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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Objek Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa 

laporan keuangan tahunan pada perusahaan property andreal estate selama 

periode 2016 – 2018 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan website 

resmi dari masing- masing perusahaan. Terdapat 57 perusahaan property andreal 

estate yang terdaftar. Melalui metode purposive sampling, diperoleh 32 

perusahaan terpilih yang dapat digunakan, sampel dipilih berdasarkan kriteria 

yang telah ditentukan. 

Tabel 4.1 

Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian 

Sumber: Hasil penelitian, 2019 

 

  

No. Keterangan Jumlah 

1. Perusahaan property and real estate terdaftar di BEI pada 

tahun 2016–2018 
57 

2. Perusahaan property and real estate yang tidak 

menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit di BEI 

pada tahun 2016–2018 

(10) 

Jumlah perusahaan sampel 47 

Perusahaan sampel yang tidak digunakan (diperoleh nilai negatif 

atau defisit dari perhitungan ekuitas dikurangi liabilitas pada 

tahun 2016-2018) 

(15) 

Jumlah perusahaan sampel 32 

Sampel yang digunakan (jumlah sampel x 3 tahun penelitian) 96 
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4.2. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan alat untuk merencanakan, mengumpulkan, 

menganalisis, menginterpretasi dan mempresentasikan data agar memberikan 

gambaran atau deskripsi yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan 

distribusi) (Ghozali 2006). Penelitian berikut adalah hasil dari analisis deskriptif 

yang terdiri dari variabel independen pada penelitian (Good Corporate 

Governance, Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, 

Pertumbuhan dan Likuiditas): 

Tabel 4.2 

Hasil Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

MO 96 .000000 .645947 .05996449 .148640760 

IO 96 .024813 1.000000 .73242316 .266542234 

FO 96 .000000 .975187 .20761240 .264618710 

CO 96 .070720 .885607 .45595336 .193786643 

UDD 96 2 8 4.50 1.414 

UDK 96 1 13 3.07 2.022 

UDKI 96 .20 .75 .3929 .09308 

KA 96 2 4 3.00 .251 

DAR 96 .027945 .486369 .26792501 .132399645 

DER 96 .028748 .946924 .41154781 .258688209 

Ln Total Aset 96 22.655553 31.584215 28.77301194 1.478802596 

Age 96 6 47 28.78 9.488 

PL 96 -10.418343 8.119401 -.09793367 2.051385942 

PP 96 -.912302 8.040393 .16444846 1.103394092 

Current Ratio 96 .207727 34.882273 4.33285862 5.921537740 

ROA 96 -.092415 1.900141 .06385392 .199964486 

Tobin's Q 96 .070254 110.091974 2.10159826 11.209214903 

Valid N (listwise) 96     

Sumber: SPSS versi 23, 2019 

Berdasarkan tabel 4.2 terkait hasil statistik deskriptif, maka dapat 

disimpulkan bahwa rata–rata (mean) good corporate governance berupa variabel 

kepemilikan manajerialpada perusahaan property and real estate sebesar 
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0.05996449.Nilai tertinggi (maximum) pada variabel kepemilikan manajerial 

adalah 0.645947 oleh Pikko Land Development Tbk. (RODA), sedang nilai 

terendah (minimum) sebesar 0.000000 oleh Sentul City Tbk. (BKSL); Puradelta 

Lestari Tbk. (DMAS); Duta Pertiwi Tbk (DUTI); Gading Development Tbk. 

(GAMA); Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD); Eureka Prima 

Jakarta Tbk. (LCGP); Lippo Cikarang Tbk (LPCK); Metro Realty Tbk. (MTSM); 

City Retail Developments Tbk. (NIRO); Indonesia Prima Property Tbk (OMRE); 

Suryamas Dutamakmur Tbk. (SMDM); serta Sitara Propertindo Tbk. (TARA). 

Standar deviasi yakni 0.148640760 menunjukkan bahwa data tidak tersebar. 

Variabel kepemilikan institusional pada perusahaan property and real 

estate memiliki rata-rata (mean) sebesar 0.73242316.Nilai tertinggi (maximum) 

pada variabel kepemilikan institusional adalah 1.000000 oleh Gading 

Development Tbk. (GAMA) dan Gowa Makassar Tourism Development Tbk 

(GMTD), sedang nilai terendah (minimum) sebesar 0.024813 oleh Suryamas 

Dutamakmur Tbk. (SMDM). Standar deviasi yakni 0.266542234 menunjukkan 

bahwa data tidak tersebar. 

Variabel kepemilikan asing pada perusahaan property and real estate 

memiliki rata-rata (mean) sebesar 0.20761240.Nilai tertinggi (maximum) pada 

variabel kepemilikan asing adalah 0.975187 oleh Suryamas Dutamakmur Tbk. 

