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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Corporate 

Governance yang diproksikan dengan dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan 

manajerial dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang 

diukur menggunakan Cash Flow Return On Asset (CFROA). Penelitian ini 

menggunakan 47 sampel perusahaan dengan metode purposive sampling dengan 

kriteria perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), 

perusahaan manufaktur yang memiliki dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan 

manajerial, ukuran perusahaan serta kinerja keuangan, dan perusahaan manufaktur 

yang menerbitkan laporan keuangan auditan dengan mata uang rupiah. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dewan direksi tidak   

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan besar nilai 

thitung < ttabel (1,129 < 2,018) (2) dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan besar nilai thitung < ttabel (1,404 < 2,018) 

(3) kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan dengan nilai thitung > ttabel (3,389 > 2,018)  (4) ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh  signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan nilai thitung < 

ttabel (0,590 < 2,018). Berdasarkan hasil uji F diperoleh p = 0,003 < 0,05, sehingga 

Good Corporate Governance dan ukuran perusahaan secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Kata Kunci: Good Corporate Governance, dewan direksi, dewan komisaris, 

kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, Cash Flow Return On 

Asset. 

 

PENDAHULUAN 

Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan 

pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (judgement) 

dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut. Karena biasanya 

pemakai hanya bisa menampung dan menganalisis informasi yang terbatas, maka 

tujuan pelaporan akuntansi adalah membuat sistem pemrosesan dan komunikasi yang 



meringkaskan informasi perusahaan yang sangat banyak ke dalam bentuk yang bisa 

dipahami (Hanafi dan Halim, 2009: 27). 

IICG (The Indonesian Institute for Corporate Governance) mendefinisikan 

konsep Corporate Governance sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan 

dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai 

dengan harapan para pemangku kepentingan (stakeholders) lebih lanjut IICG 

mendefinisikan pengertian mengenai Corporate Governance yang baik sebagai 

struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai 

upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam 

jangka panjang. Definisi tersebut mengandung kesimpulan bahwa Corporate 

Governance merupakan serangkaian mekanisme, yang mana mekanisme tersebut 

terdiri dari struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ dalam 

perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan operasional perusahaan agar 

berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Penerapan GCG dipercaya dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut 

Kusumawati, Dwi Novi dan Bambang Riyanto (2005) dalam Dewi dan Widagdo 

(2012) mengemukakan bahwa Corporate Governance yang efektif dalam jangka 

panjang dapat meningkatan kinerja perusahaan dan menguntungkan pemegang 

saham. Etty (2009) dalam Dewi dan Widagdo (2012) yang menyatakan Good 

Corporate Governance yaitu kepemilikan manajerial dan institusional mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

 

LANDASAN TEORI 

A. Good Corporate Governance 

Pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-

urusan publik. World Bank mendefinisikan governance sebagai “the way state 

power is used in managing economic and social resources for development of 

society”. Sedangkan United Nation Development Program (UNDP) 

mendefinisikan governance sebagai “the exercise of political, economic, and 

administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Dalam hal ini 

World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya 

sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan 



UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, administratif dalam 

pengelolaan negara. 

Political governance mengacu pada proses pembuatan kebijakan. 

Economic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang 

ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, 

dan peningkatan kualitas hidup. Administrative governance mengacu pada sistem 

implementasi kebijakan. 

B. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Hubungan keagenan adalah suatu kontrak di bawah satu atau lebih yang 

melibatkan orang untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan 

melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. 

Teori agensi menunjukkan pentingnya pemisahan manajemen perusahaan 

dari pemilik kepada manajer. Tujuan sistem pemisahan ini untuk menciptakan 

efisiensi dan efektifitas dengan menyewa agen profesional dalam mengelola 

perusahaan. Pemisahan kepemilikan dan pengendalian ini membawa pada 

masalah agensi, dimana manajer dalam perusahaan bertindak sebagai “agen” dan 

stakeholder bertindak sebagai “principal”. Pemegang saham sebagai pemilik 

perusahaan prinsipal menyerahkan pembuatan keputusan kepada direktur yang 

bertindak sebagai agen dari pemegang saham. Pemilik menginginkan informasi 

dan mengembangkan sistem insentif untuk meyakinkan tindakan agen berada 

dalam kepentingan pemilik. 

