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ABSTRAK 

Fitri Rahmadini  (2017) : Pengaruh Struktur Modal dan Good Corporate 

Governance terhadap Kinerja Perusahaan Pada 

Perusahaan Sektor Aneka Industri  yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015..  

Secara garis besar tujuan penelitian ini adalah menguji dan menganalisis  

Struktur Modal dan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan tahunan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011 2015. 

Sampel yang digunakan sebanyak 10 perusahaan yang didapat melalui 

purposive sampling, metode analisis yang digunakan adalah regresi linear 

berganda. Hasil yang diperoleh adalah variabel struktur modal, komisaris 

independen, kepemilikan manajerial dan komite audit tidak berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan. Sedangkan variabel lain yakni ukuran dewan komisaris, 

ukuran dewan direksi dan kepemilikan instutional berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. 

Kata kunci : Struktur modal, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, 

komisari independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan 

instutional dan komite audit  

 

 

PENDAHULUAN 

Kinerja perusahaan merupakan menujukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan atau pengembalian atas sumber daya yang 

dinvestasikan didalamnya. Pengembalian atas investasi modal merupakan 

indikator penting atas kekuatan perusahaan dalam jangka panjang. Kinerja 

perusahaan yang meningkatkan dari periode ke periode menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki prospek masa depan yang baik. Kinerja perusahaan 

diukur secara periodik untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh 

pemegang kepentingan (stokeholder). Hal ini dikarenakan perusahaan bukanlah 

entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus 

memberikan manfaat bagi stokeholdersnya (Ghozali, 2012). 

Penelitian tersebut menggunakan metode analisis regresi berganda, 

pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling.Hasil penelitian 

Menurut Hardikasari dalam Bukhori (2012) ini menujukan bahwa ukuran dewan 



 

 

direksi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan, Ukuran 

dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja 

perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

kinerja keuangan. 

 Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh struktur 

modal dan good corporate gonvernance terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan 

latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh 

Sturuktur Modal dan Good corporate Gonvernance Terhadap Kinerja 

Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang  

Terdaftar Di BEI Periode 2011 -2015”. 

Kinerja Perushaan 

Menurut veno (2015), kinerja merupakan pencapaian dari suatu tujuan 

suatu kegiatan atau pekerjaaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan yang 

diukur dengan standar.Penilaian kinerja perusahaan untuk mengetahui efektivitas 

operasional perusahaan. Kinerja merupakan pengawasaan terus menerus dan 

pelaporan penyelesaian program, terutama kemajuan terhadap tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya padadasarnya tujuan dari pengukuran kinerja tidaklah jauh 

berbeda dengan kinerja perusahaan umumnya 

Return On Equity 

Menurut Fahmi (2012), Return On Equity (ROE) disebut juga dengan laba 

atas ekuitas atau dalam referensi disebut sebagai rasio total asset turnover atau 

perputaran total aset. Rasio mengkaji sejauh mana suatu perusahaan 

mempergunakan sumber daya yang memiliki untuk mampu memberikan laba atas 

ekuitas. 

Struktur Modal 

 Struktur modal merupakan perbandingan antara total utang dengan modal 

perusahaan.Menurut Fahmi (2012:179), struktur modal adalah komposisi sham 

biasa, sahan preferen, dan berbagai kelas seperti itu, laba yang ditahan, dan utang 

jangka panjang yang dipertahankan oleh kesatuan usaha dalam mendanai aktiva. 

 

Faktor –faktor yang mempengaruhi  struktur modal  
1. Tingkat bunga :tingkat bunga yang berlaku akan menentukan struktur modal 

dan mempengaruhi jenis modal yang akan digunakan untuk memakai saham 

atau obligasi. 

2. Stabilitas earning : stabilitas dan besarnya earning yang diperoleh perusahaan 

menentukkan apakah perusahaan dibenarkan menggunakan utang tetap atau 

tidak. 

3. Susunan aktiva : banyak industri atau manufaktur yang sebagian besar 

modalnya tertanam dalam aktiva tetap cenderung menggunakan modal sendiri 

dibandingkan dengan modal asing sebagai pelengkap. 

4. Risiko aktiva : risiko yang melekat pada setiap aktiva belum tebtu 

sama.semakin panjang jangka waktu penggunannya, semakin besar resikonya. 

5. Jumlah modal yang dibutuhkan : jumlah modal yang diperlukan akan 

memepengaruhi struktur modal. 

6. Keadaan pasar modal : kondisi pasar modal sering mengalami perubahan yang 

disebabkan oleh faktor. 



 

 

7. Sifat manajemen : perusahaan yang optimal terhadap masa yang akan berani 

menanggung resiko besar sehingga akan lebih menggunakan utang untuk 

memenuhi kebutuhan dana perusahaan. 

8. Besarnya perusahaan : perusahaan yang sahamnya tersebar sangat luas, 

penambahan saham untuk memenuhi kebutuhan dana tidak banyak 

mepengaruhi kekuasaan. 

