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ABSTRAK 

Kinerja perusahaan merupakanproses pengukuran hasil pencapaian atas 

prestasi kerja dari kegiatan operasional untukmewujudkan sasaran, tujuan, visi 

dan misi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis pengaruh good corporate governance (GCG), struktur modal, 

ukuran perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan, dan likuiditas terhadap 

kinerja perusahaan. Populasi dalam penelitian ini berasal dari perusahaan property 

and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Teknik 

pengambilan sampel adalah metode purposive sampling dengan jenis data 

sekunder yang menghasilkan sampel sebanyak 32 perusahaan. Metode analisis 

data menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis partial least square 

(PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa good corporate governance 

(GCG), struktur modal, dan umur perusahaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan, ukuran perusahaan, pertumbuhan, dan 

likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan.Nilai R 

Square good corporate governance(GCG), struktur modal, ukuran perusahaan, 

umur perusahaan, pertumbuhan, dan likuiditas terhadap kinerja perusahaan 

sebesar 21,0784%, sedangkan sisanya sebesar 78,9216% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

Kata Kunci:good corporate governance, struktur modal, ukuran perusahaan, 

umur perusahaan, pertumbuhan, likuiditas, kinerja perusahaan 

 

ABSTRACK 

Financial performance is the process of measuring the results of 

achievement from operational activities to realize the goals, objectives, vision and 

mission of the firm within a certain time period. This study aims to analyze the 

effect of good corporate governance (GCG), capital structure, firm size, firm age, 

growth, and liquidity on financial performance. The populations in this study were 

from property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange 

for the 2016-2018 period. The sampling gathering technique used purposive 

sampling method with secondary data types that produce samples that consist of 

32 companies. Data analysis method used descriptive statistical analysis and 

analysis of Partial Least Square (PLS). These results indicate that good corporate 

governance (GCG), capital structure, and firm age have positive effect on 

financial performance, while firm size, growth, and liquidity have negative effect 

on financial performance. The value of the R Square towards good corporate 

governance (GCG),capital structure, firm size, firm age, growth, and liquidity on 

financial performanceis of21,0784% whereas 78,9216% influenced by other 

variables that are not discussed in this study. 

Keywords: good corporate governance, capital structure, firm size, firm age, 

growth, liquidity, financial performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya mencapai 5,07 persen secara 

tahunan (year-on-year/YoY) pada kuartal I/2019 dan berada di level 5,05 persen 

YoY pada kuartal II/2019 tercatat dalam data Badan Pusat Statistik. Hal ini tidak 

sesuai dengan ekspektasi pemerintah yang mengharapkan pertumbuhan mendekati 

5,2 persen dan menunjukkan adanya penurunan dibandingkan pertumbuhan 

kuartal sebelumnya yaitu kuartal IV/2018 yang mencapai 5,18 persen YoY  

(Basari 2019). 

Tabel 1.1 

Laju Pertumbuhan PDB Triwulanan 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: www.bps.go.id (diakses 30 Agustus 2019) 

Berdasarkan data dari BPS, sudah sejak kuartal II/2018 perekonomian 

Indonesia mengalami perlambatan. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi kali ini 

mendapat hambatan dari Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB). 

PMTB erat kaitannya dengan investasi dan ekspansi usaha. Pertumbuhan PMTB 

kuartal II/2019 hanya sebesar 5,01 persen YoY, melambat sebesar 0,84 persen 

dibanding kuartal II/2018 yang mencapai 5,85 persen YoY. Hanya bangunan saja 

Periode Pertumbuhan (YoY) 

Q2/2019 5,05 persen 

Q1/2019 5,07 persen 

Q4/2018 5,18 persen 

Q3/2018 5,17 persen 

Q2/2018 5,27 persen 

Q1/2018 5,06 persen 
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yang mengalami kenaikan pertumbuhan dari kuartal II/2018 sebesar 5,02 persen 

YoY menjadi 5,46 persen YoY pada kuartal II/2019. Hal ini terjadi karena 

maraknya proyek infrastruktur di beberapa daerah, namun tidak berarti 

pertumbuhan ekonomi meningkat kalau keluar dari batas bawah 5% saja kita tidak 

bisa. Dilansir dari data Refinitiv, pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi jatuh ke 

angka 4,79 persen. Selepas itu, pertumbuhan ekonomi selalu nyaman berada di 

bawah 5 persen. Benar adanya Indonesia terdampak perlambatan ekonomi global, 

namun kala perekonomian global membaik, pertumbuhan ekonomi Indonesia 

tetap segitu-gitu saja. Pada tahun 2017, International Monetary Fund (IMF) 

mencatat pertumbuhan ekonomi global naik dari 3,372 persen tahun 2016 menjadi 

3,789 persen menunjukkan kenaikan sebesar 0,42 persen lonjakan ekonomi. Di 

sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode yang sama (2016 ke 2017) 

hanya sebesar 0,05 persen dari 5,02 persen menjadi 5,07 persen. Terlihat jelas 

bahwa perekonomian Indonesia tidak bisa memanfaatkan momentum 

perekonomian global yang melaju pesat(Kevin and Purnomo 2019). 

