdilakukan oleh manajer, dewan komisaris
menggambarkan puncak dari sistem pengendalian pada perusahaan besar, yang
memiliki peran ganda yaitu peran untuk memonitor dan pengesahan (ratification).
f.

Dewan Direksi
Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang

akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun
jangka panjang. Nilai maksimum dan minimum untuk variabel dewan direksi
adalah 9% dan 2%. Dewan direksi terbesar dimiliki oleh PT. Summarecon Agung
Tbk. (SMRA), sedangkan dewan direksi terkecil terdapat oleh beberapa
perusahaan seperti PT. Gading development Tbk. (GAMA) dan PT. Padjiati
Prestige Tbk. (PUDP). Rata-rata variabel ini adalah 4,89% dengan standar deviasi
1,79%.
g.

Komite Audit
Nilai maksimum dan minimum untuk variabel komite audit adalah 4% dan

2%. Komite audit terbesar dimiliki oleh PT. Metropolitan Kentjana Tbk.(MKPI),
sedangkan komite audit terkecil dimiliki oleh beberapa perusahaan seperti PT.
Agung Podomoro Land Tbk. (APLN), PT. Megapolitan development Tbk.
(EMDE), PT. Perdana Gapura Prima Tbk. (GPRA), PT. Metro Realty Tbk.
(MTSM), PT. Pukuwon Jati Tbk. (PWON), dan PT. Roda Vivatex Tbk. (RDTX).
Rata-rata variabel ini adalah 2,96% dengan standar deviasi 32,82%. Dalam hal ini
komite audit merupakan pihak yang membantu komisaris dalam rangka

Indonesia Banking School
Pengaruh Struktur Kepemilikan..., Rubenta Christinauli, Ak.-IBS, 2017

57

peningkatan kualitas laporan keuangan serta peningkatan efektivitas eksternal dan
internal audit.
4.3

Penentuan Model Regresi data Panel
Penentuan

model

estimasi

regresi

data

panel

antara

model

commoneffect, fixed effect atau random effect dilakukan dengan melakukan uji
Chowdan uji Hausman.
4.3.1 Uji Chow
Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah model penelitian
menggunakan common effect atau fixed effect. Hasil dari uji Chow adalah
sebagai berikut:
Tabel 4.4
Hasil Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test
Cross-section F
Cross-section Chi-square

Statistic
3.509264
116.557558

d.f.

Prob.

(36,68)
36

0.0000
0.0000

Sumber: Output eviews diolah (2017)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, nilai probabilitas cross section Chi-square
adalah sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai kritis Chi-Square
0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil regresi model dalam penelitian ini
dilanjutkan ke uji Hausman.
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4.3.2 Uji Hausman
Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi data
panel antara fixed effect dan random effect. Hasil dari uji Hausman adalah
sebagai berikut:
Tabel 4.5
Hasil Uji Husman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary
Cross-section random

Chi-Sq.
Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

3.120030

6

0.7936

Sumber: Output eviews diolah

Berdasarkan

tabel

4.5

diatas,

nilai

probabilitasCross-section

randomadalah 0.7936. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05.
Oleh karena itu, 𝐻𝑎 dinyatakan diterima sehingga dapat dikatakan bahwa hasil
regresi model dalam penelitian ini menggunakan model random effect.
4.4 Uji Asumsi Klasik
4.4.1 Uji Normalitas
Uji normalitas ditujukan agar dapat melihat apakah residual data yang
diperoleh pada penelitian ini memiliki distribusi normal atau tidak normal karena
residual data yang berdistribusi normal merupakan salah satu syarat untuk
melakukan teknik analisis regresi berganda (Winarno, 2011). Uji normalitas
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dalam penelitian ini didasarkan pada uji Jarque – Bera. Hasil uji normalitas
disajikan dalam gambar 4.1 berikut ini:
Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas

Sumber: Output eviews diolah

Untuk menguji data yang berdistribusi normal adalah dengan
menganalisis nilai Jarque-Bera. Data yang terdistribusi normal apabila
memiliki nilai Jarque-Bera di bawah 2. Selain dengan menggunakan analisis
Jarque-Bera dapat juga dianalisis melalui nilai probabilitas. Data yang
menunjukkan terdistribusi normal apabila memiliki probabilitas ≥ 5%.
Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Eviews dapat diketahui
bahwa nilai probabilitas sebesar 0.875165 yang berarti bahwa nilai ini lebih
besar dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini telah terdistribusi
secara normal dengan jumlah observasi sebanyak 111.
Hasil uji normalitas awalnya tidak terdistribusi dengan normal saat total
observasi sebanyak 41 yang disebabkan oleh beberapa observasi memiliki nilai
ekstrim yang menyebabkan ketimpangan pada data. Namun, peneliti melakukan
outlier sebanyak 4 (empat) sehingga mendapatkan residual data yang telah
Indonesia Banking School
Pengaruh Struktur Kepemilikan..., Rubenta Christinauli, Ak.-IBS, 2017