 

Good Corporate Governance 

Menurut Bukhori (2012), Good corporate governance dapat diartikan 

sebagai tata kelola perusahaan. Good corporategovernanceadalah suatu sistem 

pengendalian perusahaan untuk menetapkan hak serta kewajiban bagi pihak-pihak 

yang turut berperan serta didalam perusahaan dan dapat menciptakan nilai tambah 

bagi perusahaan. Corporate Governance (tata kelola perusahaan) Forum for 

Corporate Governance in Indonesia (FCGI) CorporateGovernance didefinisikan 

sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, 

pengelola saham, kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang 

kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan 

kewajiban mereka untuk menggatur dan mengendalikan perusahaan. 

Mekanisme Good Corporate Governance 

Ukuran dewan komisaris 

Menurut Dominikus (2014), ukuran dewan koimisaris merupakan wakil 

dari pemegang saham yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang 

dilakukan oleh manajemen dan mencegah pengendalian yang terlalu banyak 

ditangan manajemen.Ukuran dewan komisaris bertanggungjawab menentukkan 

apakah manajemen telah memenuhi tanggung jawab mereka dalam 

mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern. 

Ukuran dewan direksi 

Menurut Bukhori (2012), ukuran dewan direksi merupakan pihak dalam 

suatu entitas perusahaan yang bertugas melakukan melaksanakan operasi dan 

kepengurusan perusahaan. Ukuran dewan direksi bertanggung jawab penuh atas 

segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka 

melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian tujuan 

perusahaan.Dewan direksi juga bertanggung jawab terhadap urusan perusahaan 

dengan pihak-pihak eksternal seperti pemasok, konsumen, regulator dan pihak 

legal. Dengan peran yang begitu besar dalam pengelolaan perusahaan ini, direksi 

pada dasarnya memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam pengelolaan 

sumber daya perusahaan dana dari investor. 

Komisaris independen 

Menurut Mirawati (2012), Komisaris independen adalah anggota dewan 

komisaris yang tidakterafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya 

dan pemegangsaham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan 

lainnyayang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen 

atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. 

kepemilikan manajerial  

Kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi yang menggambarkan 

adanya kepemilikan saham oleh manajer dalam sebuah perusahaan. Secara teoritis 



 

 

ketikakepemilikan manajerial rendah maka insentif untuk memonitor terhadap 

kemungkinan terjadi perilaku oportunistic manajer akan meningkat. Kepemilikan 

saham manajerial dalam perusahaan dapat dipandang sebagai cara untuk 

menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham diluar 

manajemen, sehingga masalah keagenan dapat diasumsikan akan hilang apabila 

seorang manajer adalah juga sebagai seorang pemilik Kepemilikan saham 

manajerial dalam perusahaan dapat dipandang sebagai cara untuk menyelaraskan 

potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham diluar manajemen, 

sehingga masalah keagenan dapat diasumsikan akan hilang apabila seorang 

manajer adalah juga sebagai seorang pemilik. 

Kepeemilikan instutional 
Menurut Prastya Puji Lestari (2013), kepemilikan Institusional merupakan 

proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan 

institusional didefinisikan sebagai kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi 

keuangan, institusi berbadan hukum.Adanya kepemilikan institusional dalam 

perusahaan dapat berfungsi sebagai agen yang memonitor manajemen perusahaan, 

sehingga dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap 

kinerja manajemen serta dapat mengurangi biaya agensi. 

Komite audit 

Menurut Veno (2015), komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan 

komisaris yang bekerjasama untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. 

Menurut Bapepam No. Kep-29/M/2004 dikutip oleh Amin (2008:49), 

menjelaskan pengertian komite audir sebagai berikut :”komite audit adalah komite 

yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan 

tugas dan fungsinya.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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Pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan 

Menurut Fachrudin dalam Zaki Imadudin, (2014) Biaya bunga dari utang 

yang bisa digunakan sebagai pengurang pajak menjadikan perusahaan yang 

memiliki utang memiliki kinerja yang lebih bagus daripada perusahaan yang tidak 

memiliki utang.Penelitian terkait pengaruh struktur modal dan kinerja perusahaan 

di indonesia yang dilaukan oleh Fachrudin (2011) pada industri dasar dan kimia 

menujukkan bahwa struktur modal, ukuran perusahaan dan agency cost tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

H1  : Struktur Modal berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

 

Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan 

Menurut Hardikasari dalam Bukhori (2012), menyebutkan bahwa 

penelitian mengenai ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan 

memiliki hasil yang beragam.Hal tersebut dikarenakan dengan semakin 

banyaknya anggota dewan komisaris maka badan ini akan mengalami kesulitan 

dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan dalam komunikasi dan 

koordinasi antar anggota dewan komisaris. 

H2 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

 

Pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja perusahaan 

 Hasil penelitian menurut Hardikasari dalam Bukhori (2012), menyebutkan 

bahwa banyak penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa perusahaan yang 

memiliki ukuran dewan yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, 

dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan 

yang memiliki dewan yang lebih kecil.Namun demikian, Dalton et al. (dalam 

Hardikasari, 2011) menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran dewan 

kinerja perusahaan. 

H3:  Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

 

Pengaruh Komisaris Independen  terhadap kinerja perusahaan 

Hal ini dikarenakan dengan makin banyaknya anggota dewan komisaris 

maka badan ini akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, 

diantaranya kesulitan dalam komunikasi dan koordinasi antara anggota dewan 

komisaris. Dengan semakin banyaknya anggota dewan komisaris, pengawasaan 

terhadap dewan direksi jauh lebih baik, masukan atau opsi yang akan didapat 

direksi akan jauh lebih banyak. 

H4 : Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

 

Pengaruh kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan 

Menurut Lestari (2013), Kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan 

akan mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hal 



 

 

tersebut dikarenakan kepentingan para manajer juga memiliki 

perusahaan.Menurut Indah Setyawati dalam Dominikus (2014),berpendapat 

bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

H5 : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

  

Pengaruh kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan 

Menurut Lestari (2013), Kepemilikan institusional merupakan 

kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan 

hukum, institusi luar negeri, dana perwakilan serta institusi lainnya pada akhir 

tahun.Hal tersebut dilakukan untuk memperkecil kecurangan yang dilakukan oleh 

manajemen, sehingga dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dan para 

stakeholder lainnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

H6 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

 

Pengaruh Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

Menurut Veno (2015), Komite audit merupakan sebuah komite yang 

ditunjukkan oleh perusahaan sebagai penghubung antara dewan direksi dan audit 

eksternal, internal auditor serta anggota independen. Komite audit ditugaskan 

untuk memberikan pengawasan pada auditor perusahaan eksternal dan internal. 

H7 : Komite audit  berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

 

METODOLOGI PENELETIAN 

Objek Peneletian 

Objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan 

manufaktur sektor aneka industriyang terdaftar di BEI dari tahun 2011-2015. 

Metode Penelitian  

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif 

yaitu mendeskripsikan peristiwa dan kejadian untuk mengetahui hubungan satu 

variabel dengan variabel lainnya dengan memperoleh data dalam bentuk angka-

angka atau bilangan numerik berupa laporan keuangan. 

Variabel Peneletian 

 Variabel bebas independen atau variabel X adalah struktur modal, ukuran 

dewan konisaris, ukuran dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan 

manajerial, kepemilikan instutional dan komite audit 

1. Ukuran dewan komisaris 

Ukuran dewan komisaris = Jumlah anggota  dewan komisaris 

          Sumber : Dominikus (2014) 

2. Ukuran dewan direksi 

Ukuran dewan direksi = Jumlah anggota dewan direksi 

   Sumber : Iqbal Bukhori (2012) 



 

 

3. Komisaris independen 

Komisaris Independen = Jumlah anggota komisaris independen 

                                                Jumlah anggota komisaris  

Sumber : Mirawati Halini (2012) 

4. Kepemilikan manajerial  

Kepemilikan Manajerial = Jumlah Kepemilikan saham oleh manajerial 

                                                        Jumlah saham beredar 

Sumber : Mirawati Halini (2012) 

5. Kepemilikan instutional 

Kepemilikan Institusional = Jumlah kepemilikan saham oleh institusional 

                                                                   Jumlah saham beredar 

Sumber : Mirawati Halini (2012) 

6. Komite audit  

Komite Audit = Jumlah anggota Komite Audit 

 Sumber :Mirawati halini (2102) 

7. Struktur modal 

Debt to Equity Ratio =    Total Liabilitas 

                                         Total Ekuitas 

 Sumber : Fahmi (2012) 

8. Kinerja perusahaan 

Return on Equity =     Laba Bersih  

                                  Total Ekuitas 

Sumber : Herry (2015) 

Variabel terkait atau variabel Y adalah kinerja perusahaan 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi Penelitian 

Menurut Martono (2012:74), Populasi merupakan keseluruhan objek atau 

subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu 

berkaitan dengan masalah-masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu 

dalam ruang lingkup yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan sektor anakea industri di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011, 

2012, 2013, 2014 dan 2015 

Sampel Penelitian 

 Menurut Martono (2013), Sampel merupakan bagian dari populasi yang 

memiliki ciri-ciri keadaan tertentu yang akan diteliti. Sampel yang dapat 

didefinisikan sebagai  anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan 

prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi. Penelitian ini menggunakan 

teknik sampling yaitu purposive sampling.Metode purposive sampling merupakan 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu Martono 

(2012:79).Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan sampel 

yang sesuai atau memenuhi karakteristik – karakteristik yang telah ditemukan 

penulis. 

 



 

 

 

Tabel 3.2 

Populasi dan Sampel Penelitian 

No Kriteria Jumlah 

Perusahaan 

1 Perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2015. 

40 

2 Perusahaan sektor aneka industri yang rugi pada tahun 

2011-2015 

(21) 

3 Perusahaan sektor aneka industri yang tidak 

melaporkan laporan keuangannya dalam mata uang 

rupiah 

(3) 

4 Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap selama 

periode yang berhubungan dengan variabel –variabel 

yang diteliti 

(6) 

JUMLAH SAMPEL PER TAHUN 10 

JUMLAH  DATA 2011-2015 50 

 

Sumber : Data Diolah 

Dari kriteria diatas maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 

10 Perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2015 sebagai berikut : 

 

Tabel 3.3 

Sampel penelitian 

No Kode Nama Perusahaan 

1 ASII Astra International Tbk 

2 AUTO Astra Otoparts Tbk 

3 BRAM Indo Kardsa Tbk 

4 INDS Indospring Tbk 

5 NIPS Nipress Tbk 

6 SMSM Sunson Textile Manufacture Tbk 

7 TRIS Trisula International Tbk 

8 UNIT Nusantara Inti Corpora Tbk 

9 KBLI KMI Wire and Cable Tbk 

10 KBLM Kabelindo Murni Tbk 

Sumber : Data Diolah 

Prosedur  Pengumpulan Data 

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa 

angka-angka yang meliputi data-data yang ada didalam laporan keuangan tahunan 

pada perushaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI periode 

2011-2015. 