C. Ukuran Dewan Direksi 

Board Size atau ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam 

perusahaan, semakin banyak dewan dalam perusahaan akan memberikan suatu 

bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik, dengan 

kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan 

profitabilitas yang baik dan nantinya akan dapat meningkatkan harga saham 

perusahaan dan nilai perusahaan pun juga akan ikut meningkat.  

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang 

akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun 

jangka panjang. Direksi harus memastikan, bahwa perusahaan telah sepenuhnya 



menjalankan seluruh ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (Purwaningtyas, 2011). 

Peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi akan memberikan 

manfaat bagi perusahaan karena terciptanya network dengan pihak luar 

perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya (Faisal, 2005 dalam 

Dewayanto, 2010). 

D. Ukuran Dewan Komisaris 

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris. Dewan 

komisaris adalah mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung 

jawab untuk mengelola perusahaan secara efektif. Dewan komisaris terdiri dari 

inside dan outside director yang akan memiliki akses informasi khusus yang 

berharga dan sangat membantu dewan komisaris serta menjadikannya sebagai 

alat efektif dalam keputusan pengendalian. Sedangkan fungsi dari dewan 

komisaris itu sendiri adalah mengawasi pengelolaan perusahaan yang 

dilaksanakan oleh manajemen (direksi) dan bertanggung jawab untuk 

menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam 

mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan 

(Mulyadi, 2002 dalam Mutia, Zuraida dan Andriani, 2011).    

Tanggung jawab utama dewan komisaris adalah memonitor kinerja 

manajerial dan mencapai tingkat timbal balik (return) yang memadai bagi 

pemegang saham. Di lain pihak, dewan juga harus mencegah timbulnya benturan 

kepentingan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan di perusahaan. Selain 

itu ada yang berpendapat bahwa dewan komisaris merupakan inti dari Corporate 

Governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, 

mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan 

terlaksananya akuntabilitas (Lestariningsih, 2008 dalam Sekaredi, 2011). 

E. Kepemilikan Manajerial 

Pengertian kepemilikan manajerial menurut Wahidahwati (2002) dalam 

Laila (2011) sebagai berikut: “Kepemilikan manajerial merupakan pemegang 

saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan 

keputusan perusahaan (Direktur dan Komisaris). Kepemilkan manajerial diukur 



dari jumlah prosentase saham yang dimiliki manajemen”. Menurut Stanny (2009) 

dalam Laila (2011), kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan 

dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang 

saham luar dengan manajemen. Sehingga permasalahan keagenan diasumsikan 

akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang 

pemilik. 

F. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana diklasifikasikannya 

perusahaan menurut besar kecilnya. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat 

dilihat dari jumlah pendapatan, total aset, jumlah karyawan dan total modal maka 

akan mencerminkan keadaan perusahaan yang semakin kuat (Basyaib, 2007 

dalam Mutia, Zuraida dan Andriani, 2011). Menurut Departemen Perindustrian 

dan Perdagangan Republik Indonesia ukuran perusahaan terbagi dalam tiga 

kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil. 

Suatu perusahaan yang sudah mapan akan memiliki aktivitas yang lebih besar 

dan memiliki risiko atau tanggung jawab yang besar pula sesuai dengan aktivitas 

yang dilakukan. Semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin dikenal 

masyarakat, yang berarti semakin mudah untuk mendapatkan informasi mengenai 

perusahaan (Jogiyanto, 2003: 282) dalam Mutia, Zuraida dan Andriani (2011). 