Perkembangan usaha belakangan ini telah sampai pada tahap persaingan 

global yang terbuka dengan dinamika perubahan yang demikian cepat (Ananta 

2013). Karena kecenderungan globalisasi perekonomian dan liberalisasi 

perdagangan membuat persaingan pasar semakin ketat menuntut semua 

perusahaan berpacu saling meraih kesempatan untuk memajukan dan menjaga 

kelangsungan hidupnya. Agar mampu mempertahankan eksistensinya di pasar 

domestik maupun internasional, mereka perlu merencanakan, mengorganisasikan, 

mengarahkan, dan melakukan pengawasan secara tepat guna menggerakkan 
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potensi yang dimiliki perusahaan. Salah satu cara tercepat adalah membenahi 

manajemen. Pembenahan manajemen dilakukan dengan terlebih dahulu melihat 

hasil kinerja yang sesungguhnya dari perusahaan. Dalam menghadapi persaingan 

usaha yang kompetitif perusahaan berusaha memperbaiki kinerja dan 

mengembangkan usaha untuk mengembangkan perusahaan serta tetap berupaya 

menumbuhkan investasi untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Bisnis 

property and real estate baik residensial maupun komersial menunjukan 

perkembangan yang cukup pesat di Indonesia, hal itu dapat dibuktikan dengan 

semakin maraknya pembangunan perumahan, pusat bisnis dan supermall dalam 

tahun-tahun terakhir. Semakin pesatnya perkembangan sektor properti diikuti 

dengan semakin tingginya permintaan akan kebutuhan papan, membuat sektor ini 

memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. 

Hal ini menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut, 

terutama pada perusahaan property and real estate yang telah terdaftar dalam BEI 

(Bursa Efek Indonesia). Selain itu tidak banyak penelitian yang menggunakan 

perusahaan property and real estate sebagai populasi penelitian. Pemilihan 

perusahaan pada sektor ini juga didasarkan pada aktivitas usahanya yang 

mengalami pertumbuhan cukup baik walaupun tren pertumbuhannya melambat, 

searah dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. 

Penelitian terkait kinerja perusahaan telah dilakukan oleh Akenga (2017); 

Al-thuneibat et al. (2018); Arisadi et al. (2013); Charles et al. (2018); Chen (2012); 

Darwis (2009); Indriati (2018); Klungland and Sunde (2009); Lestari and Juliarto 

(2017); Lukorito et al. (2014); Martsila and Meiranto (2013); Mulyasari et al. 
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(2015); Nainggolan and Pratiwi (2017); Nur’Aeni (2010); Rifai et al. (2014); 

Sulastri et al. (n.d.); Venugopal and Reddy (2016); Waswa et al. (2018); serta 

Wiranata (2013). Penelitian-penelitian tersebut menunjukan kinerja perusahaan 

dipengaruhi oleh banyak faktor yang menyebabkan perbedaan hasil penelitian. 

Faktor Good Corporate Governance (GCG) berupa kepemilikan 

manajerial diteliti oleh Al-thuneibat et al. (2018); Darwis (2009); Indriati (2018); 

Lestari and Juliarto (2017); Martsila and Meiranto (2013); Mulyasari et al. (2015); 

Nur’Aeni (2010); serta Wiranata (2013) hasilnya tidak konsisten. Kepemilikan 

institusional yang diteliti oleh Al-thuneibat et al. (2018); Darwis (2009); Lestari 

and Juliarto (2017); Mulyasari et al. (2015); Nur’Aeni (2010); serta Wiranata 

(2013) hasilnya tidak konsisten. Kepemilikan asing yang diteliti oleh Al-thuneibat 

et al. (2018); Klungland and Sunde (2009); Lestari and Juliarto (2017); Nur’Aeni 

(2010); serta Wiranata (2013) menunjukan hasil yang tidak konsisten. Konsentrasi 

kepemilikan diteliti oleh Al-thuneibat et al. (2018); Chen (2012); Klungland and 

Sunde (2009); Lestari and Juliarto (2017); serta Martsila and Meiranto (2013) 

hasilnya tidak konsisten. Ukuran dewan komisaris diteliti oleh Darwis (2009); 

Lestari and Juliarto (2017); Martsila and Meiranto (2013) hasilnya tidak konsisten. 

