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 ABSTRAK 

 

Abidapilah, 2017 : Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan                                  

Struktur Kepemilikan Tehadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2014. Tim promotor 

: Prima Aprilyani SE, M.Sc dan Fatahurrazak, SE.M.Ak.Ak, CA 

Secara garis besar tujuan penelitian ini adalah menguji dan menganalisis  pengungkapan 

corporate social responsibility, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap 

kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan tahunan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014.  

Sampel yang digunakan sebanyak 10 perusahaan yang didapat melalui purposive 

sampling, metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan nilai sig=5% 

(0,05). Hasil yang diperoleh adalah variabel pengungkapan corporate social responsibility dan 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan hal ini terlihat pada nilai 

t-hitung kedua variable lebih besar dari t-tabel dan nilai signifikansi kurang dari 5% (0,05), 
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sedangkan variabel lain yakni kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja 

keuangan laporan tahunan. 

  

Kata kunci : Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Kepemilikan       Institusional, 

Kepemilikan Manajerial Dan Kinerja Keuangan (ROA).     

 

1.        PENDAHULUAN 

Masalah keuangan merupakan salah satu masalah yang sangat vital bagi perusahaan 

dalam perkembangan bisnis di semua perusahaan. Salah satu tujuan utama didirikannya 

perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Perusahaan harus memiliki 

kinerja keuangan yang sehat dan efisien untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Oleh sebab 

itu, kinerja keuangan merupakan hal yang penting bagi setiap perusahaan di dalam persaingan 

bisnis untuk mempertahankan perusahaannya. 

Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, biasanya dinilai dengan laba akuntansi, 

dengan alat ukur yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat laba (profitability ratios) adalah 

Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) (Palepu, 2004), Selanjutnya Garrison dan 

Noreen (2003) mengukur rasio profitabilitas hanya dengan Return on lnvestmenf (ROI) saja 

sementara Horngren (2009) membagi rasio profitabilitas menjadi Return on lnvestment, Residual 

lncome, dan Return on Sales (ROS). Kinerja keuangan juga dapat di ukur melalui Economic 

Value Added (EVA) dan Financial Value Added (FVA) (Dipraja, 2012).  

Penelitian ini menggunakan ROA sebagai dasar pengukuran kinerja finansial keuangan. 

ROA mengukur seberapa efisien manajemen menggunakan asset perusahaan untuk 
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menghasilkan keuntungan (Brigham & Ehrhadrt, 2005) dalam (Wiranata, 2013). Alasan peneliti 

menggunakan ROA sebagai proksi dari kinerja perusahaan manufaktur karena ROA lebih 

komprehensif dalam mengukur tingkat pengembalian secara keseluruhan baik dari hutang 

maupun modal. ROA dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

operasi dengan total aktiva yang ada. Alasan lain menggunakan ROA sebagai proksi karena 

ROA menggambarkan nilai prestasi atau kinerja perusahaan yang dicapai dalam periode tertentu. 

Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik kinerja perusahaan, dan hal ini merupakan sinyal yang 

baik bagi investor untuk melakukan investasi dengan membeli saham perusahaan. Investor akan 

mengharapkan suatu return yang tinggi, karena tingginya ROA juga menggambarkan laba bersih 

sesudah pajak yang merupakan hak bagi pemilik atau pemegang saham juga tinggi (Wiranata, 

2013).  

Dalam menghadapi era globalisasi, keberlangsungan perusahaan menjadi hal yang sangat 

penting untuk diperhatikan. Perdagangan bebas menimbulkan persaingan bisnis yang semakin 

ketat dan mendorong perusahaan mengejar keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan 

keadaan lingkungan sekitarnya. Adanya ketidak seimbangan antara perusahaan, karyawan, 

lingkungan, dan ekosistem yang merupakan suatu kesatuan pendukung eksistensi perusahaan 

dapat merusak keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Oleh sebab itu diperlukan adanya 

tanggung jawab sosial oleh perusahaan untuk menjaga kesatuan tersebut (Agustine, 2014)   

Kesadaran akan pentingnya pengungkapan CSR oleh perusahaan di Indonesia sudah 

mulai terealisasi,hal ini di buktikan dengan dukungan pemerintah Indonesia pada tahun 2007 

mengeluarkan Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 tahun 2007, yang pasal (1) 
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berbunyi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan 

sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan pasal (2) 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang 

pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, atau secara singkat 

menyiratkan bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang/berkaitan dengan 

sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Dipraja, 2014). 