(SMDM), sedang nilai terendah (minimum) sebesar 0.000000 oleh Bekasi Asri 

Pemula Tbk. (BAPA); Bukit Darmo Property Tbk (BKDP); Gading Development 

Tbk. (GAMA); Greenwood Sejahtera Tbk. (GWSA);Metro Realty Tbk. (MTSM); 
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serta Hanson Internasional Tbk. (MYRX). Standar deviasi yakni 0.264618710 

menunjukkan bahwa data tidak tersebar. 

Variabel konsentrasi kepemilikan pada perusahaan property and real 

estate memiliki rata-rata (mean) sebesar 0.45595336.Nilai tertinggi (maximum) 

pada variabel konsentrasi kepemilikan adalah 0.885607 oleh Duta Pertiwi Tbk 

(DUTI), sedang nilai terendah (minimum) sebesar 0.070720 oleh Eureka Prima 

Jakarta Tbk. (LCGP). Standar deviasi yakni 0.193786643 menunjukkan bahwa 

data tidak tersebar. 

Variabel ukuran dewan direksi pada perusahaan property and real estate 

memiliki rata-rata (mean) sebesar 4.50.Nilai tertinggi (maximum) pada variabel 

ukuran dewan direksi adalah 8 oleh Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) dan 

Indonesia Prima Property Tbk (OMRE), sedang nilai terendah (minimum) sebesar 

2 oleh Gading Development Tbk. (GAMA) dan Sitara Propertindo Tbk. (TARA). 

Standar deviasi yakni 1.414 menunjukkan bahwa data tidak tersebar. 

Variabel ukuran dewan komisaris pada perusahaan property and real 

estate memiliki rata-rata (mean) sebesar 3.07.Nilai tertinggi (maximum) pada 

variabel ukuran dewan komisaris adalah 13 oleh Metropolitan Kentjana Tbk. 

(MKPI), sedang nilai terendah (minimum) sebesar 1 oleh Gading Development 

Tbk. (GAMA). Standar deviasi yakni 2.022 menunjukkan bahwa data tidak 

tersebar. 

Variabel ukuran dewan komisaris independen pada perusahaan property 

and real estate memiliki rata-rata (mean) sebesar 0.3929.Nilai tertinggi (maximum) 

pada variabel ukuran dewan komisaris independen adalah 0.75 oleh Ristia Bintang 
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Mahkotasejati Tbk (RBMS), sedang nilai terendah (minimum) sebesar 0.20 oleh 

Danayasa Arthatama Tbk. (SCBD). Standar deviasi yakni 0.09308 menunjukkan 

bahwa data tidak tersebar. 

Variabel komite audit pada perusahaan property and real estate memiliki 

rata-rata (mean) sebesar 3.00.Nilai tertinggi (maximum) pada variabel komite 

audit adalah 4 oleh Metropolitan Kentjana Tbk. (MKPI), sedang nilai terendah 

(minimum) sebesar 2 oleh Roda Vivatex Tbk (RDTX). Standar deviasi yakni 

0.251 menunjukkan bahwa data tidak tersebar. 

Nilai rata–rata (mean) variabel struktur modal berupa leverage dengan 

indikator Debt to Asset Ratio (DAR) pada perusahaan property and real estate 

sebesar 0.26792501. Nilai tertinggi diperoleh Kawasan Industri Jababeka Tbk. 

(KIJA) sejumlah 0.486369 sedangkan nilai terendah sebesar 0.027945 oleh PT. 

Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP). Standar deviasi yakni 0.132399645 

menunjukkan bahwa data tidak tersebar. 

Nilai rata–rata (mean) variabel struktur modal berupa leverage dengan 

indikator Debt to Equity Ratio (DER) pada perusahaan property and real estate 

sebesar 0.41154781. Nilai tertinggi diperoleh Kawasan Industri Jababeka Tbk. 

(KIJA) sejumlah 0.946924 sedangkan nilai terendah sebesar 0.028748 oleh PT. 

Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP). Standar deviasi yakni 0.258688209 

menunjukkan bahwa data tidak tersebar. 

Nilai rata–rata (mean) variabel ukuran perusahaan (size) menggunakan Ln 

Total Aset pada perusahaan property and real estate adalah28.77301194. Nilai 

tertinggi diperoleh Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) sejumlah 31.584215 
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sedangkan nilai terendah sebesar 22.655553 oleh Duta Anggada Realty Tbk. 

(DART). Standar deviasi yakni 1.478802596 menunjukkan bahwa data tidak 

tersebar. 