60

terdistribusi normal. Berikut adalah daftar observasi yang dijadikan outlier dalam
penelitian ini:
Tabel 4.6
Daftar Outlier Penelitian
No

Nama Bank Umum Syariah

Kode Bank

1

Pt. Fortune Mate Indonesia Tbk.

FMII

2

Pt. Greenwood Sejahrtera Tbk.

GWSA

3

Pt. Lamicitra Nusantara Tbk.

LAMI

4

Pt. Lippo Cikarang Tbk.

LPCK

Sumber: Output eviews diolah

4.4.2 Uji Multikolinieritas

Tabel 4.7
Uji Multikolinieritas

Sumber: Output eviews diolah (2017)

Pengujian ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan atau
korelasi antar variabel. Sehingga, untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar
variabel independen ini dibutuhkan pengujian multikolinieritas. Ketentuan yang
menentukan adanya multikolinieritas apabila terdapat variabel yang bernilai lebih
dari 0.85. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, dapat dilihat pada
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tabel di atas bahwa nilai tersebut tidak ada yang melebihi nilai 0.85, sehingga
dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya
multikolinieritas antar variabel independen.
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul
kesalahan dan residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian
yang konstan dari suatu observasi. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas
dilakukan dengan menggunakan uji Park.
Tabel 4.8
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test : Park
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

MAN
INST
FOR
DK
DD
KA
C

-0.003025
0.013181
0.020778
-2.501713
0.208693
0.371165
-9.512304

0.027178
0.011168
0.012172
2.405942
0.133042
0.642042
2.381817

-0.111290
1.180280
1.707079
-1.039806
1.568620
0.578100
-3.993718

0.9116
0.2406
0.0908
0.3008
0.1198
0.5644
0.0001

Sumber: Output eviews diolah (2017)

Hasil uji Park pada tabel di atas menunjukkan bahwa probabilitas
kepemilikan manajerial yang diproksikan dengan MAN sebesar 0.9116 > 0.05
menunjukkan tidak ada masalah heteroskedastisitas. Probabilitas kepemilikan
institusional yang diproksikan dengan INST sebesar 0.2406 > 0.05
menunjukkan tidak ada masalah heteroskedastisitas. Probabilitas kepemilikan
asing yang diproksikan dengan FORsebesar 0.0908 > 0.05 menunjukkan tidak
ada

masalah

heteroskedastisitas.

Probabilitas

dewan

komisaris

yang
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diproksikan dengan DK sebesar 0.3008 > 0.05 menunjukkan tidak ada masalah
heteroskedastisitas. Probabilitas dewan direksi yang diproksikan dengan DD
sebesar 0.1198> 0.05 menunjukkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.
Probabilitas komite audit yang diproksikan dengan KA sebesar 0.5644 > 0.05
menunjukkan tidak ada masalah heteroskedastisitas. Maka dari itu, dapat
disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.
4.4.4 Uji Autokolerasi
Uji Autokorelasi adalah uji untuk mengetahui ada atau tidaknya
penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara
residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi
(Basuki dan Prawoto, 2016:60).Hasil regresi persamaan yang baik menandakan
tidak terdapat masalah autokorelasi. Dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin
– Watson untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi. Hasil uji autokorelasi
disajikan dalam tabel 4.9 berikut ini:
Tabel 4.9
Hasil Uji Autokorelasi
Durbin – Watson Statistic
Durbin – Watson stat

0.942103

Sumber: Output eviews diolah (2017)