Struktur kepemilikan perusahaan termasuk didalamnya adalah kepemilikan institusional 

dan kepemilikan manajerial. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor 

manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan 

pengawasan yang lebih optimal. Proposi kepemilikan institusional yang besar dapat 

meningkatkan usaha pengawasan oleh pihak institusi sehingga dapat menghalangi perilaku 

oportunistik manajer dan dapat membantu pengambilan keputusan perusahaan, sehingga dapat 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA (Chandradewi dan 

Sedana, 2016). Kepemilikan institusional merupakan proposi kepemilikan saham oleh pihak 

LSM, perusahaan swasta, perusahaan efek, dana pension, perusahaan asuransi, bank dan 

perusahaan-perusahaan investasi (Wiranata dan Nugrahanti, 2013). Penelitian sebelumnya 

tentang struktur kepemilikan institusional pernah dilakukan oleh Chandradewi dan Sedana 

(2016) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap 

ROA. 
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Kepemilikan manajerial merupakan saham-saham yang dimiliki oleh pihak manajaemen 

perusahaan seperti komisaris, direktur dan direksi. Peningkatan proposi saham yang dimiliki oleh 

komisaris, direktur dandireksi dipercaya bisa meningkatkan atau memperbaiki kinerja 

perusahaan yang nantinya akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan juga. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Waskinto (2013) dan Noviawan (2013), menunjukkan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA). 

Beberapa peneliti terdahulu telah mencoba untuk mengungkapkan pengaruh praktik CSR 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian tersebut dilakukan oleh Rosiliana et.al, (2014), 

pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan studi empiris pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) corporate social 

responsibility berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ROE, (2) corporate social 

responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, (3) corporate social 

responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROS. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mirawati (2014), pengaruh stuktur kepemilikan dan 

ukuran perusahaan terhadap profitabilitas (ROA) pada perusahaan property dan realstead yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Secara parsial, variabel yang memiliki pengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas adalah struktur kepemilikan institusional. Variabel struktur kepemilikan 

manajerial dan ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

profitabilitas. Secara simultan, variabel struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan 

manajerial dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. 
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Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini 

bermaksud untuk menguji corporate social responsibility, struktur kepemilikan terhadap kinerja 

keuangan dengan demikian, peneliti mengangkat topik ini dalam karya tulis ilmiah berbentuk 

proposal dengan judul “PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN 

STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFDAR DI BEI PERIODE 2011-2014”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh CSR dan struktur kepemilikan terhadap 

kinerja keuangan yang di proksikan melalui ROA. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014? 

2. Apakah Struktur Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014? 

3. Apakah Struktur Kepemilikan Instusional  berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014? 

4. Apakah Corporate Social Responsibiity dan Struktur Kepemilikan berpengaruh secara 

simultan terhadap Kinerja Keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2011-2014? 
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2.         Landasan Teori 

2.1       Kinerja Keuangan 

Kinerja perusahaan merupakan salah satu indikator yang penting, tidak saja bagi 

perusahaan, tapi juga bagi investor, kinerja menunjukkan kemampuan manajemen perusahaan 

dalam mengelola modalnya. Kinerja merupakan hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas 

yang dilakukan dengan pendayagunaan berbagai sumber-sumber yang tersedia yang diukur 

dengan menggunakan ukuran tertentu yang standar. Felisia (2011) (dalam Dipraja,2014). 

Sucipto (2003) (dalam Waskinto, 2014), mendefinisikan kinerja keuangan sebagai 

penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Analisis rasio keuangan bertujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu 

perusahaan (Mardiyanto, 2009) (dalam Waskinto, 2014). Penelitian mengenai kinerja keuangan 

perlu dilakukan karena dapat merefleksikan keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan 

laba dan mengingat tujuan utama perusahaan adalah untuk mensejahterakan para pemegang 

saham dengan terus melipatgandakan kekayaan perusahaan. Dengan mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja keuangan, maka perusahaan dapat terus memperbaiki dan mengatasi 

persoalan yang dihadapinya sehingga  keberlangsungan hidup (sustainability) dapat 

dipertahankan (Waskinto, 2014). 

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio untuk mengukur profitabilitas 

perusahaan, yaitu dengan membagi laba bersih dengan rata-rata total aktiva. Dimana rata-rata 

total aktiva dapat diperoleh dari total aktiva awal tahun ditambah total aktiva akhir tahun dibagi 
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dua. ROA juga dapat dicari dengan mengalikan Net Profit Margin dengan asset turnonver. Asset 

turnonver adalah penjualan bersih dibagi rata-rata total aktiva (Almar et.al, 2012). 

ROA disebut juga Earning Power karena rasio ini menggambarkan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah asset yang digunakan. ROA 

mengukur berapa persentase laba bersih terhadap total aktiva perusahaan tesebut. Dengan 

mengetahui rasio ini dapat dinilai apakah perusahaan telah efisien dalam memanfaatkan 

aktivanya dalam kegiatan operasional perusahaan (Almar et.al, 2012).  