Nilai rata–rata (mean) variabel umur perusahaan (age) pada perusahaan 

property and real estate adalah28.78. Nilai tertinggi diperolehMega Manunggal 

Property Tbk. (MMLP)berumur 47 tahun sedangkan nilai terendah berumur 6 

tahun yaitu Hanson Internasional Tbk. (MYRX). Standar deviasi yakni 9.488 

menunjukkan bahwa data tidak tersebar. 

Nilai rata–rata (mean) variabel pertumbuhan perusahaan menggunakan 

pertumbuhan laba pada perusahaan property and real estate adalah-0.09793367. 

Nilai tertinggi diperoleh Sentul City Tbk. (BKSL) sejumlah 8.119401 sedangkan 

nilai terendah sebesar -10.418343 olehCity Retail Developments Tbk. (NIRO). 

Standar deviasi yakni 2.051385942 menunjukkan bahwa data tidak tersebar. 

Nilai rata–rata (mean) variabel pertumbuhan perusahaan menggunakan 

pertumbuhan penjualan pada perusahaan property and real estate 

adalah0.16444846. Nilai tertinggi diperoleh Hanson Internasional Tbk. (MYRX) 

sejumlah 8.040393 sedangkan nilai terendah sebesar -0.912302 oleh Fortune Mate 

Indonesia Tbk (FMII). Standar deviasi yakni 1.103394092 menunjukkan bahwa 

data tidak tersebar. 

Nilai rata–rata (mean) variabel likuiditas menggunakan current ratio pada 

perusahaan property and real estate adalah 4.33285862. Nilai tertinggi diperoleh 

Eureka Prima Jakarta Tbk. (LCGP) sejumlah 34.882273 sedangkan nilai terendah 
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sebesar 0.207727 oleh Bukit Darmo Property Tbk (BKDP). Standar deviasi yakni  

5.921537740 menunjukkan bahwa data tidak tersebar. 

Variabel kinerja perusahaan berupa Return on Asset (ROA) pada 

perusahaan property and real estate memiliki rata-rata (mean) sebesar 

0.06385392.Nilai tertinggi (maximum) sebesar 1.900141 oleh Duta Anggada 

Realty Tbk. (DART), sedang nilai terendah (minimum) sebesar -0.092415 

olehMetro Realty Tbk. (MTSM). Standar deviasi yakni 0.199964486 

menunjukkan bahwa data tidak tersebar. 

Variabel kinerja perusahaan berupa Tobin’s Q pada perusahaan property 

and real estate memiliki rata-rata (mean) sebesar 2.10159826.Nilai tertinggi 

(maximum) sebesar 110.091974 oleh Duta Anggada Realty Tbk. (DART), sedang 

nilai terendah (minimum) sebesar 0.070254 oleh Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk 

(RBMS). Standar deviasi yakni 11.20921490 menunjukkan bahwa data tidak 

tersebar. 

 

4.3 Analisis Partial Least Square (PLS) 

PLS (Partial Least Square) adalah metode alternatif penyelesaian model 

bertingkat yang tidak mensyaratkan jumlah sampel yang banyak dan merupakan 

analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat 

melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. 

Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reabilitas, sedangkan model 

struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model 

prediksi) (Ghozali 2006). Pada penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan 
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teknik analisisPartial Least Square (PLS) dengan program SmartPLS versi 2. 

Berikut ini adalah skema model struktural program PLS yang diujikan: 

 

Gambar 4.2 Model Struktural 
 

Keterangan: 

GCG : Good Corporate Governance (X1) 

GCG1 : Kepemilikan Manajerial 

GCG2 : Kepemilikan Institusional 

GCG3 : Kepemilikan Asing 

GCG4 : Konsentrasi Kepemilikan 

GCG5 : Ukuran Dewan Direksi 

GCG6 : Ukuran Dewan Komisaris 

GCG7 : Ukuran Dewan Komisaris Independen 

GCG8 : Komite Audit 

SM : Struktur Modal (X2) 

SM1 : Debt to Asset Ratio (DAR) 

SM2 : Debt to Equity Ratio (DER) 

SIZE : Ukuran Perusahaan (X3) 

S1 : Log natural total aktiva 

AGE : Umur Perusahaan (X4) 

A1 : Tahun berdirinya perusahaan 

GROWTH : Pertumbuhan Perusahaan (X5) 

G1 : Pertumbuhan Laba 

G2 : Pertumbuhan Penjualan 

LIQ : Likuiditas (X6) 

L1 : Current Ratio 

KP : Kinerja Perusahaan (Y) 

KP1 : Return on Asset (ROA) 

KP2 : Tobin’s Q 
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Kemudian dilakukan pengujian PLS Algorithm menggunakan SmartPLS 

versi 2dengan pengaturan weighting scheme: path weighting scheme; data metric: 

mean 0, var 1; maximum iterations: 300; abort criterion: 1.0E-5; dan initial 

weights: 1.0. Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.3Hasil PLS Alogarithm SmartPLS versi 2, 2019 