Faktor struktur modal berupa leverage menggunakan indikator Debt to 

Asset Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER). Indikator Debt to Asset Ratio 

(DAR) diteliti oleh Akenga (2017); Al-thuneibat et al. (2018); Charles et al. 

(2018); Chen (2012); Lestari and Juliarto (2017); Martsila and Meiranto (2013); 

serta Wiranata (2013) menunjukan hasil yang tidak konsisten. Indikator Debt to 

Equity Ratio (DER) oleh Arisadi et al. (2013); Nainggolan and Pratiwi (2017); 
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Rifai et al. (2014); Sulastri et al. (n.d.); serta Venugopal and Reddy (2016) 

hasilnya tidak konsisten. Faktor ukuran perusahaan diteliti oleh Arisadi et al. 

(2013); Charles et al. (2018); Chen (2012); Darwis (2009); Lestari and Juliarto 

(2017); Martsila and Meiranto (2013); Nur’Aeni (2010); Rifai et al. (2014); 

Sulastri et al. (n.d.); Venugopal and Reddy (2016); serta Wiranata (2013)hasilnya 

tidak konsisten. Faktor umur perusahaan diteliti oleh Arisadi et al. (2013); Charles 

et al. (2018); dan Lestari and Juliarto (2017) hasilnya tidak konsisten. Faktor 

pertumbuhan diteliti oleh Charles et al. (2018); Darwis (2009); Lestari and 

Juliarto (2017); Rifai et al. (2014); serta Venugopal and Reddy (2016) 

menunjukan hasil yang tidak konsisten. Faktor likuidiats diteliti oleh Akenga 

(2017); Arisadi et al. (2013); Charles et al. (2018); Lestari and Juliarto (2017); 

Lukorito et al. (2014); serta Waswa et al. (2018) menunjukan hasil tidak konsisten. 

Maka bersumber pada penelitian–penelitian sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa kemungkinan penyebab terjadinya inkonsistensi hasil 

penelitian ialah adanya indikator–indikator yang berbeda juga. Sebagaimana 

penelitian sebelumnya yang menggunakan faktor good corporate governance 

(GCG) terdapat indikator berupa kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, kepemilikan asing, konsentrasi kepemilikan, ukuran dewan direksi, 

ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan komite audit. 

Indikator kepemilikan manajerial didasarkan pada penelitian Al-thuneibat et al. 

(2018); Darwis (2009); Indriati (2018); Lestari and Juliarto (2017); Martsila and 

Meiranto (2013); Mulyasari et al. (2015); Nur’Aeni (2010); serta Wiranata (2013). 

Indikator kepemilikan institusional oleh penelitian Al-thuneibat et al. (2018); 
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Darwis (2009); Lestari and Juliarto (2017); Mulyasari et al. (2015); Nur’Aeni 

(2010); serta Wiranata (2013). Indikator kepemilikan asing pada penelitian Al-

thuneibat et al. (2018); Klungland and Sunde (2009); Lestari and Juliarto (2017); 

Nur’Aeni (2010); serta Wiranata (2013). Indikator konsentrasi kepemilikan pada 

penelitian Al-thuneibat et al. (2018); Chen (2012); Klungland and Sunde (2009); 

Lestari and Juliarto (2017); serta Martsila and Meiranto (2013). Ukuran dewan 

direksi sesuai dengan penelitian Darwis (2009); dan Indriati (2018). Ukuran 

dewan komisaris pada penelitian Darwis (2009); Lestari and Juliarto (2017); 

Martsila and Meiranto (2013). Indikator dewan komisaris independen sesuai 

dengan penelitian Indriati (2018); dan Mulyasari et al. (2015). Sedangkan komite 

audit sesuai dengan penelitian dari Sulastri et al. (n.d.). 

Pada faktor struktur modal berupa leverage menggunakan indikator Debt 

to Asset Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER). Indikator Debt to Asset 

Ratio (DAR) diteliti oleh Akenga (2017); Al-thuneibat et al. (2018); Charles et al. 

(2018); Chen (2012); Lestari and Juliarto (2017); Martsila and Meiranto (2013); 

serta Wiranata (2013). Indikator Debt to Equity Ratio (DER) oleh Arisadi et al. 