Menurut Hery (2015:228), rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah 

laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset. Rasio 

ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total asset. 

2.2       Corporate Social Responsibility (CSR) 

Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial yang harus dimiliki suatu 

perusahaan. Corporate Social Responsibility merupakan salah satu bentuk sustainability 

reporting yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak 

pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam 

kondisi keuangannya (financial) saja. Tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada 

triple bottom lines yaitu juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan (Husnan, 2013) 

(dalam Rosiliana et.al, 2014). 

Di Indonesia kewajiban perusahaan untuk melaksanakan CSR diatur dalam UU No. 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya ditetapkan oleh PP No. 47 Tahun 2012 

tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Kewajiban untuk 
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melaksanakan CSR juga diberlakukan bagi perusahaan yang melakukan penanaman modal di 

Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Satria, 

2013). 

Tindakan perusahaan yang bertujuan pada kebersamaan organisasi dan masyarakat dalam 

mendapatkan keuntungan kemudian menjadi konsep CSR. Dengan kata lain CSR adalah 

pengaturan praktek manajemen yang memastikan perusahaan untuk memaksimalkan dampak 

positif dalam operasinya pada masyarakat (Jamali dan Mirhsak, 2006) (dalam Dipraja, 2014). 

2.2.1    Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)  

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) 

perusahaan kini mulai ramai diperbicangkan, namun belum terdapat kesamaan definisi dari 

berbagai kalangan. Menurut The World Business Council on Sustainable Development 

(WBCSD) menyatakan CSR adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan etika 

keperilakuan (behavioural ethics) dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan (sustainable economic development) (Sari, 2012) 

Pengungkapan adalah pengeluaran informasi yang ditujukan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. Tujuan dari pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social 

Responsibility Disclosure) adalah agar perusahaan dapat menyampaikan tanggung jawab sosial 

yang telah dilaksanakan perusahaan dalam periode tertentu. Penerapan CSR dapat diungkapkan 

perusahaan dalam media laporan tahunan (annual report) perusahaan yang berisi laporan 

tanggung jawab sosial perusahaan selama kurun waktu satu tahun berjalan (Sari, 2012).   
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2.3       Struktur Kepemilikan    

2.3.1    Kepemilikan Institusional    

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi seperti 

LSM, perusahaan swasta, perusahaan efek, dana pension, perusahaan asuransi, bank dan 

perusahaan-perusahaan investasi. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio 

antara jumlah lembar saham yang dimilki oleh institusi terhadap jumlah lembar saham 

perusahaan yang beredar secara keseluruhan (Ujiaynto dan Pramuka, 2007) dalam (Wiranata, 

2013). 

Menurut Susanti Mildawati (2014), Kepemilikan institusional memiliki arti penting 

dalam mengawasi manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan 

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Pengawasan tersebut akan menjamin 

kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen 

pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar  modal. Dengan 

kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih 

besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic 

manajer.  

Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:  

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan 

informasi.  

2.  Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang 

terjadi di dalam perusahaan.  
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2.3.2    Kepemilikan Manajerial 

Menurut Christiawan dan Josua (2007) (dalam Mirawati, 2008) menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan 

kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham. Dengan adanya kepemilikan 

manajerial menunjukkan adanya peran ganda seorang manajer, yakni manajer bertindak juga 

sebagai pemegang saham. Sebagai seorang manajer sekaligus pemegang saham, ia tidak ingin 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan (Sulistiona, 2010). 

Keputusan bisnis yang diambil manajer adalah keputusan untuk memaksimalkan sumber 

daya perusahaan. Suatu ancaman bagi perusahaan jika manajer bertindak untuk kepentingannya 

sendiri bukan untuk kepentingan perusahaan. Dalam hal ini, masing-masing pihak mempunyai 

kepentingan sendiri-sendiri. Pemegang saham dan manajer masing-masing berkepentingan untuk 

memaksimalkan tujuannya. Masing-masing pihak memiliki risiko terkait dengan fungsinya, 

manajer memiliki risiko untuk tidak ditunjuk lagi sebagai manajer jika gagal menjalankan 

fungsinya, sementara pemegang saham memiliki risiko kehilangan modalnya jika salah memilih 

manajer (sulistiono, 2010). 