 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa setiap indikator variabel 

dapat digunakan sebagai instrumen pengukuran variabel laten. Indikator 

membentuk variabel atau tidak dapat dilihat dari Loading Factor (LF) dengan 

kriteria >0,70 agar dapat digunakan dalam analisis Partial Least Square (PLS). 
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Tabel 4.3 

Outer Loadings PLS Algorithm 

 Sumber: SmartPLS versi 2, 2019  

 Pada table 4.3 ditunjukkan bahwa tidak semua indikator pada masing-

masing variabel dinyatakan membentuk variabel. Variabel pertumbuhan 

perusahaan (Growth) dengan indikator pertumbuhan laba (G1) dinyatakan tidak 

membentuk variabel karena memiliki nilai LF <0,70 yaitu sebesar -0.374202. 

Variabel good corporate governance (GCG)dengan indikator kepemilikan 

institusional (GCG2); kepemilikan asing (GCG3); konsentrasi kepemilikan 

(GCG4); ukuran dewan direksi (GCG5); ukuran dewan komisaris (GCG6); ukuran 

 

Loading Factor 

(LF) 

Keterangan 

A1 -> AGE 1.000000 Membentuk variabel 

G1 -> GROWTH -0.374202 Tidak membentuk variabel 

G2 -> GROWTH 0.856832 Membentuk variabel 

GCG1 -> GCG 0.914133 Membentuk variabel 

GCG2 -> GCG -0.399846 Tidak membentuk variabel 

GCG3 -> GCG -0.110731 Tidak membentuk variabel 

GCG4 -> GCG 0.002449 Tidak membentuk variabel 

GCG5 -> GCG 0.100105 Tidak membentuk variabel 

GCG6 -> GCG 0.143150 Tidak membentuk variabel 

GCG7 -> GCG -0.232207 Tidak membentuk variabel 

GCG8 -> GCG 0.211701 Tidak membentuk variabel 

L1 -> LIQ 1.000000 Membentuk variabel 

S1 -> SIZE 1.000000 Membentuk variabel 

SM1 -> SM 0.995135 Membentuk variabel 

SM2 -> SM 0.996870 Membentuk variabel 

KP1 -> KP 0.983604 Membentuk variabel 

KP2 -> KP 0.989314 Membentuk variabel 
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dewan komisaris independen (GCG7); dan komite audit (GCG8) dinyatakan tidak 

membentuk variabel karena memiliki nilai LF <0,70 secara berurutan sebesar -

0.399846; -0.110731; 0.002449; 0.100105; 0.143150; -0.232207; dan 0.211701. 

Oleh karena itu, indikator variabel-variabel yang nilai LFnya kurang dari kriteria 

ketentuan yakni sebesar >0,70 dikeluarkan dari model struktural dalam pengujian 

PLS dan diperoleh model struktural tahap 2 seperti ditunjukkan pada gambar 

berikut: 

 

 

Gambar 4.4 Model Struktural Tahap 2 

 

 Kemudian dilakukan pengujian PLS Algorithm untuk model struktural 

tahap 2 menggunakan SmartPLS versi 2dengan pengaturan yang sama seperti 

sebelumnnya yakni weighting scheme: path weighting scheme; data metric: mean 

0, var 1; maximum iterations: 300; abort criterion: 1.0E-5; dan initial weights: 

1.0. Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Gambar 4.5Hasil PLS AlogarithmTahap 2 SmartPLS versi 2, 2019 

 

Tabel 4.4 

Outer Loadings PLS AlgorithmTahap 2 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: SmartPLS versi 2, 2019 

 Pada tabel 4.4 hasil pengujian PLS Algorithm model struktural tahap 2 

dengan program SmartPLS versi 2 menunjukkan semua indikator membentuk 

variabel dan dapat digunakan dalam analisis Partial Least Square (PLS). Variabel 

umur perusahaan (age), likuiditas (liq), dan ukuran perusahaan (size) menunjukan 

nilai pengukuran paling kuat karena memiliki nilai LF sebesar 1.000000. 

Sedangkan untuk nilai pengukuran paling rendah ada pada variabel pertumbuhan 

perusahaan (growth) sebesar 0.856832. 