 

 

 



 

 

Metode Analisis  

 Analisis data dalam penelitian ini merupakan kegiatan yang menguraikan 

proses pencairan 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 Heterokedastisitas 

 2.  Analisis Regresi Berganda 

 3.  Uji Hipotesis 

      A. Determinasi 

      B. Uji F atau Uji Simultan 

      C.  UJi t atau UJi Parsial 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskriptif Obyek Penelitan 

Pada bab ini membahas sejumlah analisis berkaitan dengan data-data 

keuangan yang diperoleh dari penelitian, adapun urutan pembahasan secara 

Analisis deskriptif, 

1. Pengujian asumsi klasik 

2. Pengujian variabel independen terhadap variabel dependen. 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI, dari seluruh perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tidak semua 

dijadikan sampel penelitian. 

Hasil penelitian dan pembahsaan 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Tabel 4.1 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

KP 
50 ,001010 ,376190 ,12852820 ,0991546

44 

SM 
50 ,000540 2,383860 ,72517100 ,4718435

32 

UDK 50 2 13 4,96 3,226 

UDR 50 2 10 5,04 2,515 

KIND 
50 ,142860 1,000000 ,35682840 ,1265618

92 

KM 
50 ,000210 1,371150 ,24558600 ,2876126

77 

KI 
50 ,010520 1,903290 ,62742200 ,3699622

02 

KA 50 3 5 3,12 ,385 

Valid N 

(listwise) 

50     

Sumber : Output SPSS versi 21 (data diolah ) 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas diketahui jumlah data yang dimasukan 

banyak 50 data. Dengan nilai minimun, maksimum, nilai rata-rata dan nilai 

standar diviasi sebagai berikut : 

1. Kinerja perusahaan memiliki minimum sebesar  0,001010 , nilai 

maksimum sebesar 0,376190 , nilai rata-rata sebesar 0,12852820 dan nilai 

standar deviasi sebesar 0,099154644 

2. Srtuktur modal memiliki nilai minimum 0,000540 , nilai maksimum    

sebesar 2,383860,  nilai rata-rata 0,72517100 dan nilai standar deviasi 

sebesar 0,471843532 

3. Ukuran dewan komisaris memiliki nilai minimum 2, nilai maksimum 

sebesar 13, nilai rata-rata  4,96 dan nilai standar deviasi sebesar 3,226 

4. Ukuran dewan direksi memiliki nilai minimum 2, nilai maksimum sebesar 

10, nilai rata-rata 5,04 dan nilai standar deviasi sebesar 2,515 

5. Komisaris indepeden memiliki nilai minimum 0,142860,  nilai maksimum 

sebesar 1,000000,  nilai rata-rata 0,35682840 dan nilai standar deviasi 

sebesar 0,126561892 

6. Kepemilikan manajerial memiliki nilai minimum 0,000210 nilai 

maksimum sebesar 1,371150  nilai rata-rata 0,24558600  dan nilai standar 

deviasi sebesar 0,287612677 

7. Kepemilikan instutional memiliki nilai minimum 0,010520 nilai 

maksimum sebesar 1,903290 nilai rata-rata 0,62742200 dan nilai standar 

deviasi sebesar 0,369962202 



 

 

8. Komite audit memiliki nilai minimum 3,  nilai maksimum sebesar 5,  nilai 

rata-rata 3,12 dan nilai standar deviasi sebesar 0,385. 

Uji Asumsi Klasik 

a.  Uji Grafik 

 

Gambar 4.1 

 

 
Uji grafik dalam melihat normalitas residual yaitu grafik normal 

probability plot. Distribusi normal yang akan membentuk satu garis lurus  

diagonal dan polting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika 

data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya 

b. Uji Grafik 

Gamabr 4.1 

                        Hasil Uji Statistik One-Sample Kolmogorov- Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 50 
Normal 
Paramet
ersa,b 

Mean .0000000 
Std. 
Deviation 

.07601124 

Most 
Extreme 
Differen
ces 

Absolute .120 
Positive .120 

Negative 
-.070 

Kolmogorov-Smirnov 
Z 

.850 

Asymp. Sig. (2-tailed) .465 

a. Test distribution is Normal. 



 

 

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual 

adalah uji statistik non-parametrik  kolmogorov – Smirnov (K-S). Apabila nilai 

asymptotic significantvalue lebih kecil dari nilai signifikan yang ditentukan (sig = 

0,05) maka HO  ditolak atau data tidak berdistribusi normal, sedangkan apabila 

nilai asymptoticsignificant value lebih besar dari nilai signifikan yang ditentukan 

(sig = 0,05) maka HO diterima atau data berdistribusi normal. 

 Berdasarkan tabel 4.4 di atas asymptotic significantvalue adalah 

0,465lebih besar dari nilai signifikan yang ditentukan adalah yaitu 0,05 berati Ho 

diterima. Sehungga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. 

 

Uji Multikolonieritas 

Hasil Uji Multikolonieritas 

 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

SM ,711 1,406 

UDK ,124 8,094 

UDR ,106 9,410 

KIND ,740 1,351 

KM ,508 1,968 

KI ,719 1,390 

KA ,480 2,082 

a. Dependent Variable: KP 

Sumber : Output SPSS versi 21 (data diolah ) 

Menurut Ghozali (2013:105), uji Multikolonieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi adanya kolerasi antar variabel independen. Dalam 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi dapat 

dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Apakah nilai 

tolerance ≥ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10, maka dapat disimpulkan tidak 

adanya multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi. Dan jika 

nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai  VIF ≥ 10.  

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, dapat menujukkan bahwa sebagai berikut : 

1. Nilai Tolerance SM adalah 0,711 ≥ 0,10 atau nilai VIF SM adalah 1,406 ≤ 

10.  

2. Nilai Tolerance UDK adalah 0,124 ≥ 0,10 atau nilai VIF UDK adalah 

8,094≤ 10.  

3. Nilai Tolerance UDR adalah 0,106 ≥ 0,10 atau nilai VIF UDR adalah 

9,410≤ 10.  



 

 

4. Nilai Tolerance KIND  adalah 0,740 ≥ 0,10 atau nilai VIF KIND adalah 

1,351 ≤ 10.  

5. Nilai Tolerance KM adalah 0,508≥ 0,10 atau nilai VIF KM  adalah 1,968 ≤ 

10.  

6. Nilai Tolerance KI adalah 0,719≥ 0,10 atau nilai VIF KI adalah 1,390 ≤ 

10. 

7. Nilai Tolerance KA adalah 0,480≥ 0,10 atau nilai VIF KA adalah 2,082 ≤ 

10.  

Uji Autokolerasi 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Mod

el 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,644
a
 ,415 ,317 ,081926579 1,399 

a. Predictors: (Constant), KA, SM, KIND, KI, KM, UDK, UDR 

Nilai DW yang terdapat dalam tabeh hasil pengujian diatas menunjukkan 

angka sebesar 1,870. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan 

menggunakan nilai signifikan sebesar 5%, lalu jumlah sampel yang digunakan 

adalah 50 (n=50) dan jumlah variabel penelitian berjumlah 7 (k=7) sehingga 

diperoleh nilai dL: 1,2461 sedangkankan dU : 1,8750 maka 7 -dU : 1,399 

Sehingga diperoleh hasil dU < dW  <7 -dU = 1,8750<1,399 < 5,125 . Dari hasil 

ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi autokorelasi positif dan 

negatif. 

Uji Heteroskedastisitas 

a. uji Grafik Plot 

Melihat garis plot antara nilai prediksi variabel terikat (depeden ) yaitu 

ZPRED dengan residualnua SRESID. Apabila ada pola tertentu, seperti titik-titik 

yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas 

dan apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik- titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Gambar 4.2 

Hasil uji Grafik scatterplot 

 



 

 

Uji Glejser 

Menurut Ghozali (2013:142), uji glejser adalah uji yang berguna untuk 

megres nilai absolut residual terhadap variabel indepeden. Dasar pengambilan 

keputusanya adalah apabila nilai probabilitas signifikansinya lebih besar dari 

tingkat kepercyaan (0,05), maka model regresi tidak mengandung adanya 

heteroskedasitas dan apabila nilai probabilitas signifikannya lebih kecil dari 

tingkat kepercayaan (0,05), maka model regresi mengandung adanya 

heteroskedasitas. 

Tabel 4.7 

Hasil uji Glejser 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,151 ,061  2,476 ,017 

SM ,010 ,016 ,104 ,619 ,539 

UDK -,007 ,006 -,498 -1,237 ,223 

UDR ,015 ,008 ,825 1,901 ,064 

KIND ,006 ,058 ,018 ,111 ,912 

KM -,013 ,031 -,082 -,414 ,681 

KI -,029 ,020 -,239 -1,430 ,160 

KA -,038 ,024 -,328 -1,608 ,115 

a. Dependent Variable: ABSUT 

Sumber : Output SPSS versi 21 (data diolah ) 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat menujukkan bahwa sebagai berikut : 

1. Nilai probabilitas signifikan SM adalah 0,539 lebih besar dari tingkat 

kepercayaan (0,05). 

2. Nilai probabilitas signifikan UDK  adalah 0,223 lebih besar dari tingkat 

kepercayaan (0,05). 

3. Nilai probabilitas signifikan UDR  adalah 0,64 lebih besar dari tingkat 

kepercayaan (0,05). 

4. Nilai probabilitas signifikan KIND adalah 0,912  lebih besar dari tingkat 

kepercayaan (0,05). 

5. Nilai probabilitas signifikan KM  adalah 0,681  lebih besar dari tingkat 

kepercayaan (0,05). 

6. Nilai probabilitas signifikan KI adalah 0,160  lebih besar dari tingkat 

kepercayaan (0,05). 



 

 

7. Nilai probabilitas signifikan KA  adalah 0,115   lebih besar dari tingkat 

kepercayaan (0,05). 

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa nilai probablilitas signifikansi SM, 

UDK, UDR, KIND, KM, KI, dan KA lebih besar dari tingkat kepercayaan 

(0,05) yang berati tidak adanya heterosedasitas didalam model regresi. 

 

Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 4.8 

Hasil Regresi Linier Berganda 

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,135 ,114  

SM ,039 ,029 ,187 

UDK -,021 ,010 -,686 

UDR ,036 ,014 ,919 

KIND -,022 ,107 -,028 

KM ,066 ,057 ,192 

KI ,094 ,037 ,351 

KA ,029 ,044 ,111 

a. Dependent Variable: KP 

Sumber : Output SPSS versi 21 (data diolah )  

Berdasarkan tabel pengujian regreasi diatas,maka model analisis regresi 

berganda antara variabel independen terhadap variabel dependen dalam model 

persamaan berikut ini :   

ROE  =(0,135) +0,039 SM - (0,021)UDK+ 0,036UDR – (0,022) KIND + 0,066 

KM +  0,094 KI + 0,029 KA + Ԑ 

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda nilai konstanta sebesar  -

0,135 menyatakan bahwa jika variabel SM (X1), UDK (X2), UDR (X3),  KIND 

(X4), KM  (X5),  KI (X6),  KA (X7). 

1. Koefisien regresi SM (X1) sebesar  0,039 artinya jika variabel 

independen lain nilainya tetap dan SM (X1) mengalami kenaikan 1 

maka kinerja perusahaan (Y) akan mengalami kenaikan  0,039. 

2. Koefisien regresi UDK (X2) sebesar  (0,021) artinya jika variabel 

independen lain nilainya tetap dan UDK (X2) mengalami kenaikan 1 

maka kinerja perusahaan (Y) akan mengalami kerugian  (0,021). 

3. Koefisien regresi UDR (X3) sebesar  0,036 artinya jika variabel 

independen lain nilainya tetap dan UDR (X3) mengalami kenaikan 1 

maka kinerja perusahaan (Y) akan mengalami kenaikan  0,036. 



 

 

4. Koefisien regresi KIND (X4) sebesar (0,022) artinya jika variabel 

independen lain nilainya tetap dan KIND (X4) mengalami kenaikan 1 

maka kinerja perusahaan (Y) akan mengalami kerugian  (0,022). 

5. Koefisien regresi KM (X5) sebesar  0,066 artinya jika variabel 

independen lain nilainya tetap dan KM (X5) mengalami kenaikan 1 

maka kinerja perusahaan (Y) akan mengalami kenaikan  0,066. 

6. Koefisien regresi KI (X6) sebesar 0,094 artinya jika variabel 

independen lain nilainya tetap dan KI (X6)  mengalami kenaikan 1 

maka kinerja perusahaan (Y) akan mengalami kenaikan  0,094. 

7. Koefisien regresi KA (X7) sebesar 0,029 artinya jika variabel 

independen lain nilainya tetap dan KA (X7) mengalami kenaikan 1 

maka kinerja perusahaan (Y) akan mengalami kenaikan  0,029. 

Pengujian Hipotesis 

Koefisien Determinasi 

Hasil pengujian uji t atau uji paarsial dalam penelitian ini dapat dilihat 

dari tabel 4.9 berikut ini : 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model Summary
b
 

Mod

el 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,644
a
 ,415 ,317 ,081926579 

a. Predictors: (Constant), KA, SM, KIND, KI, KM, UDK, UDR 

b. Dependent Variable: KP 

Sumber : Output SPSS versi 21 (data diolah ) 

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh nilai koefisien determinasi  (Adjusted 

R
2
) sebesar 0,317 x 100 % = 31,7% . Hal ini menujukkan bahwa  31,7 % kinerja 

perusahaan dipengaruhi struktur modal, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan 

direksi, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan instutional 

dan komite audit. Sedangkan sisanya (100% - 31,7% = 68,3)  dipengaruhi oleh 

variabel luar dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Uji Sigifikan Simultan  (Uji Statistik f )  

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan atau secara 

bersama variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian uji F 

dapat dilihat melalui tabel 4.10 berikut ini : 

Ghozali (2013:98), uji statisti F pada dasarnya menujukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas (struktur modal, ukuran dewan komisaris, ukuran 

dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan 

instutional dan komite audit ) yang dimasukkan dalammmodel mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/ terikat (kinerja 

perusahaan). Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat menujukkan dengan nilai 



 

 

signifikansi sebesar 0,001 berati nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari 

nilai signikan yang ditentukan 0,05. Hal ini dapat dikatakan bahwa struktur 

modal, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, komisaris independen, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan instutional dan komite audit secara bersama 

– sama atau simultan terhadap kinerja perusahaa. 

Tabel 4.10 

Uji signifikan Simultan (Uji Statistik f) 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression ,200 7 ,029 4,254 ,001
b
 

Residual ,282 42 ,007   

Total ,482 49    

a. Dependent Variable: KP 

b. Predictors: (Constant), KA, SM, KIND, KI, KM, UDK, UDR 

Uji Sigifikan Parsial (Uji Statistik t 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Statistik t 

 

 

 

Sumber : Output SPSS versi 21 (data diolah ) 

Ghozali (2013:98), uji statistik t pada dasarnya menujukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secra individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat menujukkan bahwa ; 

 

Coefficient

s
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) -,135 ,114  -1,183 ,243 

SM ,039 ,029 ,187 1,340 ,188 

UDK -,021 ,010 -,686 -2,044 ,047 

UDR ,036 ,014 ,919 2,537 ,015 

KIND -,022 ,107 -,028 -,201 ,842 

KM ,066 ,057 ,192 1,162 ,252 

KI ,094 ,037 ,351 2,520 ,016 

KA ,029 ,044 ,111 ,652 ,518 

a. Dependent Variable: KP 



 