Menurut Sulistiono (2010), keputusan dan aktivitas di perusahaan dengan kepemilikan 

manajerial tentu akan berbeda dengan perusahaan tanpa kepemilikan manajerial. Dalam 

perusahan dengan kepemilikan manajerial, manajer yang sekaligus pemegang saham tentunya 

akan menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dan pemegang saham. Hal ini akan 

berbeda jika manajernya tidak sekaligus sebagai pemegang saham, kemungkinan manajer 

tersebut hanya mementingkan kepentingannya sebagai manajer. Kepemilikan saham manajerial 

akan membantu penyatuan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Kepemilikan 
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manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, sehingga 

manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula 

menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Sehingga 

permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus 

sebagai seorang pemilik. Argumen tersebut mengindikasikan mengenai pentingnya kepemilikan 

manajerial dalam struktur kepemilikan perusahaan.  

Menurut Nuringsih dalam penelitian Sisca Christianty Dewi (2008) mengemukakan 

pengukuran variabel kepemilikan manajerial menggunakan persentase saham yang di peroleh 

dari jumlah saham manajerial dibagi dengan jumlah keseluruhan saham yang beredar. 

2.6.1   Pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Kinerja Keuangan 

Rosiliana et.al, (2013), variabel CSR yang diukur dengan CSDI memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap ROA. Publikasi CSR ini menyebabkan perusahaan mengeluarkan 

biaya tambahan yang tidak sedikit jumlahnya. Pengeluaran biaya tentu akan mempengaruhi 

proleh laba perusahaan. Namun, disisi lain juga akan menimbulkan citra positif perusahaan 

dimata masyarakat. Sehingga masyarakat merespon baik produk perusahaan, yang pada akhirnya 

berdampak pada peningkatan laba perusahaan. Laba meningkat maka ROA pun akan Meningkat. 

H1 : Diduga Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap kinerja   keuangan. 

2.6.2    Pengaruh Kepemilikan Institusional Pada Kinerja Keuangan 

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen, karena 

dengan adanya kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih 

optimal. Proporsi kepemilikan istitusional yang besar dapat meningkatkan usaha pengawasan 

oleh pihak institusi sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer dan dapat 
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membantu pengambilan keputusan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan yang diukur dengan ROA (Chandradewi dan Sedana, 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Chandradewi dan Sedana (2016), menunjukkan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan 

peningkatan kepemilikan institusional dalam perusahaan, maka semakin besar pula kekuatan 

suara dan dorongan pihak institusi untuk mengawasi manajemen. Kepemilikan institusional juga 

dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja untuk 

mengantisipasi adanya tindakan manajer yang tidak sesuai dengan keinginan pemilik 

perusahaan. Sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Chandradewi dan 

Sedana, 2016). 

H2 :  Diduga struktur kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja   keuangan. 

2.6.3    Pengaruh Kepemilikan Manajerial Pada Kinerja Keuangan 

Penelitian yang dilakukan oleh Waskito (2014), menunjukkan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA. Kepemilikan saham 

manajerial dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. 

Semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka manajemen akan cenderung 

berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. 

Dengan meningkatkan kepemilikan saham manajerial akan mensejajarkan kedudukan manajer 

dengan pemegang saham sehingga manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan 

yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan 

keputusan yang salah. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif 
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terhadap profitabilitas perusahaan. Karena semakin besar kepemilikan manajerial dalam 

perusahaan akan memotivasi manajemen agar berusaha meningkatkan kinerja dan profitabilitas 

atau keuntungan perusahaan untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingannya 

sendiri (Mirawati, 2014). 

H3 :  Diduga Struktur Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

3.         METODE PENELITIAN 

3.1       Objek Dan Ruang Lingkup Penelitian 

Objek dalam penelitian ini laporan keungan tahunan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI dari tahun 2011-2014. 

3.2       Variabel Penelitian  

Variabel bebas independen atau variabel X adalah pengungkapan corporate social 

responsibility, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial 

Variabel terkait atau variabel Y adalah kinerja keuangan (ROA)     

3.3       Populasi dan Sampel Penelitian   

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode pengamatan mulai tahun 2011 sampai tahun 

2014, yaitu sebanyak 130 perusahaan manufaktur. 

 Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Adapun penentuan sampel dalam penentuan ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu 
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pengambilan sampel ditentukan dengan kriteria-kriteria atau pertimbangan tertentu (Sugiono, 

2006). Kriteria yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu : 

1. Perusahaaan-perusahaan yang bergerak diperusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI  untuk 

periode 2011-2014. 

2. Memiliki data yang lengkap berkaitan dengan objek yang akan diteliti   diperusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI  untuk periode 2011-2014. 

3. Perusahaan manufaktur yang memiliki laba bersih yang positif  untuk  periode 2011-2014. 

4. Perusahaan manufaktur yang telah mempublikasikan laporan keuangan yang disajikan dalam 

mata uang rupiah untuk periode 2011-2014. 