 Loading Factor (LF) Keterangan 

A1 -> AGE 1.000000 Membentuk variabel 

G2 -> GROWTH 0.856832 Membentuk variabel 

GCG1 -> GCG 0.914133 Membentuk variabel 

L1 -> LIQ 1.000000 Membentuk variabel 

S1 -> SIZE 1.000000 Membentuk variabel 

SM1 -> SM 0.995135 Membentuk variabel 

SM2 -> SM 0.996870 Membentuk variabel 

KP1 -> KP 0.983604 Membentuk variabel 

KP2 -> KP 0.989314 Membentuk variabel 
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Selainpengujian dengan PLS Algorithm, dilakukan pula pengujian dengan 

Bootstrapping  menggunakan SmartPLS versi 2dalam analisis Partial Least 

Square (PLS) dengan pengaturansign changes: no sign changes; cases: 500; dan 

samples: 96. Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.6 Hasil Bootstrapping SmartPLS versi 2, 2019 
 

 Hasil pengujian model struktural dengan PLS Algorithm dan 

Bootstrapping dapat digunakan dalam analisis Partial Least Square (PLS). Dalam 

penelitian ini, analisis Partial Least Square (PLS) dilihat dari inner model antara 

lain estimate for path coefficients melalui proses bootstrapping; R square melalui 

proses PLS algorithm; dan Q square melalui proses PLS algorithm; serta 

parameter uji T-statistic melalui proses bootstrapping yang sekaligus digunakan 

dalam pengujian hipotesis. 
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4.3.1 Inner Model 

4.3.1.1 Estimate for Path Coefficients 

Melalui proses bootstrapping, Estimate for Path Coefficients digunakan 

untuk menilai koefisien atau besarnya pengaruh atau hubungan konstruk laten 

yang menunjukkan sifat kolerasi antar konstruk. Pengaruh masing-masing 

variabel eksogen terhadap variabel endogen atau konstruk laten dapat dilihat pada 

tabel berikut:  

Tabel 4.5 

Path Coefficient 

 
KP 

Age 0.076799 

GCG 0.095125 

Growth -0.084689 

Liq -0.047590 

SM 0.163996 

Size -0.378300 

Sumber: SmartPLS versi 2, 2019 

a. Umur Perusahaan (Age) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan (KP) sebesar 0.076799 

b. Good Corporate Governance (GCG) memiliki pengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan (KP) sebesar 0.095125 

c. Pertumbuhan Perusahaan (Growth) memiliki pengaruh negatif terhadap 

kinerja perusahaan (KP) sebesar -0.084689 

d. Likuiditas (Liq) memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan 

(KP) sebesar -0.047590 
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e. Struktur Modal (SM) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan (KP) sebesar 0.163996 

f. Ukuran Perusahaan (Size) memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja 

perusahaan (KP) sebesar -0.378300 

 

4.3.1.2 R square 

Pengujian terhadap inner model dilakukan dengan melihat nilai RSquare 

yang menunjukkan koefisien determinasi. Sejauh mana suatu konstruk mampu 

menjelaskan model. 

Tabel 4.6 

R Square 

 
R Square 

KP 0.210784 

 Sumber: SmartPLS versi 2, 2019 

Hasil output RSquarebernilai tambah sebesar 0,210784. Dari nilai tersebut 

dapat diinterpretasikan bahwa variabilitas konstruk kinerja perusahaan yang 

bernilai tambah dapat dijelaskan oleh variabilitas konstruk good corporate 

governance (GCG); struktur modal; ukuran perusahaan; umur perusahaan; 

pertumbuhan perusahaan; dan likuiditas sebesar 21,0784%, sedangkan sisanya 

sebesar 78,9216 % dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. Hasil tersebut 

menunjukkan koefisien determinasi pada konstruk endogen (kinerja perusahaan) 

lemah. 
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4.3.1.3 Q square 

Pengujian model struktural (inner model) dijelaskan oleh nilai R
2
 yang 

dievaluasi dengan melihatpersentase variance dari variabel dependen dengan 

menggunakan ukuranStone-Geisser Q-square test(Stone 1974; Geisser 1975). 

Nilai Q-square dapat dilihat dari hasil pengujian PLS Algorithm pada quality 

criteria yaitu redundancy. 

Tabel 4.7 

Q Square 

 
Redundancy 

KP 0.008186 

 Sumber: SmartPLS versi 2, 2019 

Nilai Q-square>0 menunjukkan model memiliki predictive relevance; 

sebaliknya jika nilai Q-square≤ 0 menunjukkan model kurang memiliki predictive 

relevance. Besaran Q
2
 memiliki nilai dengan rentang 0<Q

2
<1, dimana semakin 

mendekati 1 berarti model semakin baik (Irwan and Adam 2015). Hasil output Q-

square bernilai 0.008186. Dari nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa model 

memiliki predictive relevancedan berada pada rentang nilai 0<Q
2
<1 yang 

menunjukkan model baik. 

 

4.4. Pengujian Hipotesis 

4.4.1 T-statistic 

Inner modelmerupakan model struktural yang digunakan untuk 

memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten. Melalui proses 

bootstrapping, parameter uji T-statistic diperoleh untuk memprediksi adanya 
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hubungan kausalitas. T-statistic menguji signifikansi konstruk dan digunakan 

dalam penelitian ini untuk uji hipotesis. Apabila α=5%, dan t>1,96 maka dianggap 

signifikan. 

Tabel 4.8 

Total Effects (Mean, STDEV, T-Values) 

Sumber: SmartPLS versi 2, 2019 

 

 

4.5. Pembahasan 

4.5.1. Pengaruh Umur Perusahaan (Age)Terhadap Kinerja Perusahaan 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, diperoleh hasil bahwa hubungan antara Age 

(Umur Perusahaan) dengan KP (Kinerja Perusahaan) adalah signifikan dengan T-

statistik sebesar 2.868266 (>1,96) dan nilai original sample adalah positif yaitu 

0.076799. Maka arah hubungan antara Age (Umur Perusahaan) dengan KP 

(Kinerja Perusahaan) adalah positif signifikan. Sehingga H1 yang diharapkan 

bahwa umur perusahaan (age) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

perusahaan diterima. 

Hasil penelitian ini membuktikan adanya pengaruh positif signifikan 

antara umur perusahaan (age) terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan 

 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean (M) 

 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

Age -> KP 0.076799 0.073630 0.026775 0.026775 2.868266 

GCG -> KP 0.095125 0.095024 0.041894 0.041894 2.270587 

Growth -> KP -0.084689 -0.078174 0.030852 0.030852 2.744965 

Liq -> KP -0.047590 -0.048387 0.019860 0.019860 2.396195 

SM -> KP 0.163996 0.157444 0.038928 0.038928 4.212812 

Size -> KP -0.378300 -0.368155 0.069090 0.069090 5.475484 
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property and real estate, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi umur 

perusahaan maka tingkat kinerja perusahaan akan semakin tinggi juga. Hal ini 

diperkuat dengan adanya teori agensi yang menyatakan bahwa kepentingan 

manajemen dengan pemegang saham seringkali bertentangan, sehingga perlu 

adanya penyamaan kepentingan. Seiring berjalannya waktu, umur perusahaan 

menunjukkan siklus hidup suatu perusahaan untuk tetap eksis, mampu bersaing 

dan memanfaatkan peluang bisnisnya dalam perekonomian. Semakin tinggi umur 

perusahaan menunjukkan bahwa semakin bagus reputasinya dan kemungkinan 

memiliki margin keuntungan yang tinggi saat menjual produknya. 

Penelitian ini sejalan dengan Lestari and Juliarto (2017) yang 

menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

Dapat diartikan bahwa semakin tinggi umur perusahaan maka semakin tinggi pula 

kinerja perusahaan. Namun bertentangan dengan penelitian Arisadi et al. (2013) 

dan Charles et al. (2018) yang justru tidak menemukan adanya pengaruh antara 

umur perusahaan dengan kinerja perusahaan. 

 

4.5.2. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, diperoleh hasil bahwa hubungan antara Good 

Corporate Governance (GCG) dengan KP (Kinerja Perusahaan) adalah signifikan 

dengan T-statistik sebesar 2.270587 (>1.96) dan nilai original sample adalah 

positif yaitu 0.095125. Maka arah hubungan antara Good Corporate Governance 

(GCG) dengan KP (Kinerja Perusahaan) adalah positif signifikan. Sehingga H1 
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yang diharapkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja perusahaan diterima. 

Hasil penelitian ini membuktikan adanya pengaruh positif signifikan 

antara Good Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja perusahaan pada 

perusahaan property and real estate. Good Corporate Governance (GCG) 

merupakan sistem struktural yang digunakan perusahaan sebagai upaya jangka 

panjang untuk memberikan nilai tambah yang berkesinambungan. Sesuai dengan 

teori stakeholder yang menjelaskan setiap pemangku kepentingan berhak 

memperoleh informasi kegiatan usaha, keberadaan Good Corporate Governance 

(GCG) dapat menunjang kegiatan operasional perusahaan. 

Penelitian ini sejalan dengan Al-thuneibat et al. (2018); Lestari and 

Juliarto (2017); dan Martsila and Meiranto (2013) pada indikator kepemilikan 

manajerial yang menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi proporsi saham manajemen 

semakin besar keinginan manajer dalam menaikan laba, maka diyakini kinerja 

perusahaan akan semakin baik. Namun bertentangan dengan penelitian Darwis 

(2009); Indriati (2018); Mulyasari et al. (2015); Nur’Aeni (2010); dan Wiranata 

(2013) yang justru tidak menemukan adanya pengaruh antara Good Corporate 

Governance (GCG) dengan kinerja perusahaan. 

 

4.5.3. Pengaruh Pertumbuhan Terhadap Kinerja Perusahaan 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, hubungan antara Growth (Pertumbuhan 

Perusahaan) dengan KP (Kinerja Perusahaan) diketahui adalah signifikan dengan 
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T-statistik sebesar 2.744965 (>1.96) dan nilai original sample adalah negatif yaitu 

-0.084689. Maka arah hubungan antara Growth (Pertumbuhan Perusahaan) 

dengan KP (Kinerja Perusahaan) adalah negatif signifikan. Sehingga H1 yang 

diharapkan bahwa berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan 

ditolak. 

Hasil penelitian ini membuktikan adanya pengaruh negatif signifikan 

antara pertumbuhan perusahaan (Growth) terhadap kinerja perusahaan pada 

perusahaan property and real estate. Artinya terjadi hubungan terbalik, semakin 

tinggi pertumbuhan penjualan perusahaan, semakin rendah kinerja perusahaan. 

Hal ini terjadi karena perusahaan memiliki tingkat pengembalian investasi dan 

nilai penjualan yang rendah. Pada teori stakeholder, perusahaan diharapkan 

mampu memberikan manfaat, dilihat dari pertumbuhan penjualannya perusahaan 

mampu memprediksi besar profit yang diperoleh. Oleh karena itu, apabila prediksi 

profit yang diperoleh rendah namun pertumbuhan penjualan semakin tinggi 

membuat kinerja perusahaan semakin rendah atau turun. Selain itu, pertumbuhan 

sektor property and real estate dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seperti 

melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Meskipun harga rumah dapat 

terdongkrak karena menguatnya dollar, penguatan tersebut juga berlaku terhadap 

harga bahan bangunan yang sebagian besar perusahaan mengimpor dari luar 

negeri sehingga keuntungan yang diperoleh pun rendah. Kemudian daya beli 

konsumen berkurang karena naiknya suku bunga KPR (Kredit Pemilikan Rumah) 

akibat perekonomian Negara yang melemah menyebabkan volume perdagangan 
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ikut menurun. Dapat disimpulkan peningkatan kinerja menurunkan pertumbuhan 

perusahaan.  

Berbeda hasilnya dari penelitian ini, penelitian Venugopal and Reddy 

(2016) pada indikator pertumbuhan penjualan menunjukkan adanya pengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Semakin tinggi pertumbuhan 

penjualan, maka kinerja perusahaan akan semakin baik. Namun penelitian Lestari 

and Juliarto (2017) dan Rifai et al. (2014) justru tidak menemukan adanya 

pengaruh antara pertumbuhan penjualandengan kinerja perusahaan. 

 

4.5.4. Pengaruh Likuiditas Terhadap Kinerja Perusahaan 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, hubungan antara Liq (Likuiditas) dengan KP 

(Kinerja Perusahaan) adalah signifikan dengan T-statistik sebesar 2.396195 

(>1.96) dan nilai original sample adalah negatif yaitu -0.047590. Maka arah 

hubungan antara Liq (Likuiditas) dengan KP (Kinerja Perusahaan) adalah negatif 

signifikan. Sehingga H1 yang diharapkan bahwa berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja perusahaan ditolak. 

Hasil penelitian ini membuktikan adanya pengaruh negatif signifikan 

antara likuiditas terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan property and real 

estate. Pada teori agensi dijelaskan perlu adanya penyamaan kepentingan antara 

manajemen dan pemegang saham untuk mencapai tujuan perusahaan dan 

memaksimalkan hasilnya. Namun, likuiditas yang semakin tinggi berdampak pada 

menurunnya kinerja perusahaan karena penumpukan aktiva lancar yang 

dicadangkan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya menyebabkan 
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perusahaan kehilangan laba karena tidak dapat menggunakan dananya untuk 

investasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan agent (manajemen) 

kadangkala berbeda dari tindakan yang memaksimumkan kepentingan principal 

(pemegang saham) sesuai dalam teori keagenan. 

Penelitian ini sejalan dengan Waswa et al. (2018) yang menunjukkan 

adanya pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Namun 

bertentangan dengan penelitian Akenga (2017); Arisadi et al. (2013); Lestari and 

Juliarto (2017); dan Lukorito et al. (2014) yang menemukan adanya pengaruh 

positif signifikan likuiditas terhadap kinerja perusahaan. Yakni semakin tinggi 

likuiditas maka semakin tinggi pula kinerja perusahaannya. Sedangkan penelitian 

Charles et al. (2018) justru tidak menemukan adanya pengaruh antara likuiditas 

dengan kinerja perusahaan. 