(2013); Nainggolan and Pratiwi (2017); Rifai et al. (2014); Sulastri et al. (n.d.); 

serta Venugopal and Reddy (2016). 

Penggunaan indikator pengukuran pada faktor pertumbuhan juga berbeda 

yakni pertumbuhan laba dan pertumbuhan penjualan. Indikator pertumbuhan laba 

digunakan pada penelitian Charles et al. (2018). Sedangkan pertumbuhan 

penjualan pada penelitian Darwis (2009); Lestari and Juliarto (2017); Rifai et al. 

(2014); serta Venugopal and Reddy (2016). 
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Namun selain itu terdapat juga faktor yang hanya diukur dengan satu 

indikator saja seperti faktor ukuran perusahaan yang menggunakan indikator log 

natural (ln) total asset pada penelitian Arisadi et al. (2013); Charles et al. (2018); 

Darwis (2009); Lestari and Juliarto (2017); Martsila and Meiranto (2013); 

Nur’Aeni (2010); Rifai et al. (2014); Sulastri et al. (n.d.); Venugopal and Reddy 

(2016); serta Wiranata (2013). Faktor umur perusahaan yang menggunakan 

indikator tahun perusahaan berdiri berdasarkan penelitian Arisadi et al. (2013). 

Serta likuiditas yang menggunakan indikator current ratio sesuai penelitian 

Akenga (2017); Arisadi et al. (2013); Charles et al. (2018); Chen (2012); Lestari 

and Juliarto (2017); Lukorito et al. (2014); serta Waswa et al. (2018). 

Tidak hanya itu, pada variabel dependen berupa kinerja perusahaan juga 

terjadi perbedaan indikator berupa Return on Asset (ROA) dan Tobin’s Q. 

Indikator Return on Asset (ROA)menjadi yang paling sering digunakan sesuai 

pada penelitian oleh Akenga (2017); Al-thuneibat et al. (2018); Arisadi et al. 

(2013); Indriati (2018); Lestari and Juliarto (2017); Lukorito et al. (2014); 

Martsila and Meiranto (2013); Nainggolan and Pratiwi (2017); Nur’Aeni (2010); 

Rifai et al. (2014); Sulastri et al. (n.d.); Venugopal and Reddy (2016); Waswa et 

al. (2018); serta Wiranata (2013). Indikator Tobin’s Q digunakan pada penelitian 

Chen (2012); Klungland and Sunde (2009); Lestari and Juliarto (2017); Martsila 

and Meiranto (2013); serta Venugopal and Reddy (2016). 

Penggunaan indikator yang berbeda tersebut, dapat mengakibatkan 

terjadinya inkonsistensi hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya. Perlu adanya alat ukur tunggal untuk mengatasi kelemahan tersebut, 
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oleh sebab itu penulis menggunakan metode analisis partial least square (PLS) 

untuk mengetahui indikator yang tepat digunakan dalam faktor good corporate 

governance, struktur modal, ukuran perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan, 

dan likuiditas. Hasil pengukurannya akan digunakan dalam rangka menguji 

pengaruh faktor– faktor tersebut terhadap kinerja perusahaan. Sehingga judul pada 

penelitian ini adalah “Pengaruh Good Corporate Governance, Struktur Modal, 

Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan, dan Likuiditas 

terhadap Kinerja Perusahaan” pada perusahaan sektor property and real estate 

yang terdaftar dalam BEI tahun 2016–2018. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah good corporate governance berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan? 

2. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

4. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

5. Apakah pertumbuhan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

6. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh good corporate governance terhadap kinerja 

perusahaan 

2. Menganalisis pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan 

3. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan 

4. Menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap kinerja perusahaan 

5. Menganalisis pengaruh pertumbuhan terhadap kinerja perusahaan 

6. Menganalisis pengaruh likuiditas terhadap kinerja perusahaan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pengetahuan 

bagi peneliti maupun pembaca berkaitan dengan pengaruh good 

corporate governance (GCG), struktur modal, ukuran perusahaan, 

umur perusahaan, pertumbuhan, dan likuiditas terhadap kinerja 

perusahaanyang merupakan pengembangan dari penelitian Akenga 

(2017); Al-thuneibat et al. (2018); Arisadi et al. (2013); Charles et al. 

(2018); Chen (2012); Darwis (2009); Indriati (2018); Klungland and 

Sunde (2009); Lestari and Juliarto (2017); Lukorito et al. (2014); 

Martsila and Meiranto (2013); Mulyasari et al. (2015); Nainggolan and 

Pratiwi (2017); Nur’Aeni (2010); Rifai et al. (2014); Sulastri et al. 
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(n.d.); Venugopal and Reddy (2016); Waswa et al. (2018); serta 

Wiranata (2013)sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

bagi pengembangan ilmu dan organisasi. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan terutama 

dalam sektor property and real estatedalam pelaksanaan serta 

pengungkapan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga dapat 

mengoptimalkan kinerja perusahaan. Dengan begitu terjadi efisiensitas 

dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat.  

