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BAB IV 

ANALISI DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Objek Penelitian 

 

Data pada penelitian ini merupakan data sekunder yang di peroleh dari 

laporan keuangan dan Annual Report dari www.idx.co.id. Objek yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perusahaan Perbankan Go Public yang terdaftar di BEI 

periode 2011-2015. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 

20 perusahaan. 

B. Analisis Data 

1. Statistik deskriptif 

Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk memberikan 

informasi mengenai variabel-variabel penelitian seperti kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan publik. Statistik 

deskriptif untuk variabel-variabel penelitian tersebut dapat kita lihat 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Deskriptif variabel penelitian 

Hasil Statistik Deskriptif 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 100 0,05 5,42 2,2515 1,23753 

Kepemilikan Manajerial 100 16,83 96.92 58,6989 18,07728 

Kepemilikan 

Institusional 

100 10,11 97,94 72,1975 18,87167 

Kepemilikan Publik 100 0,06 50,85 25,4503 15,79013 

Valid N (listwise) 100       

      Sumber: data sekunder diolah, 2016 

 Tabel diatas menggambarkan deskripsi variabel-variabel statistik dalam 

penelitian. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah mean, standar 
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deviasi, maksimum, minimum. Minimum adalah nilai terkecil dari suatu 

rangkaianpengamatan, maksimum adalah nilai terbesar dari suatu rangkaian 

pengamatan,mean (rata-rata) adalah hasil penjumlahan nilai seluruh data dibagi 

denganbanyaknya data, sementara standar deviasi adalah akar dari jumlah kuadrat 

dariselisih nilai data dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Tabel 4.1 

menunjukkan deskriptif variabel penelitian dengan jumlah data setiap variabel 

yang valid sebanyak 100 adalah sebagai berikut: 

a. Variable Return On Aseet (ROA) mempunyai nilai minimum sebesar 0,05 

dan nilai Maksimum 5,42. Mean ROA adalah 2,2515 dengan standar 

deviasi 1,23753. 

b. Variable kepemilikan manajerial mempunyai nilai Minimum sebesar 16,83 

dan nilai maksimum 96,92. Mean kepemilikan manajerial adalah 58,6989 

dengan standar deviasi 18.07728. 

c. Variabel kepemilikan institusional mempunyai nilai minimum sebesar 

10,11 dan nilai maksmimum 97,94. Mean kepemilikan institusional adalah 

72,1975 dengan standar deviasi 18,87167. 

d. Variabel kepemilikan publik mempunyai nilai minimum sebesar 2,06 dan 

nilai maksimum 50,85. Mean kepemilikan publik adalah 25.2503 dengan 

standar deviasi 15,79013. 
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2. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan uji regresi, peneliti harus memastikan bahwa uji 

regresi yang dilakukan adalah bebas dari uji asumsi klasik yang dilihat dari tabel 

sebagai syarat uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, 

uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. 

a. Uji Normalitas 

Uji normaliatas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen, 

variabel independen dalam model regresi tersebut terdistribusi normal (Gonzali, 

2006). Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati 

normal. Dibawah ini adalah hasil penelitian uji normalitas dengan Kolmogorov 

Smirnov, sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas 

Variabel Kolmogorov 

Smirnov 

Asymp.Sig Keterangan 

Unstandardized  

residual 

0,391 0,998 Normal 

Suber: data sekunder diolah, 2016 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat besarnya nilai statistik 

Kolmogorov-Smirnov adalah 0,391 dan nilai Asymptotic Significance 

sebesar 0,998. Karena signifikan lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima 

yang menunjukkan data residual terdistribusi secara normal. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa persamaan regresi pada model memenuhi asumsi 

normalitas. 
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b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat 

korelasi antara variabel bebas dalam model regresi (Ganzali, 2006) Model regresi 

yang baik seharusnya bebas dari multikolinearitas. Jika terjadi korelasi, maka 

terdapat gejala multikolinearitas. Multikolinearitas juga dapat dilihat dengan 

membandingkan nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai 

tolerance diatas 0,10 dan VIF dibawah nilai 10 maka dinyatakan bebas 

multikolinearitas.  

Tabel 4.3 

Hasil uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Manajerial  0,700 1,429 Bebas Multikolinearitas 

Institusional  0,266 3,766 Bebas Multikolinearitas 

Publik  0,244 4,091 Bebas Multikolinearitas 

Sumber: data sekunder diolah, 2016 

 

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.3 menunjukan bahwa tidak ada 

satupun variabel bebas yang memiliki nilai tolerance dibawah 0,10 dan (VIF) 

diatas 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar 

variabel bebas dalam model regesi ini. 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual suatu pengamatan kepengamatan lain dalam model regresi 

(Ganzali, 2006). 
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Hasil uji heteroskedastisitas dari gambar 4.4 menunjukan bahwa grafik 

scatterplot antara SRESID dan ZPRED menunjukan pola penyebaran, dimana 

titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan 

bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data yang akan digunakan. 

 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

Variabel Batas 

atas 

DW Batas 

bawah 

Kesimpulan 

Kepemilikan Manajerial, 

Kepemilikan Institusional, 

Kepemilikan Publik 

1,7364 2.165 1.6131 Bebas Autokolerasi 

 Sumber: data sekunder diolah, 2016 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai DW yang diperoleh adalah 

sebesar 2,165. Nilai tabel dU untuk k = 3 dan n = 100 adalah sebesar 1,7364 dan 

nilai 4-dU adalah sebesar 2,2636 jadi 1,7364 < 2,165 <2,2636. Dengan rumus 
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dU< DW < 4 – dU maka dapat disimpulkan sehingga dapat disimpulkan model 

regresi terbebas dari masalah autokorelasi. 

 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh 

variable bebas terhadap variable terikat. Analisis regresi linier berganda akan 

menguji koefisien determinasi (R-Square). Analisis regresi berganda digunakan 

untuk menguji pengaruh variabel independen tingkat kesehatan perusahaan, 

kepemilikan manajerial kepemilikan institusional dan kepemilikan publik.  Pengujian 

secara simultan (Uji F) berdasarkan dengan α = 0,05 dengan perolehan nilai dari F 

hitung dan F tabel. Apabila F hitung > F tabel maka dapat diartikan terdapat 

pengaruh secara simultan dari variable independen terhadap variable dependen. 

Pengujian secara parsial (Uji t), dimana untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen menggunakan tabel t dengan α = 0,05. 

Berikut adalah tabel hasil analisis regresi linier berganda 

Tabel 4.6 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

Konstanta 0,207 1,303 

Kepemilikan Manajerial 0,028 0,008 

Kepemilikan Institusional -0,007 0,012 

Kepemilikan Publik 0,034 1,015 

Sumber: data sekunder diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat ditemukan bahwa model persamaan kedua 

sebagai berikut: 

ROA = 0,207 + 0,028 Manajerial - 0,007 Institusional + 0,034 Publik + e  
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Konstanta adalah 0,207 artinya jika tidak ada kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, kepemilikan publik, maka ROA adalah sebesar 0,207 

%. Nilai koefisien variabel X1 (kepemilikan manajerial) sebesar 0,028%. Hal ini 

mengandung arti bahwa setiap kenaikan kepemilikan manajerial  1%, maka 

variabel ROA (Y) akan naik sebesar 0,028% dengan asumsi bahwa variabel bebas 

yang lain dari model regresi  adalah tetap. Nilai koefisien variabel X2 

(kepemilikan institusional) sebesar -0,007%. Hal ini mengandung arti bahwa 

setiap penurunan kepemilikan institusional  1%, maka variabel ROA (Y) akan 

turun sebesar 0,007% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model 

regresi  adalah tetap. Nilai koefisien variabel X3 (kepemilikan publik) sebesar 

0,034%. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan kepemilikan publik  1%, 

maka variabel ROA (Y) akan naik sebesar 0,034% dengan asumsi bahwa variabel 

bebas yang lain dari model regresi  adalah tetap. 