 Berdasarkan ke 4 kriteria diatas maka sampel yang sudah didapat oleh peneliti pada 

tahun periode penelitian ialah berjumlah 10 perusahaan 

3.4       Metode Pengumpulan Data 

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data 

yang diambil dari laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 

2011-2014. 

3.5       Teknik Analisis Data 

Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Kinerja Keuangan (ROA) 

ROA = 
           

          
  

2. Pengungkapan corporate social responsibility   
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CSRD =    
                                                       

                                            
 

3. Kepemilikan Institusional 

KI = 
                                                  

                         
 × 100% 

4. Kepemilikan Manajerial 

KM = 
                                          

                     
 × 100% 

 

3.6          Metode Analisis 

Analisis data dalam penelitian ini merupakan kegiatan yang menguraikan proses pencarian dan 

penyusunan data dengan meregresikan hubungan variabel independen dan variabel dependen 

yang diuji lebih lanjut sehingga dapat lebih mudah dipahami. Adapun pengujian dilakukan 

dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Uji Asumsi Klasik 

A. Uji Normalitas  

B. Uji Multikolonieritas 

C. Uji Autokorelasi 

D. Uji Heteroskedastisitas 

2. Analisis Regresi Berganda 

3. Uji Hipotesis 

A. Determinasi 
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B. Uji F atau Uji Simultan 

C. Uji t atau Uji Parsial 

4.        HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1      Deskriptif Unit Analisis/Observasi 

4.1.1   Deskripsi Objek Penelitian 

Pada bab ini membahas sejumlah analisis berkaitan dengan data-data keuangan yang 

diperoleh dari penelitian adapun urutan pembahasan secara sistematis adalah sebagai berikut  :  

1. Analisis deskriptif, 

2. Pengujian asumsi klasik 

3. Pengujian variabel independen terhadap variabel dependen. 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI, dari seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tidak semua 

dijadikan sampel penelitian.  

4.2.1    Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 40 .01373 .24033 .0871121 .05287325 

CSR 40 .05063 .25316 .1060127 .04954093 

KI 40 .12939 .95650 .6054280 .23302768 

KM 40 .00097 .24420 .0820091 .07844952 

Valid N 

(listwise) 

40     
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Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah sampel penelitian (N) adalah sebanyak  

40 sampel.  

1. Hasil analisis dengan menggunakan deskriptif statistik untuk variabel independent 

corporate social responsibility  mempunyai nilai minimum sebesar 0,05063, nilai 

maksimum sebesar 0,25316 dengan rata-rata sebesar 0,1060127 dan standar deviasi 

sebesar 0,4954093. 

2. Hasil analisis dengan menggunakan dekriptif statistik untuk variabel independent 

kepemilikan institusional mempunyai nilai minimum sebesar 0,12939, nilai maksimum 

sebesar 0,95650 dengan rata-rata sebesar 0,6054280 dan standar deviasi sebesar 

0,23302768. 

3. Hasil analisis dengan menggunakan deskriptif statistik untuk variabel independent 

kepemilikan manajerial mempunyai nilai minimum sebesar 0,0097, nilai maksimum 

sebesar 0,24420 dengan rata-rata sebesar 0,820091 dan standar deviasi sebesar 

0,07844952.  

4. Hasil analisis dengan menggunakan deskriptif statistik untuk variabel dependent kinerja 

keuangan yang diukur oleh ROA mempunyai nilai minimum sebesar 0,01373 nilai 

maksimum sebesar 0,24033 dengan rata-rata sebesar 0,0871121 dengan standar deviasi 

sebesar 0,05287325. 

4.2       Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.2.1    Hasil Uji Normalitas  
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Tabel 4.2 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 40 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation .04554884 

Most Extreme Differences 

Absolute .173 

Positive .173 

Negative -.120 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.092 

Asymp. Sig. (2-tailed) .184 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan uji one – sample kolmogorov – 

smirnov, terlihat bahwa nilai kolmogorov – smirnov untuk variabel residual sebesar 1.002 dan 

signifikan pada 0,268 di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal 

dan memperkuat hasil pengujian dengan menggunakan grafik histogram dan P– P plot 

4.2.2 Hasil Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.3 

                                                                                 Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

CSR .877 1.140 

KI .723 1.384 

KM .803 1.245 

a. Dependent Variable: ROA 
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Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa nilai variance inflation faktor (VIF) 

dari corporate social responsibility sebesar 1,140, kepemilikan institusional sebesar 1,384 dan 

kepemilikan manajerial sebesar 1,245. Nilai VIF untuk semua variabel independent lebih kecil 

dari 10 (VIF < 10), maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independent pada penelitian 

ini tidak terjadi multikolinieritas. Dan dapat dilihat juga bahwa nilai Tolerance dari corporate 

social responsibility sebesar 0,877, kepemilikan institusional sebesar 0,723 dan kepemilikan 

manajerial sebesar 0,803. Nilai Tolerance untuk semua variabel independent lebih besar dari 

0,10 (tolerance > 0,10), maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independent pada 

penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas. 