Apabila d berada di antara 1.54 dan 2.46 maka tidak ada autokorelasi
(Winarno, 2015). Pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai Durbin – Watson stat
sebesar 0.942103artinya nilai Durbin – Watson stat berada pada kondisi 1.54
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<2.438476< 2.46 yang menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya masalah
autokorelasi. Maka dari itu, model penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi.
4.5 Hasil Persamaan Regresi Berganda
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan
terdiri dari 37 perusahaan pada industri property and realestate dan jumlah
sampel selama 3 tahun sehingga sampel keseluruhan sebanyak 111, dengan
persamaan sebagai berikut ini:
ROAit = αi,t + β1 MANi,t + β2 INSTi,t + β3 FORi,t+ 𝜷𝟒 DKi,t + β5DDi,t +
β6KAi,t+ei,t
Setelah dilakukan regresi menggunakan model random effect pada
persamaan model, berikut ini disajikan hasil regresi dalam tabel 4.10 yaitu:
Tabel 4.10
Hasil Regresi Persamaan Penelitian Data Panel Menggunakan Data
Random Effect
Variable

Coefficient

t – statistic

Prob.

MAN

-0.0000638

-0.094424

0.9250

INST

0.000482

1.816282

0.0722

FOR

0.000386

1.357326

0.1776

DK

-0.157115

-2.977487

0.0036

DD

0.009844

2.892319

0.0047

KA

-0.009977

-0.786590

0.4333

C

0.063926

1.332558

0.1856

R – squared

0.153828
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Adj R – squared

0.105011

F-statistic

3.151082

Prob (F-statistic)

0.007031

Sumber: Output eviews diolah (2017)

Berdasarkan hasil regresi model penelitian di atas, dapat disimpulkan
persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
ROAit

=

0.063926-0.0000638*MANi,t+0.000482*INSTi,t

+

0.000386*FORi,t-0.157115*DKi,t + 0.009844*DDi,t-0.009977*KAi,t+ei,t
Pada tabel 4.10 Berdasarkan hasil pengolahan data, Adjusted R-Squared
sebesar 0,105011 atau 10,50% menunjukan bahwa dalam model penelitian ini
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dewan
komisaris, dewan direksi dan komite audit dapat dijelaskan oleh variabel
independen sebesar 10,50%, sisanya 89,50% dijelaskan oleh variabel atau faktor
lain yang tidak terdapat dalam model. Selanjutnya pada hasil pengujian diatas,
diketahui nilai Prob (F-Statistik) sebesar 0,007031 yang menunjukan bahwa
model penelitian tergolong model fit.
4.6

Uji Hipotesis

4.6.1 Analisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap ROA (Hipotesis 1)
Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4.10, untuk kepemilikan
manajerial diperoleh koefisien regresi sebesar -0.0000638 dan nilai t-hitung
sebesar -0.094424 dengan signifikansi 0.9250, dimana nilai signifikansi lebih
besar daripada α=5% (0,3904>0,05). Hasil ini menunjukan bahwa pada
penelitian ini, kepemiilikan manajerial tidak berpengaruh pada kinerja
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keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan Rustendi dan Jimmy
(2008) dan Permanasari (2010) yang menyatakan bahwa kepemilikan
manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penolakan hipotesis
ini kemungkinan terjadi dikarenakan kepemilikan manajerial terlalu rendah
sehingga kinerja manajer dalam mengelola perusahaan kurang optimal dan
manajer sebagai pemegang saham minoritas belum dapat berpartisipasi aktif
dalam membuat suatu keputusan diperusahaan, sehingga tidak mempengaruhi
nilai perusahaan. Rasa memiliki manajer atas perusahaan sebagai pemegang
saham tidak cukup mampu membuat perbedaan dalam pencapaian kinerja
dibandingkan dengan manajer murni sebagai tenaga professional yang digaji
perusahaan (Christiawan dan Tarigan, 2007).
Rata-rata kepemilikan manajerial dalam sampel penelitian ini sangat
rendah yaitu 2.3%, sehingga kinerja manajer sebagai pihak minoritas belum
optimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Hapsoro (2008), Darwis (2012), Larasati (2011), Djabid (2009), Sabrina
(2010), Christiawan dan Tarigan (2007), Bayrakdaroglu et al. (2012) yang juga
menunjukkan tidak terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja
keuangan.
4.6.2 Analisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap ROA (Hipotesis
2)
Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4.10, untuk kepemilikan institusional
diperoleh koefisien regresi sebesar 0.000482 dan nilai t-hitung sebesar 1.816282
dengan signifikansi 0.0722, dimana nilai signifikansi lebih besar daripada α=5%
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(0.0722>0.05). Hasil ini menunjukan bahwa pada penelitian ini, kepemiilikan
institusional tidak berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan. Hasil
penelitian ini sesuai dengan penelitian Wulandari (2006) dan Hapsoro (2008)
menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja
perusahaan