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Penelitian ini memberikan sistematika penelitian sebagai berikut: 

BAB 1 : Pendahuluan 

  Bab ini memaparkan terkait latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II : Kajian Pustaka 

  Bab ini memaparkan terkait literature review, kajian 

teori, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis. 

BAB III : Metode Penelitian 

  Bab ini memaparkan terkait populasi dan sampel 

penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan 

pengukuran variabel, serta metode analisis data yang akan 

digunakan untuk pengujian data. 
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BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan 

  Bab ini memaparkan terkait deskripsi objek penelitian, 

analisis hasil penelitian, dan pembahasan penelitian. 

BAB V : Penutup 

  Bab ini memaparkan terkait kesimpulan hasil penelitian 

dan saran untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Literature Review 

Perkembangan usaha belakangan ini telah sampai pada tahap persaingan 

global yang terbuka dengan dinamika perubahan yang demikian cepat (Ananta 

2013). Karena kecenderungan globalisasi perekonomian dan liberalisasi 

perdagangan membuat persaingan pasar semakin ketat menuntut semua 

perusahaan berpacu saling meraih kesempatan untuk memajukan dan menjaga 

kelangsungan hidupnya. Agar mampu mempertahankan eksistensinya di pasar 

domestik maupun internasional, mereka perlu merencanakan, mengorganisasikan, 

mengarahkan, dan melakukan pengawasan secara tepat guna menggerakkan 

potensi yang dimiliki perusahaan.Salah satu cara tercepat adalah membenahi 

manajemen. Pembenahan manajemen dilakukan dengan terlebih dahulu melihat 

hasil kinerja yang sesungguhnya dari perusahaan. Menurut Septhina (2015), 

apabila kinerjanya baik maka dapat di manfaatkan seoptimal mungkin jika 

kinerjanya buruk dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan begitu terjadi 

efisiensitas dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. 

Perusahaan merupakan organisasi yang bertujuan untuk mencari 

keuntungan atau laba dengan membuat dan menawarkan barang atau jasa. 

Keinginan perusahaan untuk memperoleh laba yang besar membuat perusahaan 

harus bekerja secara efektif dan efisien(Lestari and Sampurno 2017). Efisiensi dan 

efektivitas merupakan parameter yang digunakan untuk menilai kinerja 
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perusahaan (Lestari and Juliarto 2017). Didalam perusahaan terdapat 

banyakaktivitas baik di tingkat manajemen maupun operasional. Suatu 

manajemen dapat disebut baik apabila dapat menindaklanjuti perencanaan,baik 

jangka panjang maupun jangka pendek secara praktis ke dalam program–program 

operasional yang berorientasi kepadakeamanan dan kenyamanan. 

Kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama 

periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh 

kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang 

dimiliki (Helfert 1996). Pengelolaan perusahaan dalam kegiatan operasional di 

dalam laporan keuangan ditunjukan oleh pencapaian laba bersih. Laba diperoleh 

dari selisih revenue dengan expenses. Memaksimalkan reveneue akan 

meningkatkan profitabilitas, sedangkan menekan expenses akan meningkatkan 

efisiensi (Puspito 2011). 

Prinsip-prinsip dalam pengukuran kinerja menurut Hansen dan Mowen 

(1995) yang dikutip dalam (Yamit 2005) adalah: (1) Konsistensi dengantujuan 

perusahaan, (2) memiliki adaptabilitaspada kebutuhan, (3) dapat mengukur 

aktivitasyang signifikan, (4) mudah untuk dipublikasikan, (5) akseptabilitas dari 

atas ke bawah, (6) biayayang digunakan efektif, dan (7) tersaji tepatwaktu. 

Oleh karena itu, perlu adanya manajemen kinerja sebagai cara peningkatan 

perusahaan ke arah yang lebih baik terhadap fakta-fakta yang dianalisis secara 

tepat untuk memberikan informasi yang akurat, berguna dalam mengambil 

keputusan atau tindakan manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 

Salah satu manajemen kinerja yang sangat penting diperhatikan adalah faktor-
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faktor yang mempengaruhinya.Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

perusahaan bisa didapatkan dari dua sumber, yakni informasi finansial dan 

informasi nonfinansial. