
ARTIKEL 

 

PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN JASA 

SUB SEKTOR PROPERTY AND REAL ESTATE YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 

2013-2017 

 

 

 

 

Oleh: 

OMMEGA WULAN LINDU  

14.1.02.01.0331 

 

Dibimbing oleh : 

1. Amin Tohari, S.Si., M.Si. 

2. Sigit Puji Winarko, S.E., S.Pd., M.Ak. 

  

 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

TAHUN 2018 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Ommega Wulan Lindu | 14.1.02.01.0331 
FE - Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 1|| 

 
 

SURAT PERNYATAAN 

ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama Lengkap  : Ommega Wulan Lindu  

NPM  : 14.1.02.01.0331 

Telepun/HP  : 085802176448  

Alamat Surel (Email)  : ommegawlindu@gmail.com  

Judul Artikel : Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance 

Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Jasa Sub 

Sektor Property and Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2017  

Fakultas – Program Studi  : Ekonomi - Akuntansi  

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Nusantara PGRI Kediri  

Alamat Perguruan Tinggi : JL. K.H Achmad Dahlan No. 76 Kediri 

 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan 

bebas plagiarisme; 

b.   artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.  Apabila di kemudian hari 

ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya 

bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 
 
 

Mengetahui Kediri, 8 Agustus 2018 

Pembimbing I 

 

 

 

Amin Tohari, S.Si., M.Si. 

NIDN. 0715078102 

Pembimbing II 

 

 

 

 

Sigit Puji Winarko, S.E., S.Pd., M.Ak. 

NIDN. 0716057101 

Penulis, 

 

 

 

 

Ommega Wulan Lindu 

NPM. 14.1.02.01.0331 

 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Ommega Wulan Lindu | 14.1.02.01.0331 
FE - Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 2|| 

 
 

PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN JASA 

SUB SEKTOR PROPERTY AND REAL ESTATE YANG TERDAFTAR 

DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2013-2017 

 

Ommega Wulan Lindu 

14.1.02.01.0331 

  Ekonomi - Akuntansi 

ommegawlindu@gmail.com 

Amin Tohari, S.Si., M.Si.1 ,Sigit Puji Winarko, S.E., S.Pd., M.Ak.2 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

 

 

ABSTRAK 

Tata kelola perusahaan yang baik biasa disebut dengan good corporate governance (GCG). GCG adalah 

proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan untuk meningkatkan 

pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, 

tanggungjawab, independen, kewajaran dan kesetaraan. Dengan tata kelola perusahaan yang baik maka 

akan mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Dalam mengukur kinerja keuangan 

perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari dana yang telah diinvestasikan oleh pemegang sahahm. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan pada perusahaan jasa sub sektor 

property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik sampling yang 

digunakan adalah purposive sampling dengan beberapa kriteria. Sehingga didapatkan sampel sebanyak 

9 perusahaan dari populasi awalnya 48 perusahaan dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda 

dengan SPSS versi 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROE. Sedangkan, variabel kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Variabel dewan 

komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap ROE.

 

Kata Kunci:  Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan   Institusional, 

Return On Equity (ROE) 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Kinerja keuangan perusahaan sangat 

bermanfaat bagi para pemangku 

kepentingan (stakeholders). Stakeholders 

tersebut diantaranya adalah kreditor, dewan 

direksi, pemegang saham, pemerintah, 

pemasok/produsen, karyawan dan  

 

 

masyarakat. 

Untuk mengetahui hasil kinerja 

keuangan perusahaan maka perlu dilakukan 

pengukuran. Dalam mengukur kinerja 

keuangan perusahaan dapat menggunakan 

rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas 

dapat digunakan karena berorientasi khusus 
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pada efektivitas perusahaan dalam 

memaksimalkan keuntungan dengan aktiva 

yang dimiliki. Rasio profitabilitas 

menunjukkan kemampuan perusahaan 

memperoleh laba atau ukuran efektivitas 

pengelolaan manajemen perusahaan 

(Wiagustini, 2010:76). 