G. Kinerja Keuangan 

Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu 

perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang 

ditetapkan. Kinerja perusahaan hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur 

dan menggambarkan kondisi empirik suatu perusahaan dari berbagai ukuran yang 

disepakati. Untuk menilai kinerja perusahaan, maka dilakukan penilaian kinerja 

perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan merupakan suatu proses atau sistem 

penilaian mengenai pelaksanaan kemampuan kerja suatu perusahaan (organisasi) 

berdasarkan standar tertentu. Penilaian kinerja perusahaan bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas operasional perusahaan (Wijayanti, 2012). 

 

 



HIPOTESIS PENELITIAN   

H1 : Ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan.   

H2 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja  keuangan.  

H3 : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja    keuangan. 

H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja  keuangan.  

 

METODE PENELITIAN 

A. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 1998: 57). 

Populasi yang menjadi objek penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011. 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 1998: 57). Sampel dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang 

menerapkan Good Corporate Governance dalam kaitannya dengan kinerja 

keuangan perusahaan pada tahun 2009-2011. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik non random sampling yaitu cara pengambilan sampel yang 

tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. 

Salah satu teknik pengambilan sampel yang termasuk dalam teknik non random 

sampling adalah metode purposive sampling (Laila, 2011). Puposive sampling 

adalah teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja (Sugiyono, 1998: 62).  

B. Metode Analisis Data 

Statistik Deskriptif. Uji statistik deskriptif digunakan untuk 

mendeskripsikan secara ringkas variabel-variabel dalam penelitian ini. Analisis 

deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran data yang akan dianalisis. 

Ghozali (2006) dalam Raharja (2012) menyebutkan bahwa alat analisis yang 

digunakan dalam uji statistik deskriptif antara lain adalah nilai maksimum 

minimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi.  



Uji Asumsi Klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui 

apakah data tersebut memenuhi asumsi-asumsi dasar. Hal ini penting dilakukan 

untuk menghindari estimasi yang bias. Pengujian yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji 

Heteroskedastisitas. 

Analisis Regresi Linier Berganda. Menurut Gujarati (2003) dalam 

Wijayanti (2012) analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai 

ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel 

independen (bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-

rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel 

independen yang diketahui. 

Pengujian Hipotesis.  

a. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur proporsi variabel 

dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Definisi khusus ini memliki 

penafsiran yang valid apabila model regresi mengandung konstanta. Nilai 

koefisien determinan antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang paling kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel dependen. Menurut Ghozali (2009) dalam Wijayanti (2012) secara 

umum koefisien determinasi untuk data silang (cross section) relatif rendah 

karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan 

untuk data runtut waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien 

determinasi yang tinggi.  

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F dan uji statistik t (uji t). Uji statistik F pada dasarnya 

digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen. Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemempuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 



Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu dengan tingkat keyakinan 

(α) sebesar 5% (Ghozali, 2006: 83) dalam Widhianningrum dan Amah (2012). 

Adapun kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut: 

F hitung > F tabel, maka hipotesis diterima 

F hitung ≤ F tabel, maka hipotesis ditolak 

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 

dengan tingkat kepercayaan (α) sebesar 5% (Ghozali, 2006: 84) dalam 

Widhianningrum dan Amah (2012). Untuk mengetahui pengaruh antara setiap 

variabel independen dengan variabel dependen, dapat dilihat dari nilai t hitung dan 

t tabel pada tingkat keyakinan 5% atau (α=0.05). Adapun kriteria penilaiannya 

adalah menetapkan variabel yang bermakna dengan membandingkan t hitung 

dengan t tabel, apabila t hitung > t tabel, maka dikatakan signifikan.  

      

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 

Setelah semua data terkumpul dari berbagai sumber, maka berdasarkan teori 

yang ada penulis akan menganalisa data tersebut sesuai dengan pokok permasalahan 

dan hipotesis yang telah dikemukakan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi variabel dewan direksi (DD), dewan komisaris (DK), kepemilikan 

manajerial (KM), ukuran perusahaan (CZ). 