 

1. Nilai probabilitas SM sebesar 0,188< nilai signifikansi yang ditentukan 

0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hoditerima  dan Ha ditolak yang 

berati struktur modal tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

2. Nilai probabilitas UDK sebesar 0,047< nilai signifikansi yang ditentukan 

0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hoditolak dan Haditerima yang 

berati struktur modal berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

3. Nilai probabilitas UDR sebesar 0,015< nilai signifikansi yang ditentukan 

0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hoditolak  dan Ha diterima yang 

berati struktur modal tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

4. Nilai probabilitas KIND sebesar 0,842 < nilai signifikansi yang ditentukan 

0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hoditerima  dan Ha ditolak yang 

berati struktur modal tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

5. Nilai probabilitas KM sebesar 0,252 < nilai signifikansi yang ditentukan 

0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hoditerima  dan Ha ditolak yang 

berati struktur modal tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

6. Nilai probabilitas KI sebesar 0,016 < nilai signifikansi yang ditentukan 

0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hoditolak  dan Ha diterima yang 

berati struktur modal berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

7. Nilai probabilitas KA sebesar 0,518< nilai signifikansi yang ditentukan 

0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak  dan Ha diterima yang 

berati struktur modal tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

menunjukkan nilai sebesar 0,854. Hal ini berarti variabel independen dalam 

penelitian ini yaitu likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan aktivitas mampu 

menjelaskan sebesar 67,7% terhadap variabel dependennya yaitu tingkat 

kebangkrutan perusahaan. Sedangkan selebihnya sebesar 32,3 % dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

Pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan 

Berdasarkan hasil pengujian uji parsial atau uji t diatas dapat diketahui 

bahwa variabel pertama yakni struktur modal  yang diukur dengan menggunakan 

debt to equity memiliki tidak pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

perusahaan dengan nilai t hitung sebesar 1,340yang lebih kecil dari t tabel yakni 

1,98397 dan nilai signifikansinya sebesar 0,188 yang lebih kecil  dari 0,05. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Zaki (2012) dan Novita  

(2015) yang menyatakan bahwa struktur modal  yang dikukur debt to equity tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan.  

Menurut Fachrudin dalam Zaki Imadudin, (2014) Biaya bunga dari utang 

yang bisa digunakan sebagai pengurang pajak menjadikan perusahaan yang 

memiliki utang memiliki kinerja yang lebih bagus daripada perusahaan yang tidak 

memiliki utang. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa  struktur modal tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.  



 

 

Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan 

Variabel kedua dalam penelitian ini yakni ukuran dewan komisaris  yang 

diukur dengan jumlah anggota dewan komisaristerhadap kinerja perusahaan  

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini 

didasarkan pada hasil uji parsial diatas yang menunjukkan bahwa nilai t hitung 

sebesar -2,044 lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi sebesar 0,047 yang 

lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Bukhori (2012) 

menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris  yang diukur dengan jumlah anggota 

ukuran dewan komisarismemiliki pengaruh yang signifikan kinerja 

perusahaan.Hasil penelitian ini memiliki nilai t negatif yang menunjukkan bahwa 

hubungan yang dimiliki antara jumlah anggota ukuran dewan komisairsterhadap 

kinerja perusahaan juga negatif. Hal ini berarti semakin besar jumlah anggota 

ukuran dewan komisaris yang dimilki oleh perusahaan, maka semakin kecil 

kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan. 

Pengaruh Komisaris Independen terhadap kinerja perusahaan 

Variabel ketiga dalam penelitian ini adalah ukuran dewan direksi  yang 

diukur dengan menggunakan jumlah anggota ukuran dewan direksi  Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi  memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja perusahaan  yang dibuktikan dengan t hitung 2,537 

yang lebih besar dari t tabel serta nilai signifikansi sebesar 0,015 yang lebih kecil 

dari tingkat signifikansi peneliti yakni 0,05. Penelitian ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Bukhori (2012) yang menyatakan bahwa ukuran dewan 

direksi memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Pengaruh komisaris independen terhadap kinerja perusahaan  

Variabel empat  dalam penelitian ini yakni komisaris independen yang 

diukur dengan pembagian jumlah anggota komisaris independen dengan jumlah 

anggota komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

perusahaan.  Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.10 diatas yang menunjukkan bahwa 

t hitung sebesar -0,201 yang dimiliki lebih kecil dari t tabel yakni 1,98397 dan 

signifikansi sebesar 0,842 yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang 

digunakan yakni sebesar 0,05. Hasil penelitian ini mendukung Mirawati (2012) 

yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 

tingkat kebangkrutan perusahaan. Dengan semakin banyak anggota dewan 

komisaris independen, pengawasan terhadap dewan direksi jauh lebih baik, 

masukan atau opsi yang akan didapat direksi akan jauh lebih banyak. Untuk itu 

masih diperlukan penelitian yang dapat membuktikan pengaruh ukuran dewan 

komisaris independensi terhadap kinerja perusahaan. 