disebabkan

karena

pemilik

mayoritas

institusi

ikut

dalam

pengendalian perusahaan sehingga cenderung bertindak untuk kepentingan
mereka sendiri meskipun dengan mengorbankan kepentingan pemilik minoritas.
Menurut Modigliani (2013) adanya asimetri informasi antara pihak pemegang
saham dengan manajer menyebabkan manajer selaku pengelola perusahaan akan
bisa mengendalikan perusahaan karena memiliki informasi lebih mengenai perusahaan dibandingkan pemegang saham. Sehingga adanya kepemilikan institusi
tidak menjamin monitoring kinerja manajer dapat berjalan efektif.
4.6.3 Analisis pengaruh kepemilikan asing terhadap ROA (Hipotesis 3)
Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4.10, untuk kepemilikan asing
diperoleh koefisien regresi sebesar 0.000386 dan nilai t-hitung sebesar
1.357326 dengan signifikansi 0.1776, dimana nilai signifikansi lebih besar
daripada α=5% (0.1776>0.05).
Jika dilihat dari data penelitian, tidak semua perusahaan dimiliki oleh
asing. Dari 111 observasi perusahaan property and real estate, hanya 66
obervasi perusahaan yang dimiliki oleh asing dengan rata-rata kepemilikan
yang rendah yaitu 19.25%. Rendahnya kepemilikan asing menyebabkan proses
monitoring terhadap manajer tidak efektif sehingga tidak berpengaruh pada
kinerja keuangan.
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4.6.4 Analisis pengaruh dewan komisaris terhadap ROA (Hipotesis 4)
Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4.10, untuk kepemilikan asing
diperoleh koefisien regresi sebesar -0.157115 dan nilai t-hitung sebesar 2.977487 dengan signifikansi 0.0036, dimana nilai signifikansi lebih kecil
daripada α=5% (0.0036<0.05). Hasil ini menunjukan bahwa pada penelitian ini,
dewan komisaris berpengaruh negatif pada kinerja keuangan perusahaan. Hasil
penelitian ini mengindikasikan bahwa banyak tidaknya anggota dewan
komisaris tidak mempengaruhi kinerja dalam perusahaan. Penelitian ini
menunjukan bahwa semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris, maka
akan adanya permasalahan perbedaan pendapat antara dewan komisaris,
sehingga dewan komisaris akan semakin kesulitan dalam menjalankan
perannya, diantaranya adalah kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan
tindakan manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna
bagi perusahaan.
4.6.5 Analisis pengaruh dewan direksi terhadap ROA (Hipotesis 5)
Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4.10, untuk dewan direksi
diperoleh koefisien regresi sebesar 0.009844 dan nilai t-hitung sebesar
2.892319 dengan signifikansi 0.0047, dimana nilai signifikansi lebih kecil
daripada α=5% (0.0047<0.05). Hasil ini menunjukan bahwa pada penelitian ini,
dewan direksi berpengaruh positif pada kinerja keuangan perusahaan. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian Ahmad Minan Santoso (2015) yang
menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja
keuangan perusahaan. Dewan direksi berperan sebagai pimpinan sebuah
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perusahaan yang melaksanakan strategi dan kebijakan perusahaan untuk
meningkatkan kinerja. Dewan direksi memiliki peran yang sangat penting
untuk keberlangsungan perusahaan, dengan adanya dewan direksi yang cakap
dan profesional maka nantinya akan mampu meningkatkan kinerja keuangan.
4.6.6 Analisis pengaruh komite audit terhadap ROA (Hipotesis 6)
Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4.10, untuk kepemilikan
institusional diperoleh koefisien regresi sebesar -0.009977 dan nilai t-hitung
sebesar -0.786590 dengan signifikansi 0.4333, dimana nilai signifikansi lebih
besar daripada α=5% (0.4333>0.05). Hasil ini menunjukan bahwa pada
penelitian ini, komite audit tidak berpengaruh pada kinerja keuangan
perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit bukan merupakan
ukuran yang tepat untuk menilai efektifitas komite audit dalam mengawasi
kinerja

keuangan

sehingga

untuk

penelitian

selanjutnya

disarankan

menggunakan pengukuran lain untuk mengukur efektifitas komite audit,
misalnya independensi komite audit dan jumlah anggota komite audityang
memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan.Hal ini juga
menunjukkan bahwa jumlah komite audit tidak menjamin keefektifan kinerja
komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja keuangan
perusahaan. Menurut Vafeas (2005) rata-rata jumlah komite audit yang ideal
adalah 3-4 orang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widyati (2013).
4.7

Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisis pengaruh

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dewan
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komisaris, dewan direksi dan komite audit terhadap ROA pada perusahaan
industri property and realestate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode
2014-2016, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dan
bisa dimanfaatkan bagi pihak investor, pihak manajerial, dan pihak – pihak
yang berkepentingan untuk mengetahui pengaruhkepemilikan manajerial,
kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dewan komisaris, dewan direksi
dan komite audit terhadap ROA pada perusahaan property and realestate
periode 2014-2016.
Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing
tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan hal ini menunjukan besar
kecilnya proporsi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan
kepemilikan asing tidak menjamin adanya peningkatan atau pengaruh kinerja
yang signifikan.
Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
Hal ini menunjukkan adanya peran komite audit yang tidak signifikan terhadap
peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini didukung dengan fungsi
komite audit sebagai alat bantu bagi dewan komisaris yang tidak memiliki
otoritas eksekusi (hanya sebatas rekomendasi). Oleh karena itu, jumlah komite
bukanlah hal yang menentukan efektivitas penentuan keputusan manajemen
dalam usahan peningkatan kinerja.
Dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan
perusahaan karena pengangkatan dewan komisaris oleh perusahaan mungkin
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dilakukan hanya untuk memenuhi regulasi semata. Ini berarti dewan komisaris
belum dapat berfungsi secara efektif sebagai alat untuk memonitor manajemen
dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Jadi sebaiknya, perusahaan
lebih mempertimbangkan jumlah dewan komisaris disesuaikan dengan
kebutuhan perusahaan. Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja
keuangan perusahaan karena dengan meningkatnya dewan direksi, maka akan
semakin banyak yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bisnis
perusahaan oleh manajer serta memastikan agar manajer

mengikuti

kepentingan dewan.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai
“Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Struktur Pengelolaan terhadap kinerja
keuangan pada perusahaan property and realestate yang terdaftar di BEIpada
tahun 2014-2016”. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan
pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja
keuangan pada perusahaan.

Tidak terdapatnya pengaruh dikarenakan

kepemilikan manajerial terlalu rendah sehingga kinerja manajer dalam
mengelola perusahaan kurang optimal dan manajer sebagai pemegang saham
minoritas belum dapat berpartisipasi aktif dalam membuat suatu keputusan
diperusahaan, sehingga tidak mempengaruhi nilai perusahaan.
Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja
keuangan pada perusahaan. Asimetri informasi antara pihak pemegang saham
dengan manajer menyebabkan manajer selaku pengelola perusahaan akan bisa
mengendalikan perusahaan karena memiliki informasi lebih mengenai perusahaan dibandingkan pemegang saham. Sehingga adanya kepemilikan institusi
tidak menjamin monitoring kinerja manajer dapat berjalan efektif.
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Kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan
pada perusahaan. Karena rendahnya kepemilikan asing menyebabkan proses
monitoring terhadap manajer tidak efektif sehingga tidak berpengaruh pada
kinerja keuangan.
Dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan
pada perusahaan. Semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris, maka akan
adanya permasalahan perbedaan pendapat antara dewan komisaris, sehingga
dewan komisaris akan semakin kesulitan dalam menjalankan perannya,
diantaranya adalah kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan
manajemen.
Dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada
perusahaan. Terdapat pengaruh positif dikarenakan dewan direksi memiliki peran
yang sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan, dengan adanya dewan
direksi yang cakap dan profesional maka nantinya akan mampu meningkatkan
kinerja keuangan.
Komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pada
perusahaan.Tidak terdapat pengaruh dikarenakankomite audit bukan merupakan
ukuran yang tepat untuk menilai efektifitas komite audit dalam mengawasi kinerja
keuangan.
5.2

Keterbatasan Penulis
Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:
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1. jumlah sampel dalam penelitian ini hanya mencangkup 37 perusahaan
yang tedaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016.
2. data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder
sehingga dalam pengambilan data masih banyak yang belum dapat
terlengkapi secara baik.
5.3

