
BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Statistika Deskriptif 

Data sekunder yang diperoleh dari data-data laporan keuangan perusahaan 

jasa terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012 hingga 2016 dijadikan 

sebagai data yang akan digunakan pada penelitian ini. Dalam melakukan uji data, 

program SPSS versi 22 digunakan untuk pengolahan data uji statistik deskriptif, 

uji outlier, dan program E-Views 9 untuk pengolahan uji regresi panel. Pada tabel 

4.1 dapat dilihat jumlah data perusahaan terdaftar di BEI yang akan diuji. 

Tabel 4.1 
Daftar Perusahaan Jasa yang Dijadikan Sebagai Sampel 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan yang terdaftar di BEI 2012-2016 221 perusahaan 

Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria 71 perusahaan 

Perusahaan yang dijadikan sampel 150 perusahaan 

Total sampel selama periode 5 tahun 750 data 

Total sampel outlier (14 data) 

Total sampel setelah outlier 736 data 

Sumber: Data sekunder diolah (2018). 

Berdasarkab dengan Tabel 4.1, terlihat bahwa perusahaan yang melaporkan 

laporan keuangannya selama lima tahun dari periode 2012 hingga 2016 kepada 

BEI sejumlah 221 perusahaan. Setelah melakukan uji outlier, didapat sisa data 

yang akan diuji sebanyak 736 perushaan. 

Pada Tabel 4.2 merupakan tabel statistik deskriptif setiap variabel dengan 

nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi pada sample perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
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Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Return on Asset 736 -0,48 2,09 0,0551 0,1166 

Return on Equity 736 -67,72 90,84 9,3782 14,6412 

Komisaris 

Independen 
736 0,00 1,00 0,4279 0,1425 

Dewan Direksi 736 2,00 12,00 5,00 2,190 

Komite Audit 736 0,00 8,00 3,14 0,918 

Kepemilikikan 

Institusional 
736 0,00 1,00 0,6434 0,2288 

Kepemilikan 

Manajerial 
736 0,00 0,80 0,0418 0,1188 

Firm size 736 9,97 15,02 12,5617 0,9282 

Sumber: Data sekunder diolah (2018). 

Standar deviasi pada variabel return on asset sebesar 0,1166 dan nilai 

minimum serta nilai maksimum masing-masing -0,48 hingga 2,09. Nilai rata-rata 

return on asset pada perusahaan jasa dalam penelitian ini adalah sebesar 0,0551. 

Standar deviasi pada variabel return on equity sebesar 14,6412 dan nilai 

minimum serta nilai maksimum masing-masing -67,72 hingga 90,84. Nilai rata-

rata return on equity pada perusahaan jasa dalam penelitian ini adalah sebesar 

9,3782. 

Standar deviasi pada variabel komisaris indenden sebesar 0,1425 dan nilai 

minimum serta nilai maksimum masing-masing 0,00 hingga 1,00. Nilai rata-rata 

komisaris indenden pada perusahaan jasa dalam penelitian ini adalah sebesar 

0,4279. 

Standar deviasi pada variabel dewan direksi sebesar 2,190 dan nilai 

minimum serta nilai maksimum masing-masing 2,00 hingga 12,00. Nilai rata-rata 

dewan direksi pada perusahaan jasa dalam penelitian ini adalah sebesar 5,00. 
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Standar deviasi pada variabel komite audit sebesar 0,918 dan nilai minimum 

serta nilai maksimum masing-masing 0,00 hingga 8,00. Nilai rata-rata komite 

audit pada perusahaan jasa dalam penelitian ini adalah sebesar 3,14. 

Standar deviasi pada variabel kepemilikan institusional sebesar 0,2288 dan 

nilai minimum serta nilai maksimum masing-masing 0,00 hingga 1,00. Nilai rata-

rata kepemilikan institusional pada perusahaan jasa dalam penelitian ini adalah 

sebesar 0,6434. 

Standar deviasi pada variabel kepemilikan manajerial sebesar 0,1188 dan 

nilai minimum serta nilai maksimum masing-masing 0,00 hingga 0,8. Nilai rata-

rata kepemilikan manajerial pada perusahaan jasa dalam penelitian ini adalah 

sebesar 0,0418. 

Standar deviasi pada variabel ukuran perusahaan sebesar 0,9282 dan nilai 

minimum serta nilai maksimum masing-masing 9,97 hingga 15,02. Nilai rata-rata 

ukuran perusahaan pada perusahaan jasa dalam penelitian ini adalah sebesar 

12,5617.  