Tabel Hasil Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DD 47 3,00 13,00 4,6170 2,35495 

DK 47 2,00 7,00 3,9362 1,53799 

KM 47 0,03 28,10 9,0709 9,69567 

CZ 47 11,15 17,48 13,3263 1,44816 

CFROA 47 0,07 0,97 0,4010 0,18508 

Valid N (listwise) 47     

Sumber : Hasil olah data, 2014,   



Dewan Direksi (DD) diukur dari jumlah anggota dewan direksi pada 

perusahaan. Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif dapat diketahui bahwa 

dari 47 perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia mempunyai rata-rata DD 

sebesar 4,6170, dengan standar deviasi 2,35495 sementara nilai terendah 3,00 dan 

nilai tertinggi 13,00. 

Dewan Komisaris (DK) diukur dari jumlah anggota dewan komisaris pada 

perusahaan. Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif dapat diketahui bahwa 

dari 47 perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia mempunyai rata-rata DK 

sebesar 3,9362, dengan standar deviasi 1,53799 sementara nilai terendah 2,00 dan 

nilai tertinggi 7,00. 

Kepemilikan Manajerial (KM) menunjukkan seberapa besar saham 

perusahaan yang dimiliki oleh manajemen. Berdasarkan hasil perhitungan statistik 

deskriptif dapat diketahui bahwa kepemilikan manajerial pada 47 perusahaan yang 

go public di Bursa Efek Indonesia mempunyai nilai rata-rata KM sebesar 9,0709, 

dengan standar deviasi 9,69567 sementara nilai terendah 0,03 dan nilai tertinggi 

28,10. 

Ukuran Perusahaan (CZ) merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki 

perusahaan, diukur dengan menggunakan logaritma natura total aset yang ada dalam 

perusahaan. Dari hasil perhitungan statistik deskriptif menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan dari 47 perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia mempunyai 

rata-rata CZ sebesar 13,3263, dengan standar deviasi sebesar 1,44816 sementara nilai 

terendah sebesar 11,15 dan nilai tertinggi sebesar 17,48.  

Pengujian Asumsi Klasik 

Uji Normalitas Data. Uji normalitas data dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui apakah data dari masing-masing variabel memilliki distribusi 

normal. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati 

normal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji One kolmogorov-Smirnov 

dalam melakukan uji normalitas data. 

Dari hasil olah data nilai signifikan atau probability dari model yang memiliki 

nilai signifikan sebesar 0.649 > 0.05 maka data berdistribusi normal. 

 



1. Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Kesimpulan 

DD 0,661 1,514 Bebas Multikolinearitas 

DK 0,693 1,443 Bebas Multikolinearitas 

KM 0,903 1,108 Bebas Multikolinearitas 

CZ 0,677 1,478 Bebas Multikolinearitas 

Sumber: Hasil olah data, 2014,   

Hasil uji multikolinearitas pada model penelitian di atas menunjukkan bahwa 

seluruh variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance > 

0.1 sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak terjadi multikolinearitas. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam penelitian ini untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam 

model, dengan menggunakan uji Rank-Spearman. Apabila hasil uji Rank-Spearman 

menunjukkan apabila nilai signifikan > 0.05 maka dapat dikatakan bahwa model 

regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Signifikan Taraf Signifikan Keterangan 

DD 0,447 0,05 Bebas Heteroskedastisitas 

DK 0,988 0,05 Bebas Heteroskedastisitas 

KM 0,678 0,05 Bebas Heteroskedastisitas 

CZ 0,633 0,05 Bebas Heteroskedastisitas 

Sumber : Hasil olah data, 2014, lampiran 9. 

Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada 

satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

dependen. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikan > 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model. 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lainnya. Uji yang untuk mendeteksi adanya korelasi adalah uji 

Durbin Watson. Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi dengan menggunakan 



bantuan program komputer SPSS 17.0 for windows diperoleh nilai Durbin-Watson 

sebesar 1,894 (lihat lampiran 1), angka tersebut berada pada dU < DW < 4-dU yaitu 

1,7736 < 1,894 < 2,2264 maka H0 =  tidak ada autokorelasi positif, negatif tidak 

ditolak (Ghozali, 2011:110). Yang artinya bahwa dalam model tersebut tidak 

terdapat autokorelasi 

Hasil Uji Hipotesis 

Tabel Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 
thitung Signifikan Keterangan 

Konstanta  -0,002 -0,009 0,993  

DD 0,014 1,129 0,265 Tidak Signifikan 

DK 0,026 1,404 0,168 Tidak Signifikan 

KM 0,009 3,389 0,002 Signifikan 

CZ 0,012 0,590 0,558 Tidak Signifikan 

F 4,693            sig.  0,003 

R
2 0,309 

Adjusted R
2
 0,243 

Sumber: Hasil Olah Data, 2014,   

Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi yaitu untuk mengukur proporsi atau presentasi 

sumbangan dari seluruh variabel bebas (X) yang terdapat dalam model regresi 

terhadap variabel-variabel terikat (Y). Dalam hal ini untuk mengukur proporsi dari 

variabel dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan ukuran 

perusahaan terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. 

Hasil perhitungan diperoleh niai koefisien determinasi (Ad. R
2
) sebesar 0,243. 

Hal ini berarti bahwa dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan 

ukuran perusahaan memberikan sumbangan sebesar 24,3 % terhadap kinerja 

perusahaan di Indonesia, sedangkan 75,7 % dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar 

model. 

Uji Signifikan Simultan (Uji statistik F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen. Nilai Fhitung (4,693) dengan nilai p-value = 0,003 

sedangkan Ftabel (2,59) dengan ketentuan α = 5%, df1=k-1 atau 5-1 = 4, dan df2=n-k 

atau 47-5 = 42. Hasil dari distribusi Fhitung (4,693) lebih besar dari Ftabel (2,59) dengan 



p 0,003 < 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel dewan direksi (DD), dewan 

komisaris (DK), kepemilikan manajerial (KM) dan ukuran perusahaan (CZ) secara 

simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan sehingga dapat disimpulkan model fit.   

Uji Signifikansi Individual (Uji statistik t) 

a. Hasil thitung untuk variabel dewan direksi (DD) sebesar 1,129 < 2,018 (ttabel), dan 

nilai sig sebesar 0,265 > 5%, sehingga H0 diterima yang artinya dewan direksi 

(DD) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

b. Hasil thitung untuk variabel dewan komisaris (DK) sebesar 1,404 < 2,018 (ttabel), 

dan nilai sig sebesar 0,168 > 5%, sehingga H0 diterima yang artinya dewan 

komisaris (DK) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

c. Hasil thitung untuk variabel kepemilikan manajerial (KM) sebesar 3,389 > 2,018 

(ttabel), dan nilai sig sebesar 0,002 < 5%, sehingga H0 ditolak yang artinya 

kepemilikan manajerial (KM) berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

d. Hasil thitung untuk variabel ukuran perusahaan (CZ) sebesar 0,590 < 2,018 (ttabel), 

dan nilai sig sebesar 0,558 > 5%, sehingga H0 diterima yang artinya ukuran 

perusahaan (CZ) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama mendapatkan hasil bahwa 

Dewan Direksi (DD) mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja 

keuangan yang diukur dengan Cash Flow Return On Asset (CFROA). Hasil uji t 

memperoleh nilai thitung < ttabel (1,129 < 2,018) dengan nilai signifikansi sebesar 0,265 

> 0,05; besar nilai koefisien regresi untuk variabel dewan direksi (DD) adalah 0,014 

dengan parameter positif maka  H1 ditolak.  

Jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang 

pengelolaan sumber daya. Akan tetapi, semakin besar jumlah dewan direksi juga 

akan meningkatkan permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi. Semakin 

meningkatnya jumlah dewan direksi juga membuat pengawasan yang dilakukan akan 

semakin sulit, sehingga menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari 

pemisahan antara manajemen dan control. 