Saran
Dari kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang

diberikan penelitian selanjutnya adalah:
1. Peneliti menyarankan penelitian selanjutnya untuk memperbaiki model
penelitian dengan menambah variabel struktur kepemilikan/ stuktur
pengelolaan yang lain yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan,
karena nilai adjusted 𝑅2 mengindikasikan variabel kinerja perusahaan
yang diproksikan oleh ROA hanya dapat dijelaskan oleh variabel
independen

kepemilikan

manajerial,

kepemilikan

institusional,

kepemilikan asing, dewan komisaris, dewan direksi dan komite audithanya
sebesar 10,50%, sedangkan selebihnya yaitu 89,50%

dijelaskan oleh

faktor-faktor di luar model penelitian ini.
2. Peneliti menyarankan bagi penelitian selanjutnya supaya menggunakan
data annual report dengan periode yang lebih panjang agar jumlah sampel
bertambah banyak.
3. Peneliti menyarankan agar menggunakan ROE dan PER atau alat ukur
kinerja lainnya untuk mewakili proksi dari kinerja perusahaan agar lebih
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tepat dan akurat dalam mengukur kinerja, karena menyangkut struktur
kepemilikan dan struktur pengelolaan perusahaan.
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LAMPIRAN
LAMPIRAN 1
TABEL DATA PENELITIAN
KODE SAHAM
PERIODE ROA
MAN
INST
FOR
DK
APLN
2014
0,041
3,100
67,040
0,000
APLN
2015
0,045
0,060
77,130
0,000
APLN
2016
0,037
0,040
77,020
0,000
ASRI
2014
0,070
0,000
51,480
0,000
ASRI
2015
0,037
0,000
51,480
0,000
ASRI
2016
-0,080
0,000
43,890
0,000
BAPA
2014
0,040
0,000
76,890
0,000
BAPA
2015
0,007
0,000
64,160
0,000
BAPA
2016
0,017
0,000
76,890
0,000
BCIP
2014
0,052
0,000
95,090
0,000
BCIP
2015
0,008
0,000
24,550
7,820
BCIP
2016
0,063
0,000
58,960
0,000
BEST
2014
0,107
0,000
47,960
10,000
BEST
2015
0,046
0,000
48,130
10,000
BEST
2016
0,065
0,000
48,130
10,000
BIPP
2014
0,032
0,000
0,000
0,000
BIPP
2015
0,094
0,000
0,000
76,990
BIPP
2016
0,006
0,000
0,000
76,990
BKDP
2014
0,008
8,200
35,540
0,000
BKDP
2015
-0,036
8,200
35,540
0,000
BKDP
2016
-0,037
8,200
35,540
0,000
BKSL
2014
0,004
0,000
34,400
13,230
BKSL
2015
0,006
0,000
41,580
6,460
BKSL
2016
0,050
0,000
42,270
6,530
BSDE
2014
0,142
0,000
64,880
0,000
BSDE
2015
0,065
0,000
64,570
0,000
BSDE
2016
0,053
0,000
61,070
0,000
COWL
2014
0,045
0,000
85,200
8,300
COWL
2015
-0,050
0,000
72,800
19,600
COWL
2016
0,006
0,000
72,800
22,630
CTRA
2014
0,076
30,630
30,630
7,890
CTRA
2015
0,066
30,630
30,630
13,290
CTRA
2016
0,040
0,000
30,630
15,810
DART
2014
0,080
0,000
44,940
44,720
DART
2015
0,031
0,000
44,940
44,720
DART
2016
0,032
0,000
44,940
46,190
DILD
2014
0,048
0,000
0,000
42,130
DILD
2015
0,041
0,000
0,000
42,130
DILD
2016
0,025
0,000
0,000
42,140
DUTI
2014
0,086
0,000
88,560
0,000
DUTI
2015
0,074
0,000
88,560
0,000
DUTI
2016
0,087
0,000
88,560
0,000
EMDE
2014
0,038
0,000
66,780
7,440
EMDE
2015
0,051
7,860
66,780
0,000
EMDE
2016
0,048
0,000
66,780
6,040
GAMA
2014
0,034
0,000
59,980
0,000
GAMA
2015
0,004
0,000
59,980
0,000
GAMA
2016
0,001
0,000
59,980
0,000
GMTD
2014
0,079
0,000
32,500
0,000
GMTD
2015
0,093
0,000
32,500
0,000
GMTD
2016
0,071
0,000
32,500
0,000