 

4.2 Hasil Uji Outlier 

Setelah melakukan uji outlier, sampel data observasi yang digunakan pada 

penelitian ini berjumlah 736 data. Batas maksimum dan minimum nilai rasional 

uji SDR adalah -1,96 hingga 1,96. Berdasarkan metode SDR, data outlier tersebut 

tidak digunakan karena terjadinya penyimpangan data pada regresi variabel. Uji 

outlier dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 22, sehingga didapat 

150 data yang diuji 14 diantaranya adalah data outlier dan tidak digunakan. 
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Selanjutnya untuk melakukan uji regresi panel digunakan program E-Views, 

dengan menggunakan uji PLS, uji FEM, dan uji REM. Berdasarkan tiga uji yang 

telah dilakukan, maka selanjutnya adalah melakukan pemilihan model terbaik dan 

uji fixed effect mode dipilih sebagai model terbaik. 

 

4.3 Hasil Uji Regresi Panel  

Saat melakukan uji regresi panel pad variabel dependen bertujuan untuk 

memilih model terbaik dan sesuai antara PLS, FEM, atau REM. Hal tersebut 

dilakukan dengan cara uji chow dan uji hausaman sehingga model yang sesuai 

akan diketahui dari hasil ini. Berikut adalah penjelasan mengenai dari masing-

masing uji yang akan dihasilkan: 

4.3.1 Hasil Uji Chow 

Untuk memilih antara PLS atau FEM, maka kita perlu melakukan uji chow. 

Apabila angka signifikan kurang dari  probabilitas alpha 0,05 maka FEM 

digunakan sebagai model terbaik. Hasil regresi uji chow variabel dalam penelitian 

ditunjukan Tabel 4.3 dan 4.4. 

Tabel 4.3 
Hasil Uji Chow Return on Equity 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 5,957648 (149,580) 0,0000 

Cross-section Chi-square 683,314595 149 0,0000 

     
Sumber: Data sekunder diolah (2018). 

Tabel 4.3 merupakan hasil dari uji test cross section fixed effect dengan 

mempertimbangkan nilai probabilitas pada cross section chi-square. Model teknik 

regresi panel yang layak digunakan yaitu fixed effect model untuk memprediksi 
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variabel return on equity karena nilai signifikansi sebesar 0,0000 atau lebih kecil 

dari 0,05. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Chow Return on Assets 

     Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 3,337326 (149,580) 0,0000 

Cross-section Chi-square 455,693941 149 0,0000 

Sumber: Data sekunder diolah (2018). 

Tabel 4.4 merupakan hasil dari uji test cross section fixed effect dengan 

mempertimbangkan nilai probabilitas pada cross section chi-square. Model teknik 

regresi panel yang layak digunakan yaitu fixed effect model untuk memprediksi 

variabel return on asset karena nilai signifikansi sebesar 0,0000 atau lebih kecil 

dari 0,05. 

4.3.2 Hasil Uji Hausman 

Untuk memilih antara FEM atau REM, maka perlu melakukan uji hausman. 

Model regresi data panel fixed effect model digunakan apabila angka signifikan 

kurang dari angka probabilitas alpha 0,05. Hasil uji hausman terhadap variabel 

penelitian ditunjukan dalam Tabel 4.5 dan 4.6. 

  Tabel 4.5 

Hasil Uji Hausman Return on Equity 
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

Cross-section random 10,638390 6 0,1002 
     
Sumber: Data sekunder diolah (2018). 

Tabel 4.5 hasil dari uji disajikan hasil di atas terlihat probabilitas chi square 

lebih kecil dari alpha 0,05 maka disimpulkan bahwa model yang tepat adalah 
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random effect model. Model regresi data panel random effect model digunakan 

apabila angka signifikan lebih dari angka probabilitas alpha 0,05. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Hausman Return on Assets 
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

Cross-section random 12,032021 6 0,0613 
     
Sumber: Data sekunder diolah (2018). 

Tabel 4.6 hasil dari uji disajikan hasil di atas terlihat probabilitas chi square 

lebih kecil dari alpha 0,05 maka disimpulkan bahwa model yang tepat adalah 

random effect model. Model regresi data panel random effect model digunakan 

apabila angka signifikan lebih dari angka probabilitas alpha 0,05. 