Return On Equity (ROE) dipilih 

sebagai indikator pengukur kinerja 

keuangan perusahaan dalam penelitian ini. 

ROE digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih dari dana yang 

telah diinvestasikan oleh pemegang saham.  

Dengan tata kelola perusahaan yang 

baik maka akan mempengaruhi 

peningkatan laba perusahaan. Tata kelola 

perusahaan yang baik biasa disebut dengan 

good corporate governance (GCG). GCG 

adalah proses dan struktur yang diterapkan 

dalam menjalankan perusahaan, dengan 

tujuan untuk meningkatkan pengelolaan 

perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip 

GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, 

tanggungjawab, independen, kewajaran dan 

kesetaraan. Penerapan GCG dirancang 

untuk menciptakan sistem pengelolaan dan 

pengawasan berlandaskan pada prinsip 

efisiensi dan produktivitas untuk 

meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, 

serta menghindarkan  dari tindakan-

tindakan pengeksploitasian diluar 

penerapan GCG. 

Pokok dalam pelaksanaan GCG juga 

diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan 

tanggungjawab dewan komisaris dan 

direksi serta satuan kerja yang menjalankan 

fungsi pegendalian internal perusahaan. 

Anggota dewan komisaris  diwajibkan 

untuk memenuhi berbagai integritas, 

kompetensi dan independensi kinerjanya. 

Fungsi dari dewan komisaris independen 

adalah untuk mengawasi jalannya 

perusahaan sesuai dengan prinsip GCG dan 

juga melakukan pengawasan terhadap 

manajemen untuk melakukan segala 

aktivitas perusahaan sehingga kinerja 

perusahaan nantinya akan dapat mengalami 

peningkatan. Dewan komisaris independen 

dapat melakukan pengawasan dan memberi 

nasihat kepada direksi secara objektif. 

Dalam penelitian ini yang menjadi 

sampel penelitian adalah perusahaan jasa 

sub sektor property and real estate, karena 

sampel yang diambil oleh peneliti 

merupakan perusahaan yang telah 

menerapkan praktek GCG. Kegiatan dalam 

perusahaan jasa tersebut adalah 

menawarkan jasa properti dan real estate 

(perumahan) kepada konsumen. 

Perusahaan jasa selalu memperhatikan 

kepuasan konsumennya, dengan puasnya 

konsumen akan layanan jasa yang 

ditawarkan maka akan berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Berikut ini adalah data rata-rata Return On 
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Equity (ROE) dan Kepemilikan Manajerial 

perusahaan jasa sub sektor property and 

real estate pada tahun 2013-2017 :  

Gambar 1 

Grafik ROE dan Kepemilikan Manajerial 

 

Dalam grafik tersebut, terjadi 

penurunan ROE perusahaan jasa sub sektor 

property and real estate. Pada tahun 2013 

rata-rata ROE tercatat sebesar 12,39% dan 

mengalami penurunan pada tahun 2014 

menjadi 11,38%. Pada tahun 2015 dan 2016 

terjadi penurunan kembali sebesar 8,98% 

dan 8,06%, sedangkan pada tahun 2017 

ROE menurun menjadi 4,63%.  Penurunan 

tersebut dapat disebabkan oleh kinerja 

keuangan perusahaan jasa sub sektor 

property and real estate. Dapat dilihat 

bahwa, rata-rata tingkat pengembalian 

ekuitas sangat kecil dan belum mencapai 

50%. Hal ini dapat disebabkan oleh kinerja 

keuangan perusahaan yang buruk. Kinerja 

keuangan yang buruk dapat disebabkan 

oleh penurunan laba dalam perusahaan atau 

perusahaan sedang mengalami kerugian. 