DD
0,333
0,333
0,500
0,333
0,400
0,400
0,333
0,333
0,333
0,333
0,333
0,333
0,400
0,400
0,400
0,333
0,333
0,333
0,333
0,333
0,333
0,500
0,500
0,333
0,375
0,375
0,400
0,333
0,500
0,500
0,500
0,333
0,333
0,333
0,333
0,333
0,333
0,333
0,333
0,333
0,500
0,500
0,333
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,375
0,300
0,333
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KA
8
7
8
5
4
4
3
3
3
4
4
4
3
3
5
3
3
3
4
4
4
7
6
5
9
8
8
3
4
4
8
5
5
4
4
4
8
7
7
4
5
6
7
7
6
2
2
2
5
4
4

3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
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GPRA
GPRA
GPRA
JRPT
JRPT
JRPT
KIJA
KIJA
KIJA
LPKR
LPKR
LPKR
MDLN
MDLN
MDLN
MKPI
MKPI
MKPI
MTLA
MTLA
MTLA
MTSM
MTSM
MTSM
NIRO
NIRO
NIRO
OMRE
OMRE
OMRE
PLIN
PLIN
PLIN
PUDP
PUDP
PUDP
PWON
PWON
PWON
RBMS
RBMS
RBMS
RDTX
RDTX
RDTX
RODA
RODA
RODA
SCBD
SCBD
SCBD
SMDM
SMDM
SMDM
SMRA
SMRA
SMRA
TARA
TARA
TARA

2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016

0,061
0,046
0,030
0,109
0,115
0,121
0,047
0,034
0,040
0,083
0,025
0,027
0,068
0,068
0,034
0,101
0,156
0,181
0,095
0,066
0,080
-0,012
-0,053
-0,027
-0,036
-0,009
-0,008
0,132
-0,028
0,083
0,079
0,060
0,161
0,037
0,062
0,043
0,155
0,075
0,086
0,019
-0,017
-0,039
0,142
0,138
0,124
0,169
0,148
0,018
0,024
0,029
0,059
0,014
0,024
0,007
0,102
0,057
0,029
0,001
0,001
0,002

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,010
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,840
2,510
0,000
0,390
0,520
0,400
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,030
0,020
0,020
50,200
49,360
50,530
1,270
1,030
2,670
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,280
0,280
0,140
0,000
0,000
0,000

66,890
46,750
85,250
66,410
65,020
62,920
0,000
5,880
5,960
5,320
5,320
5,320
7,160
6,420
0,000
76,260
76,260
76,260
0,000
0,000
0,000
60,280
60,180
20,280
56,530
45,910
45,910
0,340
0,340
0,340
59,930
87,340
78,450
44,540
44,540
44,540
16,750
16,750
56,130
19,180
19,180
17,740
74,990
74,990
85,120
0,000
0,000
0,000
82,530
82,530
82,530
0,000
0,000
0,000
60,600
32,030
32,030
60,040
58,470
58,450

16,700
23,480
0,000
13,700
14,080
15,420
19,960
19,960
18,870
18,120
18,120
35,220
28,800
27,620
32,320
0,000
0,000
0,000
88,890
88,880
84,260
20,670
20,670
20,670
10,000
8,350
8,380
90,090
80,330
73,180
29,530
0,000
7,270
0,000
0,000
0,000
40,860
35,440
0,000
0,000
0,000
0,000
9,200
7,680
0,000
68,310
68,310
68,310
0,000
0,000
0,000
95,180
95,180
95,180
5,610
5,610
5,610
0,000
9,680
12,210

0,333
0,333
0,333
0,400
0,400
0,400
0,250
0,333
0,400
0,667
0,625
0,833
0,400
0,400
0,400
0,318
0,318
0,278
0,333
0,400
0,400
0,500
0,500
0,500
0,333
0,333
0,500
0,333
0,333
0,333
0,250
0,250
0,250
0,333
0,333
0,333
0,333
0,667
0,333
0,333
0,333
0,500
0,333
0,333
0,333
0,333
0,250
0,250
0,400
0,400
0,400
0,333
0,333
0,333
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
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3
4
4
5
5
6
5
5
5
7
8
8
4
4
4
6
6
6
5
5
6
3
4
4
4
4
5
7
7
6
6
6
6
2
2
2
7
7
6
3
2
3
3
3
3
5
5
5
6
6
6
4
4
4
9
8
8
4
2
2

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
2
2
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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LAMPIRAN 2
HASIL UJI PENELITIAN

1. Hasil Statistik Deskriptif

2. Hasil Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

d.f.

Prob.