4.3.3 Hasil Uji Lagrange Multiplier 

Uji lagrange multiplier dilakukan setelah melakukan Uji Chow dan Uji 

Hausman dan bertujuan untuk memilih random effect model lebih baik daripada 

fixed effect model. Hasil regresi uji lagrange multiplier terhadap variabel 

penelitian ditunjukan dalam Tabel 4.7 dan 4.8. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Lagrange Multiplier Return on Equity 
     
Description Cross-section Test Hypothesis Time. Both  

Breusch-Pagan 254,4391 88,92305 88,92305 

  (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

     
Sumber: Data sekunder diolah (2018). 

Tabel 4.7 hasil dari uji disajikan hasil di atas terlihat nilai both  adalah 

sebesar 0,0000 lebih kecil dari alpha 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model 

yang tepat untuk digunakan pada penelitian ini adalah random effect model.  

Tabel 4.8 
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Hasil Uji Lagrange Multiplier Return on Assets 
     
Description Cross-section Test Hypothesis Time. Both  

Breusch-Pagan 254,4391 0,0000865 129,0658 

  (0.0000) (0,9926) (0.0000) 

     
Sumber: Data sekunder diolah (2018). 

Tabel 4.8 hasil dari uji disajikan hasil di atas terlihat nilai both  adalah 

sebesar 0,0000 lebih kecil dari alpha 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model 

yang tepat untuk digunakan pada penelitian ini adalah random effect model.  

 

4.4 Uji Hipotesis 

4.4.1 Hasil Uji F 

Uji F merupakan tahap awal untuk mengidentifikasi kelayakan model. 

Model yang diestimasi layak menjelaskan pengaruh variabel independen pada 

variabel dependen. Hasil uji F pada data yang dilakukan penelitian ini dapat 

dilihat pada Tabel 4.9 dan 4.10 di bawah ini. 

 

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Hipotesis dengan Uji F Return on Equity 

 

 

 

 

Sumber: Data sekunder diolah (2018).  
 

 

Berdasarkan hasil uji F Tabel 4.9, nilai F sebesar 53,69232 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,0000 yang diperoleh untuk variabel return on equity. 

Variabel Dependen F Prob. Kesimpulan 

Return on Equity 53,69232 0,0000 Signifikan 
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Variabel komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan 

konstitusional, kepemilikan manajerial, dan firm size secara keseluruhan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen return on equity karena regresi 

panel pada Uji F mempunyai nilai signifikan lebih kurang dari 0,05. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Hipotesis dengan Uji F Return on Asset 

 

 

Sumber: Data sekunder diolah (2018).  

Berdasarkan hasil uji F Tabel 4.10, nilai F sebesar 75,36324 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,0000 yang diperoleh untuk variabel return on equity. 

Variabel komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan 

konstitusional, kepemilikan manajerial, dan firm size secara keseluruhan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen return on asset karena regresi 

panel pada Uji F mempunyai nilai signifikan lebih kurang dari 0,05. 

 

4.4.2 Hasil Uji t 

Hasil uji t yang digunakan untuk menganalisa pengaruh antar masing-

masing variabel independen secara parsial terhadap variabel return on equity. 

Hasil uji t dalam pada Tabel 4.11 dan 4.12 di bawah ini: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji t Return on Equity 

Unstandardized Coefficients 

Variabel Coefficient 
Std. 

Error 
t Prob. Keterangan 

Variabel Dependen F Prob. Kesimpulan 

Return on Asset 75,36324 0,0000 Signifikan 
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(Constant)  -10,64577 3,2988 -3,2272 0,0013 - 

KIND -9,83841 0,7639 -12,8798 0,0000 Signifikan Negatif 

DD 0,47737 0,0569 8,3827 0,0000 Signifikan Positif 

KA -0,07943 0,2424 -0,3277 0,7432 Tidak Signifikan 

KINT -2,94909 0,4437 -6,6459 0,0000 Signifikan Negatif 

KM -8,42105 1,2449 -6,7645 0,0000 Signifikan Negatif 

SIZE 1,92685 0,2084 9,2451 0,0000 Signifikan Positif 

Sumber: Data sekunder diolah (2018). 

Semua variabel independen kecuali komite audit berhubungan signifikan 

terhadap variabel return on equity  karena mempunyai angka prob<0,05. Variabel 

dewan direksi dan firm size berhubungan signifikan positif terhadap variabel 

return on equity dalam penelitian ini. Sedangkan variabel komisaris independen, 

kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berhubungan signifikan 

negatif terhadap variabel dependen return on equity. Kemudian variabel komite 

audit tidak berhubungan signifikan terhadap variabel return on equity karena 

mempunyai angka prob>0,05. 

Dengan demikian model persamaan regresi pada analisis adalah: 

Return on Equity = -10,64577 C – 9.83841 KIND + 0.47737 DD – 0.07943 

KA - 2.94909 KINT – 8.42105 KM + 1.92685 SIZE + e 

 

Tabel 4.12 

Hasil Uji t Return on Asset 

Unstandardized Coefficients 

Variabel Coefficient 
Std. 

Error 
t Prob. Keterangan 

(Constant)  0,3224 0,0133 24,2563 0,0000 - 

KIND -0,0709 0,0056 -12,5619 0,0000 Signifikan Negatif 

DD 0,0043 0,0004 9,9989 0,0000 Signifikan Positif 

KA -0,0008 0,0012 -0,6503 0,5157 Tidak Signifikan 

KINT -0,0122 0,0028 -4,3392 0,0000 Signifikan Negatif 

KM -0,0894 0,0048 -18,5316 0,0000 Signifikan Negatif 

Firm Size -0,0198 0,0010 -18,8866 0,0000 Signifikan Negatif 
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Sumber: Data sekunder diolah (2018). 

Semua variabel independen kecuali komite audit berhubungan signifikan 

terhadap variabel return on asset  karena mempunyai angka prob<0,05. Variabel 

dewan direksi dan firm size berhubungan signifikan positif terhadap variabel 

return on asset dalam penelitian ini. Sedangkan variabel komisaris independen, 

kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berhubungan signifikan 

negatif terhadap variabel dependen return on asset. Kemudian variabel komite 

audit tidak berhubungan signifikan terhadap variabel return on asset karena 

mempunyai angka prob>0,05. 

Dengan demikian model persamaan regresi pada analisis adalah: 

Return on Asset = 0,32246 C – 0,07091 KIND + 0,00433 DD – 0,00081 KA 

- 0,01224 KINT – 0,08938 KM - 0,01977SIZE + e 

 

 

 

H1:  Komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja 

perusahaan 

Hasil uji variabel komisaris independen terhadap ROE tingkat signifikan 

sebesar 0,0000 dengan nilai koefisien sebesar -9,83841 Nilai signifikansi<0,05 

dan Hasil uji variabel komisaris independen terhadap ROA tingkat signifikan 

sebesar 0,0000 dengan nilai koefisien sebesar -0,07091 Nilai signifikansi<0,05 

menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan negatif 

terhadap kinerja perusahaan jasa terdaftar pada BEI. Proporsi komisaris 
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independen di sebuah perusahaan jasa menyebabkan kurangnya memiliki 

kekuasaan di dewan pimpinan. Hal ini bisa dilihat jumlah rata-rata komisaris 

independen pada penelitian berjumlah 0,4279 atau tidak lebih dari 50%. Hasil 

penelitian ini persisten dengan Buallay et al. (2017) dan Das (2017). Hasil ini 

tidak konsisten dengan Arifin et al. (2017); Palaniappan (2017); Faatihah et al. 

(2016); Ahmed dan Amdan (2015) dan Ghaffar (2014) yang menyatakan bahwa 

dengan adanya komisaris independen akan memudahkan melakukan pengawasan 

terhadap kegiatan perusahaan untuk menghasilkan kinerja perusahaan menjadi 

baik. 

Hasil penelitian ini ternyata tidak sependapat dengan Orazalin et al. (2015); 

Mohan dan Chandramohan (2018); Korir et al. (2017); Zabri et al. (2016); 

Danoshana dan Ravivathani (2015); Latief et al. (2014); Vo dan Nguyen (2014) 

dan Latif et al. (2013) yang menyatakan bahwa tidak ditemukan pengaruh 

signifikan antara komisaris independen terhadap kinerja perusahaan karena peran 

dari komisaris independen belum dapat menjadi penengah antar pihak manajemen 

dan menyebabkan tidak mampu peningkatan pada kinerja perusahaan 

 

H2:  Dewan Direksi  berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan 

Nilai signifikansi dewan direksi terhadap ROE yang diperoleh<0,05 yaitu 

0,0000 dengan nilai koefisien sebesar 0,47737 dan Nilai signifikansi dewan 

direksi terhadap ROA yang diperoleh<0,05 yaitu 0,0000 dengan nilai koefisien 

sebesar 0,00433, maka menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh signifikan 
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positif terhadap kinerja perusahaan jasa yang terdaftar di BEI. Hal ini 

menunjukkan bahwa dewan direksi memiliki kewenangan untuk mengatur 

jalannya perusahaan dan berwenang untuk menentukan arah kebijakan perusahaan 

serta melakukan pengawasan terhadap operasional perusahaan. Pengawasan yang 

dilakukan oleh Dewan Direksi tersebut mendorong terjadinya lingkungan 

kondusif dan akan meningkatkan kinerja perusahaan. Hasil ini konsisten dengan 

Buallay et al. (2017); Palaniappan (2017); Faatihah et al. (2016); Mohamed et al. 