 

a. Uji Koefesien Determinasi (R
 
Square) 

 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Determinasi R
2
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 0,447 0,200 0,175 1,15782 2,165 

Sumber: data sekunder diolah, 2016 

Koefisien Determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui ketepatan 

hubungan antara variable independen dengan variable dependen dalam suatu 

persamaan regresi. Berdasarkan analisis koefisien determinasi diperoleh hasil R 

Square sebesar 0,2 yang artinya bahwa 20% variabel ROA akan dipengaruh oleh 

variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan imstitusional, kepemilikan publik, 
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sedangkan sisanya sebesar 80% (100%-20%) dipengaruhi oleh faktor lain diluar 

model regresi ini. 

 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 32,107 3 10,702 7,983 0,000 

Residual 128,692 96 1,341   

Total 160,799 99    

 Sumber: data sekunder diolah, 2016 

 

Berdasarkan analisis, dapat diketahui bahwa nilai Fhitung adalah sebesar 

7,983 sedangkan niali Ftabel adalah sebesar 3,09. Karena nilai Fhitung > Ftabel 

dengan Sig. 0,000 < α (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan 

Manajerial (X1), Kepemilikan Institusional (X2), Kepemilikan Publik (X3), 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan. 

 

c. Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t) 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji t 

Variabel thitung Sig. Keterangan 

Konstanta 0,159 0,874  

Kepemilikan Manajerial 3,638 0,000 H1 diterima 

Kepemilikan Institusional -0,578 0,565 H2 ditolak 

Kepemilikan Publik 2,306 0,023 H3 diterima 

Sumber: data sekunder diolah, 2016 

 Menghitungnya dengan rumus (α) (N-K) yaitu 0,005 dengan 97 kemudian 

dilihat t tabel  yaitu 1,98472. Hasil pengujian parsial (uji t) untuk menguji 

kepemilikan manajerial terhadap ROA menunjukkan hasil t hitung 3.638 dan nilai 
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signifikan sebesar 0,000 dan nilai t tabel  1,98472 oleh karena itu t hitung 3.638  

>1,98472 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Sehingga bisa diketahui hasil 

pengujian hipotesis H1a adalah Ho ditolak Ha diterima. Dan dapat disimpulkan 

bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap ROA. Hasil ini sejalan 

dengan penelitian Adi nugraha (2014), Wiryakurnia Utami (2015) dan Amelia 

lindawati (2010) yang menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan (ROA). Hal ini berarti hipotesis 1 diterima. 

Hasil pengujian parsial (uji t) untuk menguji kepemilikan institusionall 

terhadap ROA menunjukkan hasil t hitung  -0,578 dan nilai signifikan sebesar 0,565 

dan nilai t tabel 1,98472 oleh karena itu t hitung  -0,578 < 1,98472 dan nilai signifikan 

0,565 > 0,05. Sehingga bisa diketahui hasil pengujian hipotesis H1a adalah Ho 

diterima Ha ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap ROA. Hasil ini sejalan dengan penelitian Andika putra 

(2013), Wehdawati, dkk (2015), Titi purwantini (2008) dan Umar uzzul islam 

(2016) yang menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan (ROA). Hal ini berarti hipotesis 2 ditolak. 

Hasil pengujian parsial (uji t) untuk menguji kepemilikan publik  terhadap 

ROA menunjukkan hasil t hitung  2,306  dan nilai signifikan sebesar 0,023 dan nilai 

t tabel  1,98472 oleh karena itu t hitung 2,306  > 1,98472 dan nilai signifikan 0,023 < 

0,05. Sehingga bisa diketahui hasil pengujian hipotesis H1a adalah Ho ditolak Ha 

diterima. Dan dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 

terhadap ROA. Hasil ini sejalan dengan penelitian Winata galih yoga (2012), 

(Andika putra, 2013) dan Amelia lindawati (2010) yang menyatakan kepemilikan 
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publik berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (ROA). Hal ini berarti hipotesis 

3 diterima. 

 

C. Pembahasan 

1. Pengaruh Corporate Governance ( Kepemilikan Manajerial) 

Terhadap Kinerja Perusahaan (ROA) 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat dijelaskan bahwa 

kepemilikan majerial berpengaruh positif dan signifikan  terhadap kinerja 

perusahaan Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan Go Public yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015. 