 

Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kierja perusahaan 

Variabel lima  dalam penelitian ini yakni kepemilikan manajerial  yang 

diukur dengan pembagian jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dengan 



 

 

jumlah saham beredar tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

perusahaan.  Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.10 diatas yang menunjukkan bahwa 

t hitung sebesar 1,162 yang dimiliki lebih kecil dari t tabel yakni 1,98397 dan 

signifikansi sebesar 0,252yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang 

digunakan yakni sebesar 0,05. Hasil penelitian ini mendukung Mirawati (2012) 

yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerialtidak berpengaruh terhadap 

tingkat kebangkrutan perusahaan. 

Pengaruh kepemilikan instutional terhadap kinerja perusahaan 

Variabel enam  dalam penelitian ini yakni kepemilikan instutional yang 

diukur dengan pembagian jumlah kepemilikan saham oleh instutional  dengan 

jumlah saham beredar berpengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan.  

Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.10 diatas yang menunjukkan bahwa t hitung 

sebesar 2,520yang dimiliki lebih kecil dari t tabel yakni 1,98397 dan signifikansi 

sebesar 0,016 yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan yakni 

sebesar 0,05. Hasil penelitian ini mendukung Mirawati (2012) yang menyatakan 

bahwa kepemilikan instutional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Pengaruh komite audit terhadap kinerja perusahaan  

Variabel tujuh dalam penelitian ini yakni komite audit yang diukur dengan 

jumlah anggota komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja perusahaan.  Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.10  diatas yang menunjukkan 

bahwa t hitung sebesar 0,625 yang dimiliki lebih kecil dari t tabel yakni 1,98397 

dan signifikansi sebesar 0,518 yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang 

digunakan yakni sebesar 0,05. Hasil penelitian ini mendukung Mirawati (2012) 

yang menyatakan bahwa komite audittidak berpengaruh terhadap tingkat 

kebangkrutan perusahaan. 

Pengaruh struktur modal, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, 

komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan instutiomal dan 

komite audit  

Secara simultan  penelitian  ini  membuktikan  bahwa struktur modal  

yang diukur dengan debt to equity ratio, ukuran dewan komisaris yang diukur 

dengan jumlah anggota ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi  yang 

diukur dengan jumlah anggota dewan direksi, komisaris independen yang diukur 

dengan jumlah anggota komisaris independen dengan jumlah anggota komisaris, 

kepemilikan manajerial yang diukur jumlah kepemilikan saham oleh manajerial 

dengan jumlah saham beredar, kepemilikan instutional yang diukur dengan 

jumlah kpemilikan saham oleh instutional dengan jumlah saham beredar dan 

komite audit diukut=r dengan jumlah anggota komite audit. Maka  dapat  diambil  

kesimpulan  dari  penelitian  ini  bahwa  ketujuh  variabel  yang  digunakan  

secara  simultan  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk mengukur  kinerja 

perusahaan. 



 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dan hasil analisis data dari bab –bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan sebagai berikut : Hasil uji regresi linier berganda dari SPSS dapat 

diketahui pengaruh struktur modal, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan 

direksi, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan instutional 

dan komite audit secara parsial atau individual ( uji t) terhadap kinerja perusahaan 

pada perusahaan sektor aneka industri periode 2011-2015 adalah sebagai berikut : 

1. Variabel struktur modal tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

pada perusahaan sektor aneka industri periode 2011-2015. 

2. Variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh  berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan pada perusahaan sektor aneka industri periode 2011-

2015. 

3. Variabel ukuran dewan direksi  berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

pada perusahaan sektor aneka industri periode 2011-2015. 

4. Variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan pada perusahaan sektor aneka industri periode 2011-2015. 

5. Variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan pada perusahaan sektor aneka industri periode 2011-2015. 

6. Variabel kepemilikan instutional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

pada perusahaan sektor aneka industri periode 2011-2015. 

7. Variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada 

perusahaan sektor aneka industri periode 2011-2015. 

Hasil uji regresi linier berganda dari SPSS 21secara simultan bersama-sama 

(uji F) variabel struktur modal, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, 

komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan instutional dan 

komite audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada 

perusahaan sektor aneka industri periode 2011-2015. 

Variabel independen (struktur modal, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan 

direksi, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan instutional 

dan komite audit ) hanya mampu menjelaskan 68,3 terhadap kinerja perusahaan. 

Sedangkan sisanya (100%-31,7% = 68,3) dijelaskan oleh variabel – variabel 

diluar model penelitian. 

Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen struktur modal, 

ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, komisaris independen, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan instutional dan komite audit untuk 

menjelaskan pengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

2. Penelitian hanya menggunakan perusahaan sektor aneka industri periode 

2011-2015 dalam penelitian. 



 

 

3. Perusahaan yang digunakan tidak semua melaporan laporan keuangan dan 

menampilkan informasi yang lengkap sehingga mengurangi sampel dalam 

populasi penelitian. 

Saran  

1. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain untuk melengkapi 

penelitian terdahulu yang telah ada dan bisa dijadikan variabel bebas 

dalam penelitian tentang kinerja perusahaan. 

2. Penlitian selanjutnya agar dapat menggunakan objek penelitian dengan 

sektor yang berbeda selain sektor aneka industri  seperti sektor 

pertambangan, perbankan dan property. 

3. Penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan objek penelitian dengan 

periode tahun yang baru atau menambah tahun penelitian. 
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