(2016); Ahmed dan Amdan (2015); Zedan dan Abu Nasar (2014); Ghaffar (2014); 

Latif et al. (2013); Rouf (2012) ; Ahmed et al. (2011) dan Shahzad et al. (2015). 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan Danoshana dan Ravivathani 

(2015), yang menemukan bahwa dewan direksi berpengaruh signifikan negatif 

terhadap kinerja perusahaan karena jumlah dewan direksi yang banyak akan 

menghabiskan banyak waktu dan energi  untuk hal-hal sepele sehingga 

membutuhkan biaya yang banyak dan laba menjadi berkurang. Berbeda dengan 

Korir et al. (2017); Mohan dan Chandramohan (2018); Das (2017); Zabri et al. 

(2016); dan Vo dan Nguyen (2014) yang tidak menemukan adanya pengaruh 

signifikan antara dewan direksi terhadap kinerja perusahaan karena dewan direksi 

yang banyak menyebabkan timbulnya konflik perbedaan kebijakan terhadap pihak 

manajemen yang terlibat setiap hari pada perusahaan.  

 

H3:  Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan 
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Komite audit terhadap ROE memiliki koefisien regresi sebesar -0,07943 dan 

nilai signifikansi 0,7432 dan komite audit terhadap ROA memiliki koefisien 

regresi sebesar -0,00081 dan nilai signifikansi 0.5157 menunjukkan komite audit 

ditemukan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan 

peran dari komite audit yang hanya membantu dewan direksi mengontrol 

pelaporan keuangan dan tidak mendorong untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

Selain itu, data dari beberapa perusahaan jasa yang diteliti tidak melakukan audit 

terhadap laporan keuangannya. Sehingga menyebabkan munculnya dugaan 

manipulasi data dan berdampak pada kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini 

persistensi dengan Rouf (2012) yang menyatakan tidak adanya pengaruh 

signifikan komite audit terhadap kinerja perusahaan. 

Berbeda dengan penelitian Saboor (2015); Abdulazeez et al. (2016); Yasser 

et al. (2011); Arifin et al. (2017); Azam et al. (2011); dan Kyereboah (2008) yang 

mengatakan bahwa peranan penting dari komite audit dalam melakukan 

pengawasan terhadap manajemen  untuk mencegah adanya manipulasi data 

sehingga ditemukan adanya pengaruh signifikan positif antara komite audit 

terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan penelitian menurut Das (2017), 

menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan negatif antara komite audit 

terhadap kinerja perusahaan. 

 

H4:  Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap 

kinerja perusahaan. 
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Nilai signifikansi dari kepemilikan institusional terhadap ROE adalah 

0,0000 dengan nilai koefisien sebesar -2,94909 dan Nilai signifikansi dari 

kepemilikan institusional terhadap ROA adalah 0,0000 dengan nilai koefisien 

sebesar -0,01224, maka ditemukan bahwa kepemilikan instutusional berpengaruh 

signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan jasa yang terdaftar di BEI karena 

nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05. Dengan nilai rata-rata 

kepemilikan institusional sebesar 0,6434 atau hampir mendekati 1, maka akan 

menyebabkan muncul nya tindakan mementingkan diri sendiri yang dilakukan 

insititusi atau lembaga deng tidak memperhatikan pemilik saham minoritas. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan Saleh et al. (2017) yang menyatakan adanya 

hubungan signifikan negatif antara kepemilikan institusional terhadap kinerja 

perusahaan. 

Menurut Gugong et al. (2014), menemukan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan positif antara kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan 

karena adanya saham yang dimiliki oleh institusi akan meningkatkan kualitas dari 

struktur tata kelola perusahaan dan berdampak pada kinerja perusahaan yang baik. 

Hasil ini sejalan dengan Kyereboah (2008). Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hamza dan Suman (2018); Das (2017); Orazalin et al. (2015); dan 

Rajput (2014) yang menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya pengaruh 

signifikan antara kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. . Faktor 

yang menjadi penyebab adalah jumlah saham yang dimiliki oleh institusional 

sehingga menyebabkan dari harapan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan 
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manajerial menjadi terhambat karena representasi yang memadai di dewan 

perusahaan. 