Hasil penelitian ini sesuai  dan didukung penelitian yang dilakukan 

oleh (Andika putra, 2013), (Amelia lindawati, 2010), (Wiryakurnia Utami, 

2015) yang mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan 

antara kepemilikan Manajerial terhadap kinerja perusahaan (ROA) memang 

pada salah satu cara untuk mengurangi biaya agensi adalah dengan 

meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Kepemilikan  

manajerial dapat digunakan untuk menentukan kebijakan perusahaan 

sehingga berpotensi untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan. Semakin 

besar meningkatnya proporsi kepemilikan manajerial maka akan semakin 

baik kinerja perusahaan sehingga manajer akan termotivasi meningkatkan 

kinerja untuk perusahanya. Dijelaskan bahwa Agency cost akan rendah 

didalam perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi, hal ini 

kepemilikan manajerial memungkinkan adanya penyatuan kepentingan 
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manajer antar pemegang saham yang berarti semakin meningkat proporsi 

saham manajerial , maka pihak manajemen akan berupaya lebih giat dalam 

memenuhi kepentingan pemegang saham dan juga dirinya sendiri sehingga 

akan baik kinerja perusahaan. Dengan demikian kepemilikan saham oleh 

manajemen merupakan insentif bagi para manajer untuk meningkatkan 

kinerja peusahaan secara optimal sehingga akan meminumumkan agency 

cost. 

 

 

2. Pengaruh Corporate Governance ( Kepemilikan Institusional ) 

terhadap kinerja perusahaan (ROA). 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat dijelaskan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan  terhadap 

kinerja perusahaan. Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan Go Public 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015. Hasil 

penelitian ini sesuai  dan didukung penelitian yang dilakukan oleh 

(Wulandri, 2006), (Umar Uzzul, 2016), (Andika Putra, 2013), 

(Wehdawati dkk, 2015), (Vivi purwanti, 2008) yang mengungkapkan 

bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara kepemilikan 

lnstitusional terhadap kinerja perusahaan (ROA). kepemilikan 

institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki perusahaan oleh 

institusi atau lembaga seperti bank, perusahaan investasi, perusahaan 

asuransi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan yang kurang  
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terkonsentrasi oleh institusi tidak dapat mengontrol perilaku manajer 

sehingga bertindak untuk mencapai kepentingan diri sendiri, biaya agen 

dapat bertambah mengakibatkan penurunan pada kinerja perusahaan. 

Kurangnya kepemilikan oleh investor institusional akan menurunkan 

pengawasan yang kurang optimal terhadap kinerja perusahaan. Semakin 

kecil kepemilikan institusional maka konflik antara pemegang saham 

dengan manajer akan semakin bertambah dan akhirnya akan 

menimbulkan agency cost. Bahwa monitoring institusi yang kurang 

maksimal dapat mengubah struktur pengelolaan perusahaan dan  

menurunkan  kemakmuran pemegang saham.  

3. Pengaruh Corporate Governance ( Kepemilikan Publik ) 

terhadap kinerja perusahaan (ROA). 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat dijelaskan bahwa 

kepemilikan publik berpengaruh positif dan signifikan  terhadap kinerja 

perusahaan. Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan Go Public yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015. Hasil penelitian ini 

sesuai  dan didukung penelitian yang dilakukan oleh (Andika Putra, 

2013), (Amelia lindawati, 2010), (Wiryakurnia Utami, 2015)  yang 

mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara 

kepemilikan publik terhadap kinerja perusahaan (ROA). Kepemilikan 

perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan besar dalam 

mempengaruhi perusahaan melalui media massa berupa kritikan atau 

komentar yang semua dianggap suara publik atau masyarakat. Adanya 
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konsentrasi kepemilikan luar menimbulkan pengaruh dari pihak luar 

sehingga mengubah pengelolaan perusahaan, dari pernyataan dapat 

ditarik kesimpulan bahwa perusahaan yang tingkat kepemilikan 

publiknya lebih tinggi akan lebih cenderung tepat waktu dalam 

penyampaikan laporan keuangan kepada pemegang saham. Jadi 

peningkatan kepemilikan publik disebabkan adanya perlindungan hukum 

terhadap pemegang saham dan keterbukan informasi kepada publik. 

Meningkatnya kepemilikan publik menunjukan adanya sistem corporate 

governance yang baik, sehingga kepemilikan publik diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan (ROA).  