 



Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama mendapatkan hasil bahwa 

dewan komisaris mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja 

keuangan yang diukur dengan Cash Flow Return On Asset (CFROA). Hasil uji t 

memperoleh nilai thitung < ttabel (1,404 < 2,018)  dengan nilai signifikasi sebesar 0,168 

> 0,05; besar nilai koefisien regresi untuk variabel dewan komisaris adalah 0,026 

dengan parameter positif maka H2 ditolak. 

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama mendapatkan hasil bahwa 

kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

keuangan yang diukur dengan Cash Flow Return On Asset (CFROA). Hasil uji t 

memperoleh nilai thitung > ttabel (3,389 > 2,018) dengan nilai signifikasi sebesar 0,002 < 

0,05; besar nilai koefisien regresi untuk variabel kepemilikan manajerial adalah 

0,009 dengan parameter positif maka H3 diterima 

Kepemilikan saham manajerial dapat membantu penyatuan kepentingan antara 

pemegang saham dengan manajer, semakin meningkat proporsi kepemilikan saham 

manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan. Pada perusahaan dengan 

kepemilikan manajerial, manajer yang sekaligus pemegang saham tentunya akan 

menselaraskan kepentingannya sebagai manajer dengan kepentingannya sebagai 

pemegang saham. Sementara dalam perusahaan tanpa kepemilikan manajerial, 

manajer yang bukan pemegang saham kemungkinan hanya mementingkan 

kepentingannya sendiri (Trisnantari, 2010). 

Ukuran Perusahaan dengan Kinerja Keuangan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama mendapatkan hasil bahwa 

ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja 

keuangan yang diukur dengan Cash Flow Return On Asset (CFROA). Hasil uji t 

memperoleh nilai thitung < ttabel (0,590 < 2,018) dengan nilai signifikasi sebesar 0,558 > 

0,05; besar nilai koefisien regresi untuk variabel ukuran perusahaan adalah 0,012 

dengan parameter positif maka H4 ditolak. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Raharja 

(2012) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 



kinerja keuangan perusahaan, ukuran perusahaan yang besar belum tentu 

menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik. Semakin besar aset yang dimiliki 

perusahaan, semakin kompleks pula masalah agensi yang dihadapi. 

Simpulan  

1. Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil uji t 

memperoleh thitung sebesar 1,129 dengan p > 5%, maka H1 ditolak. Semakin 

meningkatnya jumlah dewan direksi juga membuat pengawasan yang dilakukan 

akan semakin sulit, sehingga menimbulkan permasalahan agensi yang muncul 

dari pemisahan antara manajemen dan control. 

2. Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil uji t 

memperoleh thitung sebesar 1,404 dengan p > 5%, maka H2 ditolak. Semakin 

banyak jumlah anggota dewan komisaris, maka dewan komisaris akan semakin 

kesulitan mengawasi dan mengendalikan tindakan manajemen, serta kesulitan 

dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan.    

3. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil uji t 

memperoleh thitung sebesar 3,389 dengan p < 5%, maka H3 diterima. Kepemilikan 

saham manajerial dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang 

saham dengan manajer, semakin meningkat proporsi kepemilikan saham 

manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan. 

4. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Hasil uji t memperoleh thitung sebesar 0,590 dengan p > 5%, maka H4 ditolak. 

Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, semakin kompleks pula masalah 

agensi yang dihadapi. 

Saran 

1. Menambah populasi perusahaan yang akan dijadikan sampel penelitian tidak 

hanya perusahaan manufaktur tetapi juga jenis industri lainnya yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

2. Menambah jumlah tahun sampel penelitian agar hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan dan sampel yang dapat diolah lebih banyak. 

3. Menambah variabel-variabel independen di luar penelitian ini agar dapat 

diketahui faktor-faktor utama yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 
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