3.509264
116.557558

(36,68)
36

0.0000
0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 07/26/17 Time: 14:52
Sample: 2014 2016
Periods included: 3
Cross-sections included: 37
Total panel (balanced) observations: 111
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

MAN
INST
FOR
DK
DD
KA
C

-0.000403
0.000384
0.000299
-0.162701
0.009818
0.002360
0.036350

0.000528
0.000220
0.000241
0.048846
0.002558
0.013691
0.050407

-0.763205
1.744367
1.240286
-3.330897
3.838867
0.172361
0.721121

0.4471
0.0840
0.2177
0.0012
0.0002
0.8635
0.4725

R-squared

0.224572

Mean dependent var

0.049412
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Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.179836
0.046298
0.222922
187.1785
5.019906
0.000148

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.051122
-3.246460
-3.075589
-3.177143
0.982407

3. Hasil Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary
Cross-section random

Chi-Sq.
Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

3.120030

6

0.7936

Random

Var(Diff.)

Prob.

-0.000064
0.000482
0.000386
-0.157115
0.009844
-0.009977

0.000001
0.000000
0.000000
0.002458
0.000044
0.000059

0.3000
0.5886
0.8948
0.8520
0.7517
0.1802

Cross-section random effects test comparisons:
Variable
MAN
INST
FOR
DK
DD
KA

Fixed
0.001155
0.000684
0.000434
-0.147861
0.007753
-0.020251

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: ROA
Method: Panel Least Squares
Date: 07/26/17 Time: 14:54
Sample: 2014 2016
Periods included: 3
Cross-sections included: 37
Total panel (balanced) observations: 111
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
MAN
INST
FOR
DK
DD
KA

0.088602
0.001155
0.000684
0.000434
-0.147861
0.007753
-0.020251

0.057839
0.001356
0.000457
0.000458
0.072408
0.007433
0.014821

1.531879
0.851677
1.495148
0.947219
-2.042066
1.042970
-1.366392

0.1302
0.3974
0.1395
0.3469
0.0450
0.3007
0.1763

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared

0.728667

Mean dependent var

0.049412
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Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.561079
0.033869
0.078004
245.4573
4.347963
0.000000

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.051122
-3.647880
-2.598242
-3.222073
2.679241

4. Hasil Uji Normalitas

5. Hasil Uji Multikolinieritas

6. Hasil Uji heteroskedastisitas
Dependent Variable: LNRESID
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 07/25/17 Time: 13:36
Sample: 2014 2016
Periods included: 3
Cross-sections included: 37
Total panel (balanced) observations: 111
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

MAN
INST
FOR
DK
DD
KA
C

-0.003025
0.013181
0.020778
-2.501713
0.208693
0.371165
-9.512304

0.027178
0.011168
0.012172
2.405942
0.133042
0.642042
2.381817

-0.111290
1.180280
1.707079
-1.039806
1.568620
0.578100
-3.993718

0.9116
0.2406
0.0908
0.3008
0.1198
0.5644
0.0001
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Effects Specification
S.D.
Cross-section random
Idiosyncratic random

0.845117
1.971388

Rho
0.1552
0.8448

Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.071321
0.017744
1.969010
1.331180
0.249957

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

-5.945263
1.986714
403.2079
2.178097

Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

0.092252
471.8444

Mean dependent var
Durbin-Watson stat

-7.404964
1.861261

7. Hasil Uji Regresi Data Panel
Dependent Variable: ROA
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 07/25/17 Time: 15:11
Sample: 2014 2016
Periods included: 3
Cross-sections included: 37
Total panel (balanced) observations: 111
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

MAN
INST
FOR
DK
DD
KA
C

-6.38E-05
0.000482
0.000386
-0.157115
0.009844
-0.009977
0.063926

0.000675
0.000266
0.000285
0.052768
0.003403
0.012684
0.047972

-0.094424
1.816282
1.357326
-2.977487
2.892319
-0.786590
1.332558

0.9250
0.0722
0.1776
0.0036
0.0047
0.4333
0.1856

Effects Specification
S.D.
Cross-section random
Idiosyncratic random

0.033922
0.033869

Rho
0.5008
0.4992

Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.153828
0.105011
0.033397
3.151082
0.007031

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

0.024677
0.035302
0.115996
1.832780

Unweighted Statistics
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R-squared
Sum squared resid

0.215048
0.225660

Mean dependent var
Durbin-Watson stat

0.049412
0.942103
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