 

H5:  Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap 

kinerja perusahaan 

Nilai signifikansi dari kepemilikan manajerial terhadap ROE adalah 0,0000 

dengan nilai koefisien sebesar -8,42105 dan nilai signifikansi dari kepemilikan 

manajerial terhadap ROA adalah 0,0000 dengan nilai koefisien sebesar -0,08938. 

Nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja 

perusahaan jasa yang terdaftar di BEI. Dengan melihat data yang terkumpul, tidak 

semua perusahaan jasa yang sahamnya dimiliki oleh pihak manajerial sehingga 

menyababkan kurangnya peran dari kepemilikan manajerial untuk berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Saleh et al. (2017); 

Vo dan Nguyen (2014); Rehman et al. (2012); dan Ahmed et al. (2011). 

Menurut Hamza dan Suman (2018); Orazalin et al. (2015); dan Gugong et 

al. (2014) menyatakan bahwa adanya hubungan signifikan positif antara 

kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan. Peran dari para manajer 

yang menanamkan sahamnya pada perusahaan akan menyebabkan munculnya 

kesamaan kepentingan untuk mewujudkan kinerja perusahaan yang lebih baik. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Danoshana dan Ravivathani 

(2015) bahwa tidak ditemukan pengaruh signifikan antara kepemilikan manajerial 

terhadap kinerja perushaaan. 
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H6:  Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

Nilai signifikansi dari ukuran perusahaan terhadap ROE adalah 0,0000 

dengan nilai koefisien sebesar 1,92685 dan nilai signifikansi dari ukuran 

perusahaan adalah 0,0000 dengan nilai koefisien sebesar -0,01977. Nilai 

signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa ukuran 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan jasa yang terdaftar di BEI. 

Hal ini menunjukkan ukuran perusahaan yang merupakan kekuatan finansial 

sebuah perusahaan dimana semakin besar aset dan ekuitas yang dimiliki oleh 

perusahaan maka akan semakin mendapat perhatian di mata masyarakat. Besarnya 

aset dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan jasa dapat dilihat dari banyaknya 

kantor cabang, banyaknya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham yang 

secara otomatis menciptakan citra dan reputasi yang baik di mata masyarakat. 

Dengan begitu, perusahaan akan termotivasi untuk selalu mempertahankan kinerja 

perusahaany. Hasil penelitian ini sependapat dengan Buallay et al. (2017); 

Abdulazeez et al. (2016); Ahmed dan Amdan (2015); Azeez (2015); Saboor 

(2015); Orazalin et al. (2015); Wagana dan Karanja (2015); Azeez (2015); Zaman 

et al. (2014); Lekaram (2014); Zedan dan Abu Nasar (2014); Latief et al. (2014); 

dan Khatab et al. (2011). 

4.4.3 Hasil Uji Goodness of Fit Model 
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Goodness of fit model digunakan untuk menyelidiki bobot variabel 

independen dapat menjelaskan variabel return on equity. Hasil uji pada Tabel 4.13 

dan 4.14, sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Goodness of Fit Model Return on Equity 

Variabel Dependen R Square Adjusted R Square 

Return on Equity 0,306476 0,300768 

Sumber: Data sekunder diolah (2018). 

Hasil pengujian ini menjelaskan kecocokan model yaitu pengaruh komisaris 

independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, dan firm size. Hasil uji goodness of fit model pada Tabel 4.11 

menunjukkan 0,300768 sebagai nilai adjusted R square. Maka, dapat disimpulkan 

variabel return on equity  sebesar 30,0768% dapat dijelaskan oleh variabel 

independen sedangkan 69,9232% dijelaskan dengan faktor yang tidak diuji dalam 

studi ini. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Goodness of Fit Model 

Variabel Dependen R Square Adjusted R Square 

Return on Asset 0,382820 0,377741 

Sumber: Data sekunder diolah (2018). 

Hasil pengujian ini menjelaskan kecocokan model yaitu pengaruh komisaris 

independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, dan firm size. Hasil uji goodness of fit model pada Tabel 4.14 

menunjukkan 0,377741 sebagai nilai adjusted R square. Maka, dapat disimpulkan 

variabel return on asset  sebesar 37,7741% dapat dijelaskan oleh variabel 
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independen sedangkan 62,2259% dijelaskan dengan faktor yang tidak diuji dalam 

studi ini. 

Eko Harya Saputra. Analisis Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan Jasa Terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). 
UIB Repository©2018