 

4.5.5. Pengaruh Struktur Modal Terhadap Kinerja Perusahaan 

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa hubungan antara SM (Struktur 

Modal) dengan KP (Kinerja Perusahaan) adalah signifikan dengan T-statistik 

sebesar 4.212812 (>1.96) dan nilai original sample adalah positif yaitu 0.163996. 

Maka arah hubungan antara SM (Struktur Modal) dengan KP (Kinerja Perusahaan) 

adalah positif signifikan. Sehingga H1 yang diharapkan bahwa berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja perusahaan diterima. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal yang diukur 

menggunakan leverage dengan indikator Debt to Asset Ratio (DAR) dan Debt to 

Equity Ratio (DER) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. 
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Leverage menggambarkan hubungan antara hutang terhadap modal maupun asset 

dalam perusahaan. Semakin tinggi nilai leverage semakin meningkat pula kinerja 

perusahaan karena erat kaitannya dengan ketersediaan modal. Sesuai dengan teori 

stakeholder manajer dituntut untuk memenuhi kepentingan pemangku 

kepentingan (stakeholder) berdasarkan kemampuannya dalam 

mengimplementasikan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan 

penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan, perusahaan dapat meningkatkan 

kinerjanya dan menghasilkan keuntungan dari pemaksimalan peran hutang untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 

Penelitian ini sejalan dengan Chen (2012); Martsila and Meiranto (2013); 

serta Wiranata (2013) menggunakan leverage dengan indikator DAR merupakan 

keputusan penting manajer untuk meningkatkan profitabilitas dan penelitian 

Lestari and Juliarto (2017); serta Venugopal and Reddy (2016) yang 

menggunakan DER untuk menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan 

dalam memenuhi kewajibannya. Semakin tinggi leverage maka semakin tinggi 

jumlah penggunaan hutang oleh perusahaan, hal ini dapat mencegah pengeluaran 

tidak penting dan mendorong manajer melakukan kegiatan operasionalnya dengan 

lebih efisien sehingga kinerja perusahaan meningkat. Berbeda dengan penelitian 

Al-thuneibat et al. (2018); Arisadi et al. (2013); Charles et al. (2018); Nainggolan 

and Pratiwi (2017); Rifai et al. (2014); dan Sulastri et al. (n.d.) dengan indikator 

DAR dan DER yang menunjukkan pengaruh negatif signifikan. Sedangkan 

penelitian Akenga (2017) tidak menemukan adanya pengaruh struktur modal 

terhadap kinerja perusahaan. 
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4.5.6. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan 

Berdasarkan tabel 4.8, hubungan antara Size (Ukuran Perusahaan) dengan 

KP (Kinerja Perusahaan) adalah signifikan dengan T-statistik sebesar 5.475484 

(>1.96) dan nilai original sample adalah negatif yaitu -0.378300. Maka arah 

hubungan antara Size (Ukuran Perusahaan) dengan KP (Kinerja Perusahaan) 

adalah negatif signifikan. Sehingga H1 yang diharapkan bahwa berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja perusahaan ditolak. 

Hasil penelitian ini membuktikan adanya pengaruh negatif signifikan 

antara ukuran perusahaanterhadap kinerja perusahaan pada perusahaan property 

and real estate. Hal ini terjadi karena semakin besar ukuran perusahaan perlu 

dukungan sumber daya yang mamadai untuk melakukan pengendalian dan 

pemantauan secara luas, apabila tidak optimal akan menurunkan keuntungan dan 

kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang kurang baik berdampak pada 

besarnya laba yang dihasilkan perusahaan, dimana semakin besar aset akan 

semakin besar perhatian stakeholder. Sesuai dengan teori stakeholder yang 

berfokus pada bagaimana perusahaan merespon dan memonitor kebutuhan 

pemangku kepentingannya. Kondisi perekonomian yang lemah berdampak 

terbalik terhadap kinerja perusahaan karena tingginya aset yang dimiliki tidak 

diikuti dengan pencapaian keuntungan yang diharapkan perusahaan. Dapat 

disimpulkan ukuran perusahaan tidak menjamin kinerja perusahaan baik. 

Sejalan dengan penelitian Venugopal and Reddy (2016) yang berpengaruh 

negatif signifikan karena ukuran perusahaan erat kaitannya dengan aset 
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perusahaan yang semakin baik, namun apabila pengelolaannya tidak optimal 

justru memberikan beban terhadap perusahaan terutama kinerjanya. Berbeda 

dengan penelitian Arisadi et al. (2013); Charles et al. (2018); Chen (2012); Lestari 

and Juliarto (2017); Martsila and Meiranto (2013); serta Rifai et al. (2014) 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan penelitian 

Nur’Aeni (2010); Sulastri et al. (n.d.); dan Wiranata (2013) tidak menemukan 

adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. 

  