4.2.3  Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.4 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .041 .026  1.591 .120 

CSR -.086 .110 -.133 -.784 .438 

KI .011 .026 .083 .443 .661 

KM -.084 .072 -.205 -1.154 .256 

a. Dependent Variable:  ABS 

 

 Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai variabel corporate social responsibility 

0,438 kepemilikan institusional 0,661 dan kepemilikan manajerial sebesar 0,256 Sehingga nilai 

untuk semua variabel lebih besar dari 0,05. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tidak 



           Umrah journal of accounting                                                Tanjungpinang, kepri  

http://jurnal.umrah.ac.id                                              diakses : 05 february 2017 

 

 

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI, TANJUNGPINANG – KEP. RIAU 

ditemukannya heteroskedastisitas pada model regresi. Dan pada uji scatterplot dapat dilihat 

sebagai berikut : 

4.2.4 Hasil Uji Autokorelasi 

Tabel 4.5 

Runs Test 

 Unstandardized Residual 

Test Value
a
 -.01055 

Cases < Test Value 20 

Cases >= Test Value 20 

Total Cases 40 

Number of Runs 15 

Z -1.762 

Asymp. Sig. (2-tailed) .078 

a. Median 

 

 Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 

yang berarti Hipotesis nol gagal ditolak. Dengan demikian data yang digunakan cukup random 

sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi pada data yang di uji.  

4.3        Hasil Uji Regresi Berganda 

Tabel 4.6 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .174 .039  

CSR -.235 .164 -.220 

KI -.052 .038 -.231 

KM -.366 .108 -.543 

a. Dependent Variable: ROA 
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Berdasarkan tabel 4.8 diatas uji regresi berganda dapat diperoleh persamaan regresi 

berganda sebagai berikut : 

Y= a+b1X1+b2X2+b3X3+e  

ROA = 0,174 + -0,235 CSR +-0,052 KI + -0,366 KM + e 

 Berdasarkan persamaan regresi, nilai konstanta sebsar 0,174 artinya jika pengungkapan 

corporate social responsibility, kepemlikan institusional, kepemilikan manajerial maka 

probabilitas pada suatu perusahaan adalah sebesar 0,174.  

Corporate social responsibility memiliki nilai regresi sebesar -0,235 yang menyatakan bahwa 

setiap kenaikan sebesar 1% Corporate social responsibility dengan asumsi bahwa nilai vaiabel 

lainnya tetap atau konstanta maka akan mengakibatkan peningkatan ROA sebesar -0,235 namun 

sebaliknya jika  turun 1% corporate social responsibility dengan asumsi bahwa nilai variabel 

lainnya tetap maka akan mengakibatkan penurunan ROA sebesar -0,235.  

 Kepemilikan institusional memiliki nilai regresi sebesar -0,052 yang menyatakan bahwa 

setiap kenaikan 1% kepemilikan institusional dengan asumsi bahwa nilai variabel lainnya tetap 

atau konstanta maka akan mengakibatkan peningkatan ROA sebesar -0,052 namun sebaliknya 

jika  turun 1% dengan asumsi Kepemilikan institusional bahwa nilai variabel lainnya tetap maka 

akan mengakibatkan penurunan ROA sebesar -0,052 

 Kepemilikan manajerial memiliki nilai regresi sebesar -0,366 yang menyatakan bahwa  

setiap kenaikan 1%  dengan asumsi bahwa nilai variabel lainnya tetap atau konstanta maka akan 

mengakibatkan peningkatan ROA sebesar -0,366 namun sebaliknya kepemilikan manajerial 

turun 1% dengan asumsi bahwa nilai variabel lainnya tetap maka akan mengakibatkan penuruan 

ROA sebesar -0,366. 
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4.4 Pengujian Hipotesis   

4.4.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (t) 

Tabel 4.7 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .174 .039  4.504 .000 

CSR -.235 .164 -.220 -1.436 .160 

KI -.052 .038 -.231 -1.365 .181 

KM -.366 .108 -.543 -3.386 .002 

a. Dependent Variable: ROA 

 

 Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel pengungkapan corporate social 

responssibility memilki nilai thitung sebesar -1,436 dengan nilai ttabel 1.689 sebesar dengan nilai df 

= (40 – 4 – 1 = 35) sehingga nilai thitung < ttabel dengan nilai signifikan untuk variabel  sebesar 

0,160 dimana corporate social responssibility nilai ini lebih besar dari pada tingkat signifikan 

0,05. Dapat disimpulkan bahwa corporate social responssibility secara parsial tidak berpengaruh  

terhadap kinerja keuangan (ROA), maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki nilai 

thitung sebesar -1,365 dengan nilai t tabel sebesar 1.689 dengan nilai df = (40 – 4 - 1 = 35), 

sehingga nilai thitung > t tabel dengan nilai signifikan variabel sebesar 0,181 dimana nilai ini lebih 

besar dari tingkat signifikan 0,05. Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA), maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
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 Hasil uji statistik t menunjukkan bhawa variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai 

thitung sebesar -3,388 dengan nilai ttabel sebesar 1.689 dengan nilai df = (40 – 4 – 1 = 35), sehingga 

nilai thitung < ttabel dengan nilai signifikan variabel kepemilikan manajerial sebesar 0,002 dimana 

nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan 

manajerial secara parsial berpengaruh terhadap return on asset (ROA), maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

4.4.2 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (F) 

Tabel 4.8 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .028 3 .009 4.170 .012
b
 

Residual .081 36 .002   

Total .109 39    

a. Dependent Variable: ROA 

b. Predictors: (Constant), KM, CSR, KI 

 

 Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji ANOVA atau F test diatas nilai Fhitung sebesar 4.170 dan 

nilai Ftabel sebesar 2,87 pada tingkat signifikan 0,012. Dengan nilai df = (n – k) : (k – 1), jumlah 

sampel (n) sebanyak 40, k = 4 yaitu seluruh variabel penelitian, maka df = (40 – 4 = 36 ) : (4 – 1 

= 3 ), sehingga nilai fhitung > ftabel dengan nilai signifikan 0,012 nilai ini lebih kecil dengan tingkat 

signifikan 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan maka corporate social 

responsibility, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan (ROA) Ho ditolak dan Ha diterima. 

4.4.3 Pengujian Koefisien Determinasi (R
2
) 
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Tabel 4.9 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .508
a
 .258 .196 .04740873 .980 

a. Predictors: (Constant), KM, CSR, KI 

b. Dependent Variable: ROA 

  

 Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 

0,196 atau sebesar 19,6%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel 

independent, corporate social responsibility, kepemilikan institusional dan kepemilikan 

manajerial terhadap kinerja keuangan (ROA) sebagai vaiabel dependent sebesar 19,6,%. Variasi 

variabel independent (corporate social responsibility, kepemilikan institusional dan kepemilikan 

manajerial) yang digunakan dalam model ini hanya mampu menjelaskan sebesar 19,6% variabel 

dependent (kinerja keuangan (ROA)). Sedangkan sisanya 80,4% dipengaruhi oleh faktor lain 

diluar model penelitian ini. 

4.2.5 Pembahasan Penelitian  

4.2.5.1 Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja 

Keuangan (ROA) 

 Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel corporate social responsibility memilki 

nilai thitung sebesar -1,436 dengan nilai ttabel 1.689 sebesar dengan nilai df = (40 – 4 – 1 = 35) 

sehingga nilai thitung < ttabel dengan nilai signifikan untuk variabel perputaran modal kerja sebesar 

0,160 dimana nilai ini lebih besar dari pada tingkat signifikan 0,05. Dapat disimpulkan bahwa 

corporate social responsibility secara parsial tidak berpengaruh terhadap return on asset (ROA), 
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maka Ho diterima dan Ha ditolak. Berdasarkan pada data yang diperoleh, alasan mengapa CSR 

tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA), yaitu masih kurangnya kepedulian dari para 

pengusaha dan atau pemegang saham suatu perusahaan tentang pentingnya suatu aktivitas CSR.  

Pengusaha atau pemegang saham dan masyarakat msih kurang peduli terhadap aktivitas CSR 

yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang memiliki 

struktur organisasi dan SDM yang mengelola CSR. Sehingga tak jarang program-program CSR 

lebih banyak yang jangka pendek dan tidak meminimalkan risiko operasi perusahaan, tetapi lebih 

banyak pada charity dan pencitraan‘secuil’ kegiatan santunan atau bakti sosial. Pencitraan 

memang perlu dilakukan oleh perusahaan, dan telah menjadi bagian strategi bisnis. Namun 

pencitraan saja belum menjamin keberlanjutan bisnis. Penelitian ini tidak sesuai dengan 

penelitian Rosiliana et.al, (2013) yang menyatakan bahwa corporate social responsibility 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Tetapi hasil ini didukung oleh hasil penelitian 

Hernita (2011), yang menyatakan bahwa  corporate social responsibility  tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas (ROA) . 

4.2.5.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan (ROA)   

 Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki nilai 

thitung sebesar -1,365 dengan nilai ttabel sebesar 1.689 dengan nilai df = (40 - 4 - 1 = 35), sehingga 

nilai thitung < ttabel dengan nilai signifikan variabel kepemilikan instutusional sebesar 0,181 dimana 

nilai ini lebih besar dari tingkat signifikan 0,05. Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan 

institusional secara parsial tidak berpengaruh terhadap ROA, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Berdasarkan penelitian ini, kepemilikan institusional memiliki jumlah kepemilikan saham yang 
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sangat tinggi sehingga institusi akan cenderung bertindak untuk kepentingan mereka sendiri 

dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham minoritas dan akan membuat terjadinya 

ketidakseimbangan dalam penentuan arah kebijakan perusahaan yang nantinya malah lebih 

menguntungkan pemegang saham mayoritas yaitu pihak institusi. Dengan keadaan yang tidak 

kondusif tersebut maka tidak akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hasil peneltian 

ini didukung oleh peneltian Aprianingsih (2016), (Wiranata dan Nugrahanti, 2013) yang 

menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.   

4.2.5.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan (ROA)  

Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai 

thitung sebesar -3,386 dengan nilai ttabel sebesar 1.689 dengan nilai df = (40 – 4 – 1 = 35), sehingga 

nilai thitung < ttabel dengan nilai signifikan variabel kepemilikan manajerial sebesar 0,002 dimana 

nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Sehingga variabel kepemilikan manajerial 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan koefisien regresi dan uji t, maka 

dapat disimpulkan bahwa kepemilikan secara parsial berpengaruh negatif terhadap kinerja 

keuangan, maka Ho ditolak dan Ha diterima.  

Menurut Yuliana (2015), adanya pengaruh negatif antara kepemilikan manajerial dan 

kinerja perusahaan kemungkinan disebabkan oleh kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer 

mempunyai hak voting yang tinggi sehingga manajer mempunyai posisi yang kuat untuk 

mengendalikan perusahaan, hal ini dapat menimbulkan masalah pertahanan, dalam artian, 

adanya kesulitan bagi para pemegang saham eksternal untuk mengendalikan tindakan manajer. 

Hal tersebut menimbulkan tindakan manajer yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi yang 



           Umrah journal of accounting                                                Tanjungpinang, kepri  

http://jurnal.umrah.ac.id                                              diakses : 05 february 2017 

 

 

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI, TANJUNGPINANG – KEP. RIAU 

menyebabkan penurunan kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

Laksana (2015) serta Yuliana (2015), yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif 

kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROA. 

5.    KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan analisis data serta dari hipotesis yang telah disusun dan telah diuji 

pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan pengaruh variabel-variabel independent 

terhadap kinerja keuangan (ROA) sebagai berikut : 

1. Secara parsial corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

(ROA). 

2. Secara parsial kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

(ROA). 

3. Secara parsial kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan 

(ROA). 

4. Secara simultan corporate social responsibility. Kepemilikan institusional dan kepemilikan 

manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA). 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada keterbatasan yang dapat menghambat hasil penelitian sesuai 

dengan hipotesis yang diajukan oleh peneliti. Adapun keterbatasan tersebut adalah : 

1. Jumlah sampel yang realitif kecil yaitu 10 perusahaan dari 145 perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. Periode pengamatan relative pendek, pada penelitian ini hanya 

menggunakan rentang waktu sebanyak 4 tahun yaitu 2011-2014. 
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2. Dalam menilai kinerja keuangan hanya menggunakan ROA sebagai ukuran kinerja 

perusahaan. Faktor fundamental perusahaan yang digunakan sebagai dasar untuk 

memprediksi ROA hanya terbatas corporate social responsibility. Kepemilikan institusional 

dan kepemilikan manajerial. 

5.3 Saran 

Dengan melihat keterbatasan yang dikemukakan diatas, penulis menyadari bahwa penelitian 

ini sangat jauh dari sempurna baik dari segi faktor-faktor yang diteliti maupun jumlah data yang 

digunakan. Untuk itu beberapa saran dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas penelitian dengan cara memperpanjang 

periode penelitian dengan menambah  tahun amatan dan juga memperbanyak jumlah 

sampel. 

2. Beberapa variabel yang tidak terbukti pada penelitian ini sebaiknya pada penelitian 

selanjutnya digunakan proxy yang lain dari variabel tersebut, sehingga diharapkan dapat 

mencerminkan variabel yang digunakan. 

3. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah variabel atau menggunakan variabel 

independen lain yang mempengaruhi return on asset (ROA) seperti ukuran perusahaan, 

kepemilikan keluarga, dan lain-lain, hal ini dikarenakan dari nilai determinasi (R
2
) hanya 

mampu dijelaskan sebesar 19,6% atau dengan kata lain 80,4% ROA dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar model penelitian ini. 
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