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ABSTRAKSI 
 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh good corporate 
governance yang terdiri atas komite audit, dewan direksi, kualitas KAP, dan 
komisaris independen terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur di 
Indonesia.  

Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011 yang tercantum dalam Indonesian Capital 
Market Directory (2012) yang berjumlah 148 perusahaan. Perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEI digunakan sebagai populasi, karena perusahaan tersebut 
mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan kepada pihak luar 
perusahaan. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling, berdasarkan 
kriteria yang ditetapkan diperoleh sampel sebanyak 88 perusahaan. 

Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis regresi berganda, 
dengan bantuan program SPSS for Windows Release 16.0.  

Hasil penelitian ini menunjukkan variable dewan direksi dan kualitas KAP 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan komite audit dan 
komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Nilai 
adjusted R2 sebesar 38,3%, sisanya sebesar 61,7% dijelaskan oleh faktor-faktor 
lain di luar model yang diteliti.  

 
Kata kunci: good corporate governance, komite audit, dewan direksi, kualitas 

KAP, komisaris independen 
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1. PENDAHULUAN 

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang 

menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang 

menentukan arah kinerja perusahaan. Isu mengenai corporate governance 

mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia 

mengalami krisis yang berkepanjangan.  

Ciri utama dari lemahnya corporate governance adalah adanya tindakan 

mementingkan diri sendiri di pihak para manajer perusahaan dengan 

mengabaikan kepentingan investor. Dengan demikian, hal tersebut akan 

mengakibatkan aliran masuk modal (capital inflows) ke suatu negara 

mengalami penurunan sedangkan aliran keluar  (capital outflows) dari suatu 

negara mengalami kenaikan. Akibat selanjutnya adalah menurunnya harga-

harga saham di negara tersebut, sehingga pasar modalnya menjadi tidak 

berkembang dan menurunnya nilai pertukaran mata uang negara tersebut. 

(Darmawati dan Rika,2004). 

Kinerja perusahaan akan baik jika perusahaan mampu mengendalikan 

perilaku para eksekutif puncak perusahaan untuk melindungi kepentingan 

pemilik perusahaan (pemegang saham), salah satunya dengan keberadaan 

komite audit. Komite audit diharapkan mampu mengawasi laporan keuangan, 

mengawasi audit eksternal dan mengawasi sistem pengendalian internal sesuai 

dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: 117/M-

MBU/2002.  

Dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan arah segala sumber 

daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka 

panjang. (Iqbal Bukhori, 2012). Semakin besar persebaran dalam anggota 

dewan dapat menimbulkan semakin banyak konflik, namun persebaran tersebut 

dapat memberikan alternatif penyelesaian terhadap suatu masalah yang 

semakin beragam daripada anggota dewan yang homogen.  

Kantor akuntan publik yang termasuk dalam kategori Big four auditor 

sering dianggap dapat memberikan audit berkualitas tinggi. Audit kualitas yang 

lebih tinggi terkait dengan kemungkinan berkurangnya dari masalah pelaporan 
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keuangan dan pengendalian internal yang lebih efektif. Dengan demikian KAP 

Big four lebih berkualitas dalam mendeteksi nilai menurut Teoh dan Wong 

(1993)  dalam Herawaty (2008).  

Untuk memenuhi pedoman Good Corporate Governance guna menjaga   

independensi, pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat, maka 

perusahaan harus memiliki komisaris independen yang memiliki sekurang-

kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota komisaris. 

(Pratiwi, 2010). Sehingga menyebabkan peran dewan komisaris independen 

dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba 

melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan.  

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Carningsih (2009), Herawaty (2008), dan Jati (2009). Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh good corporate governance yang 

terdiri atas komite audit, dewan direksi, kualitas KAP, dan komisaris 

independen terhadap kinerja perusahaan. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Teori Agensi (Agency Theory) 

Pada teori agensi (agency theory) yang disebut prinsipal adalah 

pemegang saham dan yang di maksud agen adalah manajemen yang 

mengelola perusahaan. Hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah 

pada saat pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai tujuan yang 

berbeda. Pemilik modal menghendaki bertambahnya kekayaan dan 

kemakmuran untuk para pemilik modal, sedangkan manajer juga 

menginginkan bertambahnya kesejahteraan bagi para manajer, sehingga 

munculah konflik kepentingan antara pemilik (investor) dengan manajer 

(agen). (Darwis, 2009).  

2.2. Corporate Governance 

Menurut Nasution dan Setiawan (2007), Corporate Governance 

merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan 

melalui supervise atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin 
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akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada 

kerangka peraturan. Konsep corporate governance diajukan demi 

tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua 

pengguna laporan keuangan. 

2.3. Mekanisme Good Corporate Governance 

Pilar-pilar yang melandasi prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh 

Organization for Economic Corporation and Development (OECD) adalah 

sebagai berikut ini: 

a. Transparansi (Transparency)  

b. Kewajaran (Fairness)  

saham mayoritas dan minoritas maupun pemegang saham asing. 

c. Akuntabilitas (Accountability)  

d. Pertanggungjawaban (Responsibility)  

2.4. Unsur-unsur Good Corporate Governance 

Menurut Carningsih (2009), unsur-unsur Good Corporate 

Governance  adalah : 

a. Komisaris dan Direksi 

b. Pemegang Saham (stockholders) 

c. Komite Audit 

d. Manajer dan Pekerja 

e. Sekretaris Perusahaan 

Sekretaris perusahaan bertugas untuk mengatur segala akses 

informasi kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan, antara lain :  

1) Auditor Internal, bertugas untuk mengaudit sistem pengendalian 

pada perusahaan dan sekaligus memberikan laporan dari hasil 

penilaian. 

2) Auditor Eksternal, bertugas untuk mengaudit laporan keuangan yang 

dihasilkan oleh perusahaan dan sekaligus memberikan pendapat dan 

penilaian serta masukan terhadap perusahaan. 

3) Pemangku Kepentingan (Stakeholders), terdiri atas kreditor, investor, 

pemerintah, publik, dan karyawan. 
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2.5. Manfaat dan Tujuan Good Corporate Governance 

Menurut Aldridge dan Sutojo (2005) dalam Susanti (2010), 

penerapan Good Corporate Governance yang baik mempunyai lima 

manfaat, antara lain adalah : 

a. Mampu meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham. 

b.Mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja manajemen level 

atas dan dewan komisaris. 

c. Mampu melindungi hak dan kepentingan para pemegang saham. 

d.Mampu melindungi hak dan kepentingan para anggota yang 

berkepentingan selain para pemegang saham. 

e. Meningkatkan kualitas hubungan antara pemegang saham, dewan 

komisaris, dan manajemen level atas dari perusahaan. 

2.6. Kinerja Perusahaan   

Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 

terkonsentrasi atau tidak terkonsentrasinya kepemilikan manipulasi laba, 

serta pengungkapan laporan keuangan. Kepentingan yang banyak 

terkonsentrasi oleh institusi akan memudahkan pengendalian sehingga 

akan meningkatkan kinerja perusahaan. (Hastuti,2005). 

Dalam penelitian ini kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan 

Tobin’s Q. Tobin’s Q merupakan ukuran penilaian yang paling banyak 

digunakan dalam data keuangan perusahaan. Alasan menggunakan 

Tobin’s Q sebagai pengukuran kinerja perusahaan karena dengan Tobin’s 

dapat diketahui nilai pasar perusahaan yang mencerminkan keuntungan 

masa depan perusahaan seperti laba saat ini.   

Semakin besar nilai rasio Tobin’s Q menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki prospek pertumbuhan yang baik dan memiliki  intangible asset 

yang semakin besar. Perusahaan dengan nilai Tobin’s Q yang tinggi 

biasanya memiliki brand image perusahaan yang sangat kuat, sedangkan 

perusahaan yang memiliki nilai Tobin’s Q yang rendah umumnya berada 

pada industri yang sangat kompetitif atau industri yang mulai mengecil. 
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2.7. Implementasi Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan 

Perusahaan yang terdaftar dalam skor pemeringkatan corporate 

governance yang dilakukan oleh IICG telah menerapkan good corporate 

governance dengan baik dan secara langsung menaikkan nilai sahamnya. 

Semakin tinggi penerapan corporate governance yang diukur dengan 

Tobins’Q semakin tinggi pula tingkat ketaatan perusahaan dan 

menghasilkan kinerja perusahaan yang baik. (Darwis, 2009) 

2.8. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 

Penelitian yang dilakukan oleh Carningsih (2009) menyatakan 

bahwa tidak terdapat hubungan antara corporate governance dengan nilai 

perusahaan yang diukur dengan menggunakan Tobin’s Q dan kinerja 

perusahaan yang diukur dengan menggunakan ROA.  

Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Herawaty (2008) 

menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara Good Corporate 

Governance dengan kinerja perusahaan. Variabel yang berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan adalah variabel corporate 

governance, ukuran perusahaan dan earnings manajemen. Komisaris 

independen, kualitas audit, kepemilikan institusional merupakan variabel 

permoderasi antara earnings manajemen dan nilai perusahaan. 

Penelitian berikutnya adalah Jati (2009), menyatakan bahwa terdapat 

hubungan positif antara Good Corporate Governance dengan kinerja 

perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel struktur corporate governance terhadap kinerja 

perusahaan yang di ukur dengan ROA dan tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel struktur corporate governance terhadap kinerja 

perusahaan yang di ukur dengan ROE. 

Komite audit merupakan sebuah komite yang ditunjuk oleh 

perusahaan sebagai penghubung antara dewan direksi dan audit eksternal, 

internal auditor serta anggota independen. Komite audit ditugaskan untuk 

memberikan pengawasan pada auditor perusahaan internal dan eksternal, 

serta memastikan manajemen tersebut melakukan tindakan korektif yang 
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tepat secara berkala dan dapat mengontrol kelemahan, ketidak sesuaian 

dengan kebijakan, hukum dan regulasi. (Jati, 2009). Atas dasar uraian di 

atas, hipotesis penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut: 

H1 :  Komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

Dewan direksi memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu 

perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan arah segala 

sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek 

maupun jangka panjang. (Iqbal Bukhori, 2012). Semakin besar persebaran 

dalam anggota dewan dapat menimbulkan semakin banyak konflik, namun 

persebaran tersebut dapat memberikan alternatif  penyelesaian terhadap 

suatu masalah yang semakin beragam daripada anggota dewan yang 

homogen. Atas dasar uraian di atas, hipotesis penelitian dapat dinyatakan 

sebagai berikut: 

H2 : Dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

Kantor akuntan publik (KAP) yang termasuk dalam kategori Big four 

auditor sering dianggap dapat memberikan audit berkualitas tinggi. Audit 

kualitas yang lebih tinggi terkait dengan kemungkinan berkurangnya dari 

masalah pelaporan keuangan dan pengendalian internal yang lebih efektif. 

Dengan demikian KAP Big four lebih berkualitas dalam mendeteksi nilai 

menurut Teoh dan Wong (1993)  dalam Herawaty (2008). Atas dasar 

uraian di atas, hipotesis penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut: 

H3 : Kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan 

Komisaris independen yang memiliki sekurang-kurangnya 30% (tiga 

puluh persen) dari jumlah seluruh anggota komisaris, berarti telah 

memenuhi pedoman Good Corporate Governance guna menjaga 

independensi, pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat. 

(Pratiwi, 2010). Jumlah dewan komisaris independen semakin banyak 

menandakan bahwa dewan komisaris yang melakukan fungsi pengawasan 

dan koordinasi dalam perusahaan semakin baik. Atas dasar uraian di atas, 

hipotesis penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut: 
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H4 : Komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang digunakan 

bersumber dari data-data dan laporan keuangan tahunan perusahaan 

manufaktur yang terdapat di Indonesian Capital Market Directory (ICMD), 

www.idx.co.id dan website perusahaan manufaktur yang terpilih sebagai 

sampel penelitian. 

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang termasuk 

dalam industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2011. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive 

sampling. Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel 

adalah sebagai berikut ini: 

1 Perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan dengan periode yang 

berakhir 31 Desember 2011. 

2 Perusahaan merupakan kelompok industri manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2011. 

3 Memiliki data-data yang lengkap dengan variabel-variabel yang 

digunakan. 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja 

perusahaan. Kinerja perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan 

Tobin’s Q. Perhitungan Tobin’s Q disesuaikan dengan transaksi 

keuangan di Indonesia (Darmawati dan Rika, 2004) yang terdapat 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Tobin’s Q =  Market Value of Equity + Debt 

 Total Assets 
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Dimana:  

MVE =  harga penutupan akhir tahun buku x banyaknya saham biasa    

                  yang beredar.  

DEBT =  (Utang Lancar – Aktiva Lancar) + Nilai Buku Persediaan +  

                  Utang Jangka Panjang   

3.3.2 Variabel Independen 

a. Komite Audit 

Dalam penelitian ini komite audit diukur dengan jumlah 

anggota komite audit pada sebuah perusahaan (Kusumawati & 

Riyanto, 2005). 

b. Dewan Direksi 

Dalam penelitian ini dewan direksi diukur dengan jumlah 

anggota dewan direksi pada sebuah perusahaan. (Kusumawati & 

Riyanto, 2005). 

c. Kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam penelitian ini 

menggunakan kelompok auditor (Big four). Dalam pengukurannya 

menggunakan dummy variable. Apabila laporan keuangan 

perusahaan diaudit oleh KAP dalam kelompok Big four 

dilambangkan dengan angka 1, untuk perusahaan yang laporan 

keuangan diaudit oleh KAP yang tidak termasuk Big four 

dilambangkan dengan angka 0. 

d. Komisaris Independen 

Dalam penelitian ini komisaris independen diukur dengan 

jumlah total komisaris independen dalam suatu perusahaan. 

 

4. METODE ANALISIS DATA 

a. Analisis Regresi Berganda 

b. Uji Asumsi Klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.  
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5. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

5.1 Pengujian Asumsi Klasik 

5.1.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov (K-S).  

Variabel Kolmogorov Smirnov Z P Value Keterangan 

Unstandardized Residual 0,699 0,713 Normal 

Sumber : Hasil pengolahan data 

Hasil uji normalitas di atas menunjukkan bahwa data penelitian 

telah terdistribusi normal yang dibuktikan dengan asymp sig. sebesar 

0,713  yang lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian 5% atau 

0,05. Oleh karena data penelitian telah terdistribusi normal, data dapat 

digunakan dalam pengujian dengan model regresi berganda. 

5.1.2 Uji Multikolinieritas 

Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat besarnya 

Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF). 

Collinearity Statistics 

Variabel Tolerance VIF 

Komite Audit 0,905 1,105 

Dewan Direksi 0,653 1,531 

Kualitas KAP 0,800 1,250 

Komisaris Independen 0,681 1,469 

Dependent Variable: TobinsQ   

Sumber : Hasil pengolahan data 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk semua 

variabel dalam  tiap-tiap model regresi lebih besar dari 0,1 dan nilai 

value inflating factor untuk semua variabel dalam tiap-tiap model 

regresi lebih kecil dari 10. Hasil pengujian ini mengindikasikan 

bahwa dalam model-model regresi yang digunakan dalam penelitian 

ini tidak terjadi gejala multikolinieritas. 
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5.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dalam 

model, digunakan uji Glejser. 

Model Sig. Kriteria Keterangan 

(Constant) 0,686 α > 5% Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Komite Audit 0,276 α > 5% Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Dewan Direksi 0,132 α > 5% Tidak terjadi heteroskedastisitas 

KAP 0,196 α > 5% Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Komisaris Independen 0,972 α > 5% Tidak terjadi heteroskedastisitas 

 Sumber : Hasil pengolahan data (lampiran 5) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa probabilitas (sig) dalam tiap 

model regresi yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari 

0,05 atau 5% sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas  dalam semua model regresi penelitian ini. 

5.1.4 Uji Autokorelasi 

Untuk mengetahui apakah pada model regresi mengandung 

autokorelasi dapat digunakan pendekatan D-W (Durbin Watson). 

 

Sumber : Hasil pengolahan data 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai D-W sebesar 1,574 yang 

berada diantara -2 sampai 2. Hasil ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi 

gejala autokorelasi di dalam model regresi yang digunakan dalam 

penelitian. 

5.2 Pengujian Regresi Berganda 

Variabel koefisien thitung Sig 

Konstanta 0,002 0,031 0,975 

Komite Audit 0,112 0,444 0,658 

Dewan Direksi 0,090 2,837 0,006 

D-W Kriteria Keterangan 

1,574 -2 sampai 2 Tidak terjadi gejala autokorelasi 
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Kualitas KAP 0,446 2,118 0,037 

Komisaris Independen -0,018 0,375 0,709 

Fhitung 14,479  0,000 

Adjusted R2 0,383  

Sumber : Hasil pengolahan data 

5.2.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji model regresi apakah variabel 

independen sudah tepat dalam mengukur variabel dependen. 

Dari hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi F sebesar 0,000, 

hal ini menunjukkan nilai signifikansi F < 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

model yang fit. 

5.2.2  Uji Koefisien Determinasi (Uji R2) 

Koefisien determinasi menyatakan persentase total variasi dari 

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen 

dalam model. Dalam penelitian ini menggunakan nilai adj R2. 

Berdasarkan tabel di atas diketahui besarnya adjusted R2 adalah 

0,383. Hal tersebut berarti 38,3% variansi kinerja perusahaan dapat 

dijelaskan oleh variabel independen (komite audit, dewan direksi, 

kualitas KAP, dan komisaris independen). Sedangkan sisanya 61,7% 

dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 

5.2.3 Uji Koefisien Regresi Parsial ( Uji Signifikansi-t) 

Untuk melihat hipotesis diterima atau ditolak dalam penelitian ini 

adalah dengan membandingkan nilai signifikansi t dengan taraf 

signifikansi yang digunakan yaitu 0,05 (α = 5%).  

Nilai signifikansi t untuk variabel komite audit sebesar 0,170 

lebih besar dari 0,05 sehingga H1 ditolak. Nilai signifikansi t untuk 

variabel dewan direksi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 sehingga H2 

diterima. Nilai signifikansi t untuk variabel kualitas KAP sebesar 

0,000 lebih besar dari 0,05 sehingga H3 diterima Nilai signifikansi t 
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untuk variabel komisaris independen sebesar 0,774 lebih besar dari 

0,05 sehingga H4 ditolak. 

5.3 Pembahasan 

5.3.1 Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa komite audit tidak 

berpengaruh terhadap kinerja perusahan dengan nilai signifikansi 

0,170 > 0,050. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa banyak 

sedikitnya komite audit tidak mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja 

perusahaan. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian 

Framudyo Jati (2009) bahwa komite audit berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan. 

5.3.2 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Perusahaan 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja perusahan dengan nilai 

signifikansi 0,003 < 0,050. Dengan demikian, dapat dinyatakan 

bahwa banyak sedikitnya dewan direksi dapat mempengaruhi tinggi 

rendahnya kinerja perusahaan. Dewan direksi memiliki peranan yang 

sangat vital dalam suatu perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas 

untuk menentukan segala arah sumber daya yang dimiliki oeh 

perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. (Iqbal 

Bukhori, 2012). 

Persebaran dewan direksi diduga memberikan dampak yang 

positif. Semakin besar persebaran dalam anggota dewan dapat 

menimbulkan semakin banyak konflik, namun persebaran tersebut 

dapat memberikan alternatif penyelesaian terhadap suatu masalah 

yang semakin beragam daripada anggota dewan yang homogen. Hasil 

penelitian ini konsisten dan mendukung penelitian Framudyo Jati 

(2009) bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 
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5.3.3 Pengaruh Kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap 

Kinerja Perusahaan 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas KAP berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja perusahan dengan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,050. Dengan demikian, dapat dinyatakan 

bahwa tinggi rendahnya kualitas KAP dapat mempengaruhi tinggi 

rendahnya kinerja perusahaan. Kantor akuntan publik yang 

memberikan audit berkualitas tinggi dapat mengurangi masalah 

pelaporan keuangan dan pengendalian internal yang lebih efektif. 

Dengan demikian KAP Big four lebih berkualitas dalam mendeteksi 

nilai menurut Teoh dan Wong (1993) dalam Herawaty (2008). Hasil 

penelitian ini konsisten dan mendukung penelitian Vinola Herawaty 

(2008) bahwa kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan 

5.3.4 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Perusahaan 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa komisaris independen 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahan dengan nilai 

signifikansi 0,774 > 0,050. Dengan demikian, dapat dinyatakan 

bahwa banyak sedikitnya komisaris independen tidak mempengaruhi 

tinggi rendahnya kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini tidak 

konsisten dengan penelitian Carningsih (2009) dan Vinola Herawaty 

(2008) bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. 

 

6. PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dan dari analisis data yang dilakukan, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Hasil uji F menunjukkan model regresi penelitian yang fit, diketahui dari 

nilai signifikansi F sebesar 0,000. Hal ini juga menunjukkan bahwa 
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variabel independen berpengaruh signifikan secara bersama-sama 

terhadap kinerja perusahaan. 

2. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, 

ditunjukkan dari nilai signifikansi t sebesar 0,170. Jadi, banyak 

sedikitnya komite audit tidak mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja 

perusahaan. 

3. Dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

perusahaan, ditunjukkan dari nilai signifikansi t sebesar 0,003. Jadi, 

banyak sedikitnya dewan direksi dapat mempengaruhi tinggi rendahnya 

kinerja perusahaan. 

4. Kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja perusahaan, ditunjukkan dari nilai 

signifikansi t sebesar 0,000. Jadi, tinggi rendahnya kualitas Kantor 

Akuntan Publik (KAP) dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja 

perusahaan 

5. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan, ditunjukkan dari nilai signifikansi t sebesar 0,774. Jadi, 

banyak sedikitnya komisaris independen tidak mempengaruhi tinggi 

rendahnya kinerja perusahaan. 

6.2 Saran 

Beberapa saran atau rekomendasi untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan sampel seluruh 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga dapat 

diketahui perbandingan penerapan Good Corporate Governance pada 

perusahaan manufaktur, jasa, dan keuangan. 

2. Penelitian selanjutnya hendaknya melakukan penelitian dalam periode 

yang lebih lama durasi waktunya agar dapat meningkatkan jumlah 

sampel secara signifikan dan hasil penelitian yang lebih mendalam. 

51 
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3. Penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan proksi yang lain 

misalnya Return On Equity (ROE) atau Return On Assets (ROA) karena 

investor juga melihat ekuitas perusahaan dalam membeli saham. 

4. Penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan data tahun sebelumnya 

(t-1) agar hasilnya dapat digunakan untuk perbandingan tahun 

berikutnya. 
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