Dapat disebabkan juga karena tata kelola 

perusahaan yang belum cukup baik. Jika hal 

ini terus terjadi, maka investor akan berpikir 

kembali dalam menanamkan modal dalam 

perusahaan jasa sub sektor property and 

real estate. 

Dalam grafik tersebut juga dapat 

dilihat bahwa kepemilikan manajerial 

perusahaan jasa sub sektor property and 

real estate mengalami penurunan dari tahun 

ke tahun. Hal ini dapat disebabkan oleh 

tidak efektifnya kinerja manajer dalam 

mengelola perusahaan. Manajer dapat 

bekerja dengan buruk sehingga dapat 

mengakibatkan penurunan laba. 

Penelitian mengenai GCG telah 

banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu 

dengan hasil yang berbeda-beda. Maria dan 

Maswar (2013) meneliti tentang Pengaruh 

Penerapan Good Corporate Governance 

terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di 

BEI menunjukkan bahwa penerapan GCG 

terbukti berpengaruh signifikan terhadap 

return on investment (ROI), net profit 

margin (NPM) dan return on equity (ROE). 

Berbeda dengan penelitian diatas, 

penelitian yang dilakukan oleh Alyda, dkk 

(2015) yang berjudul Pengaruh Penerapan 

Good Corporate Governance terhadap 

Kinerja Keuangan pada Perusahaan Real 

Estate & Property yang terdaftar di BEI 

tahun 2011-2013, menunjukkan bahwa 

GCG yang diukur dengan kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ROE dan GCG yang diukur 

0
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dengan proporsi dewan komisaris 

independen berpengaruh signifikan 

terhadap ROE. 

Selanjutnya, penelitian yang 

dilakukan oleh Gabriela dan Fidelis (2013) 

dalam penelitiannya yang berjudul 

Pengaruh Penerapan Corporate 

Governance terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan Hasil Survei The Indonesian 

Institute Perception Governance (IICG) 

periode 2008-2011, bahwa hasil penelitian 

menunjukkan hubungan corporate 

governance dengan kinerja perusahaan 

menunjukkan hasil yang berbeda, namun 

semua menyatakan bahwa corporate 

governance mempunyai pengaruh tidak 

langsung terhadap kinerja perusahaan. 

Berdasarkan uraian latar belakang 

diatas, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh 

Penerapan Good Corporate Governance 

Terhadap Kinerja Keuangan Pada 

Perusahaan Jasa Sub Sektor Property 

and Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-

2017”. 

 

II. METODE 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel independen atau bebas 

(X) dalam penelitian ini adalah 

Dewan Komisaris Independen 

(X1), Kepemilikan Manajerial (X2) 

dan Kepemilikan Institusional 

(X3). 

2. Variabel dependen atau terikat 

dalam penelitian ini (Y) adalah 

kinerja keuangan perusahaan. 

B. Pendekatan dan Teknik 

Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. 

2. Teknik Penelitian 

Teknik penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

penelitian asosiatif (kausalitas). 

“Penelitian asosiatif merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh ataupun 

hubungan antara dua variabel atau 

lebih. Dalam penelitian ini maka 

akan dapat dibangun suatu teori 

yang dapat berfungsi untuk 

menjelaskan, meramalkan dan 

mengontrol suatu gejala” 

(Sugiyono, 2014:55). 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada 

perusahaan jasa sub sektor 

property and real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Penelitian ini dilakukan 

dengan cara mengunjungi website 

resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) 
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yaitu www.idx.co.id. Situs tersebut 

telah mencakup data-data yang 

dapat dijadikan sampel dalam 

penelitian ini. Data tersebut berupa 

laporan keuangan tahunan (annual 

report) perusahaan jasa sub sektor 

property and real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan pada 

tanggal 23 Maret 2018 sampai 

dengan 29 Juni 2018. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah perusahaan jasa sub sektor 

property and real estate yang 

terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2013-

2017 sebanyak 48 perusahaan. 

2. Sampel 

Pada penelitian ini sampel yang 

digunakan dengan periode 5 tahun 

yaitu 45 sampel perusahaan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder diperoleh 

melalui website resmi Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id. 

Data yang diambil adalah data 

akuntansi berupa laporan 

keuangan tahunan perusahaan jasa 

sub sektor property and real estate 

yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2013-

2017. 

2. Langkah-langkah Pengumpulan 

Data 

Pada penelitian ini untuk 

memperoleh data yang memadai, 

peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan cara 

observasi tidak langsung dan 

dokumentasi. Selain itu juga 

menggunakan studi kepustakaan. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linier berganda. 

Analisis ini dilakukan untuk menguji 

antara variabel bebas dan variabel 

terikat. Sebelum dilakukan analisis 

regresi linier berganda, terlebih 

dahulu dilakukan uji asumsi klasik 

yaitu dengan menggunakan uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas dan uji 

autokorelasi. Dalam penelitian ini 

beberapa pengujian tersebut 

dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS (Statistical Package 

for Social Science) versi 23. 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/


Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Ommega Wulan Lindu | 14.1.02.01.0331 
FE - Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 7|| 

 
 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel penganggu atau 

residual memiliki distribusi normal. 

Suatu model regresi yang baik adalah 

data yang terdistribusi secara normal 

atau mendekati normal” (Ghozali, 

2016:154). Ada 2 cara untuk 

mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak yaitu 

dengan analisis grafik dan uji 

statistik. 

Gambar 2 

Hasil Uji  Normalitas 

Grafik Histogram 
 

Berdasarkan pada gambar 2 

diatas, pola gambar grafik histogram 

berbentuk simetris dan distribusi data 

tidak melenceng ke kanan ataupun ke 

kiri. Maka dapat disimpulkan bahwa 

data telah memenuhi asumsi 

normalitas. 

  

 

 
 

 Gambar 3 

Hasil Uji  Normalitas  Grafik 

Normal Probability Plot 

 

Berdasarkan gambar diatas 

dapat dilihat bahwa data telah 

berdistribusi normal. Hal ini 

ditunjukkan oleh titik-titik yang telah 

menyebar mengikuti garis diagonal 

dan berada disekitar garis diagonal, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data telah memenuhi asumsi 

normalitas. 

Pengujian normalitas data uji 

statistik adalah dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov (K-S). Apabila 

nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 

maka H0 diterima yang berarti data 

terdistribusi secara normal. Berikut 

merupakan hasil uji Kolmogorov-

Smirnov (K-S) yang disajikan pada 

tabel 1 : 
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Tabel 1 

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

Berdasarkan tabel 1 diatas 

menunjukkan bahwa data 

berdistribusi normal. Jika signifikansi 

lebih besar dari 0,05 maka data 

residual normal dan hal tersebut dapat 

dilihat pada tabel yang menunjukkan 

nilai signifikansi sebesar 0,200. Dapat 

disimpulkan bahwa data residual 

diatas telah berdistribusi normal. 

Uji Multikolinieritas 

Untuk mengetahui ada atau 

tidaknya multikolinearitas di antara 

variabel independen dapat dilihat dari 

nilai tolerance dan varian inflation 

factor (VIF) dengan kriteria jika nilai 

tolerance > dari 0,1 dan nilai VIF < 

dari 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. Berikut ini adalah 

hasil uji multikolinieritas yang dapat 

dilihat pada tabel 2 : 

Tabel 2 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Berdasarkan pada tabel 2 hasil 

uji multikolinieritas menunjukkan 

bahwa variabel Dewan Komisaris 

Independen memiliki nilai tolerance 

sebesar 0,843 > dari 0,1 dan nilai VIF 

sebesar 1,186 < dari 10. Sedangkan 

Variabel Kepemilikan Manajerial 

memiliki nilai tolerance sebesar 

0,817 > dari 0,1 dan nilai VIF sebesar 

1,223 < dari 10. Untuk variabel 

Kepemilikan Institusional memiliki 

nilai tolerance sebesar 0,714 > dari 

0,1 dan nilai VIF sebesar 1,4 < dari 

10. Dapat disimpulkan dari hasil 

diatas bahwa model regresi tidak 

terjadi multikolinieritas. 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandar

dized 

Residual 

N 45 

Normal 

Parametersa,b 

Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 

5,6907295

4 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,094 

Positive ,094 

Negative -,065 

Test Statistic ,094 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true 

significance. 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant)   

Dewan Komisaris 

Independen 
,843 1,186 

Kepemilikan 

Manajerial 
,817 1,223 

Kepemilikan 

Institusional 
,714 1,400 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Ommega Wulan Lindu | 14.1.02.01.0331 
FE - Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 9|| 

 
 

Uji Heteroskedastisitas 

“Uji heteroskedastisitas 

bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain” (Ghozali, 2016:134). Uji 

heteroskedastisitas dapat dilihat 

dengan menggunakan grafik 

scatterplot. Berikut ini hasil uji 

heteroskedastisitas dengan grafik 

scatterplot: 

Gambar 4 

Grafik Scatterplot 

 

Dari hasil grafik scatterplot 

diatas dapat dilihat bahwa titik-titik 

menyebar secara acak baik diatas 

ataupun dibawah angka 0 pada sumbu 

Y dan tidak membentuk pola. Dapat 

disimpulkan bahwa model regresi ini 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Uji Autokorelasi 

“Uji autokorelasi dilakukan 

dengan tujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi ada korelasi 

yang terjadi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode 

t-1 (sebelumnya)” (Ghozali, 

2016:107). Kriteria untuk pengujian 

ini yaitu nilai signifikansi 5% dengan 

ketentuan nilai du < d < 4-du. Berikut 

hasil uji autokorelasi dapat dilihat 

pada tabel 3 dibawah ini: 

Tabel 3 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Berdasarkan hasil pada tabel 3 

dapat dilihat bahwa nilai Uji Durbin 

Watson (DW test) sebesar 1,849.

  Nilai tersebut akan dibandingkan 

dengan nilai tabel DW pada taraf 

signifikansi 5% dengan n=45 dan 

k=3. Maka didapatkan nilai batas atas 

(du) sebesar 1,67. 

Nilai DW harus berada 

diantara du sampai 4-du (du < d < 4–

du). Untuk mencari nilai 4-du dapat 

dihitung dengan cara 4 - 1,67 = 2,33. 

Dapat dinyatakan bahwa hasil pada 

tabel diatas adalah 1,67 < 1,849 < 

2,33 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa persamaan regresi bebas dari 

autokorelasi. 

2. Uji Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda 

digunakan untuk mengetahui ada 

Model 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 5,89525 1,849 
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Ŷ = -0,417 + 0,296X1 - 0,600 X2 

+ 0,017 X3 

tidaknya pengaruh dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Adapun 

bentuk persamaan regresi linier 

berganda adalah sebagai berikut: 

 

   

Keterangan : 

Y  : Kinerja Keuangan 

α : Konstanta 

β1,2,3 : Koefisien Regresi 

X1 : Dewan Komisaris 

Independen 

X2 : Kepemilikan Manejerial 

X3 : Kepemilikan Institusional 

ԑ : error term, yaitu tingkat 

kesalahaan pendugaan 

dalam penelitian. 

Berikut ini adalah hasil analisis 

regresi linier berganda yang dapat 

dilihat pada tabel 4 : 

Tabel 4 

Hasil Analisis Regresi Linier 

Berganda 

Berdasarkan tabel 4 diatas, 

maka didapat persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut : 

 

 

 

Persamaan regresi linier 

berganda pada tabel 4 di atas 

menunjukkan interpretasi sebagai 

berikut : 

a. Konstanta = -0,417 

Jika Dewan Komisaris Independen, 

Kepemilikan Manajerial dan 

Kepemilikan Institusional adalah nol, 

maka nilai ROE adalah sebesar -

0,417. 

b. Koefisien X1 = 0,296 

Jika variabel Dewan Komisaris 

Independen mengalami peningkatan 

sebesar satu satuan, sedangkan 

variabel Kepemilikan Manajerial dan 

Kepemilikan Institusional tetap maka 

akan mengakibatkan meningkatnya 

ROE sebesar 0,296. Tetapi 

sebaliknya, jika variabel Dewan 

Komisaris Independen mengalami 

penurunan sebesar satu satuan, 

sedangkan variable Kepemilikan 

Manajerial dan Kepemilikan 

Institusional tetap maka akan 

mengakibatkan penurunan ROE 

sebesar 0,296. 

c. Koefisien X2 = -0,600 

Jika variabel Kepemilikan Manajerial 

mengalami peningkatan sebesar satu 

satuan, sedangkan variabel Dewan 

Komisaris Independen dan 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,417 6,047  

DKI ,296 ,102 ,437 

KM -,600 ,629 -,146 

KIns ,017 ,062 ,044 

a. Dependent Variable: ROE 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3  + ԑ 
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Kepemilikan Institusional tetap maka 

akan mengakibatkan menurunnya 

ROE sebesar 0,600. Tetapi 

sebaliknya, jika variabel Kepemilikan 

Manajerial mengalami penurunan 

sebesar satu satuan, sedangkan 

variabel Dewan Komisaris 

Independen dan Kepemilikan  

Institusional tetap maka akan 

mengakibatkan meningkatnya ROE 

sebesar 0,600. 

d. Koefisien X3 = 0,017 

Jika variabel Kepemilikan 

Institusional mengalami peningkatan 

sebesar satu satuan, sedangkan 

variabel Dewan Komisaris 

Independen dan Kepemilikan 

Manajerial tetap maka akan 

mengakibatkan meningkatnya ROE 

sebesar 0,017. Tetapi sebaliknya, jika 

variabel Kepemilikan Institusional 

mengalami penurunan sebesar satu 

satuan, sedangkan variabel Dewan 

Komisaris Independen dan 

Kepemilikan Manajerial tetap maka 

akan mengakibatkan penurunan ROE 

sebesar 0,017. 

3. Uji Koefisien determinasi (R2) 

Uji Koefisien Determinasi 

(R2) bertujuan untuk mengukur 

sejauh mana variabel bebas atau 

independen dapat menjelaskan variasi 

variabel terikat atau dependen, baik 

secara parsial maupun simultan 

(Ghozali, 2016:95). Nilai koefisien 

determinasi ini adalah antara nol 

sampai dengan satu (0 < R2 < 1). 

Dibawah ini merupakan hasil uji 

koefisien determinasi (R2) pada tabel 

5 berikut ini : 

Tabel 5 

Koefisien Determinasi 

Berdasarkan hasil uji 

koefisien determinasi pada tabel 5 

diatas diperoleh nilai Adjusted R2 

sebesar 0,160 atau 16%. Dengan 

demikian menunjukkan bahwa 16% 

variasi Return On Equity (ROE) dapat 

dijelaskan oleh variasi Dewan 

Komisaris Independen, Kepemilikan 

Manajerial dan Kepemilikan 

Institusional dan sisanya yaitu (100% 

- 16% = 84%) dijelaskan oleh faktor 

lain yang tidak ada dalam penelitian 

ini. Variabel yang paling dominan 

mempengaruhi ROE adalah variabel 

Dewan Komisaris Independen. 

4. Uji Hipotesis 

Pengujian ini terdiri dari dua 

tahap yaitu pengujian hipotesis secara 

parsial (uji t) dan pengujian hipotesis 

secara simultan (uji F) Berikut 

penjelasan mengenai uji hipotesis: 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,466a ,217 ,160 5,89525 
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a. Pengujian hipotesis secara parsial 

(Uji Statistik t) 

Dengan ketentuan taraf 

signifikansi adalah sebesar 0,05 atau 

5%. Berikut ini adalah hasil pengujian 

statistik secara parsial dalam tabel 

4.10 : 

Tabel 6 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

 

b. Pengujian hipotesis secara 

simultan (Uji Statistik F) 

Tingkat signifikansi pada 

penelitian ini adalah 0,05 (α = 5%). 

Berikut hasil pengujian secara 

simultan menggunakan uji F pada 

tabel 7 dibawah ini: 

Tabel 7 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis secara simultan pada tabel 7 

diperoleh nilai signifikansi sebesar 

0,017. Hal ini menunjukkan bahwa 

nilai 0,017 kurang dari 0,05 yang 

berarti H0 ditolak dan Ha diterima. 

Jadi, hasil dari pengujian ini adalah 

Dewan Komisaris Independen, 

Kepemilikan Manajerial dan 

Kepemilikan Institusional secara 

simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan. 

5. Pembahasan 

a. Pengaruh Dewan Komisaris 

Independen terhadap Kinerja 

Keuangan yang diukur dengan 

ROE 

Dari hasil uji parsial (uji t) 

pada tabel 6 diperoleh nilai 

signifikansi variabel Dewan 

Komisaris Independen sebesar 0,006. 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

0,006 < 0,05 sehingga H0 ditolak Ha 

diterima. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa Dewan Komisaris Independen 

secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan yang 

diukur dengan Return On Equity 

(ROE). 

Dewan komisaris independen 

bertanggungjawab dan berwenang 

melakukan pengawasan terhadap 

kebijakan direksi dalam pengelolaan 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffici

ents 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Cons

tant) 
-,417 6,047  -,069 ,945 

DKI ,296 ,102 ,437 2,903 ,006 

KM -,600 ,629 -,146 -,955 ,345 

KIns ,017 ,062 ,044 ,270 ,788 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regres

sion 
395,186 3 131,729 3,790 ,017b 

Residu

al 
1424,914 41 34,754   

Total 1820,100 44    
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perusahaan dan memastikan bahwa 

GCG telah diterapkan secara efekfif 

dan terus berkelanjutan. Jika dewan 

komisaris independen berperan 

secara efektif dalam komite audit 

akan dapat membantu medeteksi dini 

adanya kecurangan dan dapat 

mengambil langkah untuk 

pencegahan tersebut. 

Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Alyda dkk (2015) yang 

menyatakan bahwa GCG yang diukur 

dengan proporsi dewan komisaris 

independen berpengaruh signifikan 

terhadap ROE. 

b. Pengaruh Kepemilikan 

Manajerial terhadap Kinerja 

Keuangan yang diukur dengan 

ROE 

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis yang dapat dilihat pada tabel 

6 diperoleh nilai signifikansi variabel 

Kepemilikan Manajerial sebesar 

0,345. Hal ini menunjukkan bahwa 

nilai 0,345 > 0,05 sehingga  H0 

diterima Ha ditolak. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa Kepemilikan 

Manajerial secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Keuangan yang diukur 

dengan Return On Equity (ROE). 

Kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan yang diukur dengan ROE 

karena dalam penelitian ini rata-rata 

saham yang dimiliki oleh manajerial 

sangat kecil sehingga membuat 

manajer tidak bekerja secara 

maksimal. Selain itu, dengan proporsi 

saham yang sedikit, manajemen tidak 

dapat mempengaruhi keputusan yang 

akan diambil dalam RUPS. Hal ini 

dapat menyebabkan manajer tidak 

dapat menyatukan kepentingan antara 

manajer dan pemegang saham, 

sehingga tidak dapat meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan. 

Hasil penelitian ini sama 

dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Hartono dan Nugrahanti (2014) 

yang menyatakan bahwa 

Kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan. 

c. Pengaruh Kepemilikan 

Institusional terhadap Kinerja 

Keuangan yang diukur dengan 

ROE 

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis yang dapat dilihat pada tabel 

6 diperoleh nilai signifikansi variabel 

Kepemilikan Institusional sebesar 

0,788. Hal ini menunjukkan bahwa 

nilai 0,788 > 0,05 sehingga H0 
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diterima Ha ditolak. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa Kepemilikan 

Institusional secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Keuangan yang diukur 

dengan Return On Equity (ROE). 

Dengan tingkat kepemilikan 

institusional yang tinggi maka akan 

menimbulkan pengawasan yang lebih 

besar oleh pihak investor 

institusional. Karena banyaknya 

institusi yang menjadi pemegang 

saham pada perusahaan ini tidak 

dapat mempengaruhi hasil kinerja 

keuangan perusahaan tersebut. 

Karena investor hanya dapat 

memonitor kinerja dalam perusahaan, 

baik itu kinerja keuangan, kinerja 

manajemen ataupun kinerja karyawan 

dan bukan mengganti kebijakan-

kebijakan yang ada dalam 

perusahaan. 

Hasil penelitian ini sama 

dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Alyda dkk (2015) yang 

menyatakan bahwa GCG yang diukur 

dengan kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

ROE 

d. Pengaruh Dewan Komisaris 

Independen, Kepemilikan 

Manajerial dan Kepemilikan 

Institusional terhadap Kinerja 

Keuangan yang diukur dengan 

ROE 

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis yang dilakukan dan dapat 

dilihat pada tabel 7 diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,017. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai 0,017 lebih 

kecil dari tingkat signifikansi 0,05 

yang berarti H0 ditolak dan Ha 

diterima. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa Dewan Komisaris Independen, 

Kepemilikan Manajerial dan 

Kepemilikan Institusional secara 

simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan yang 

diukur dengan Return On Equity 

(ROE). 

Dengan nilai koefisien 

determinasi (Adjusted R2) sebesar 

0,160 atau 16%. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa 16% variasi 

Return On Equity (ROE) dapat 

dijelaskan oleh variasi Dewan 

Komisaris Independen, Kepemilikan 

Manajerial dan Kepemilikan 

Institusional dan sisanya yaitu (100% 

- 16% = 84%) dijelaskan oleh faktor 

lain yang tidak ada dalam penelitian 

ini. Variabel yang paling dominan 

mempengaruhi ROE adalah variabel 

Dewan Komisaris Independen. 

 

 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Ommega Wulan Lindu | 14.1.02.01.0331 
FE - Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 15|| 

 
 

IV. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dewan Komisaris Independen secara 

parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan yang 

diukur dengan Return On Equity 

(ROE) pada Perusahaan Jasa Sub 

Sektor Property and Real Estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2013-2017 

2. Kepemilikan Manajerial secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Keuangan yang diukur dengan 

Return On Equity (ROE) pada 

Perusahaan Jasa Sub Sektor Property 

and Real Estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2013-

2017 

3. Kepemilikan Institusional secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan yang 

diukur dengan Return On Equity 

(ROE) pada Perusahaan Jasa Sub 

Sektor Property and Real Estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2013-2017 

4. Dewan Komisaris Independen, 

Kepemilikan Manajerial dan 

Kepemilikan Institusional secara 

simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan yang 

diukur dengan Return On Equity 

(ROE) pada Perusahaan Jasa Sub 

Sektor Property and Real Estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2013-2017 

5. Nilai koefisien determinasi (Adjusted 

R2 ) sebesar 0,160. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa 16% variasi 

Return On Equity (ROE) dapat 

dijelaskan oleh variasi Dewan 

Komisaris Independen, Kepemilikan 

Manajerial dan Kepemilikan 

Institusional dan sisanya yaitu 84% 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak 

ada dalam penelitian ini. Variabel yang 

paling dominan mempengaruhi ROE 

adalah variabel Dewan Komisaris 

Independen. 
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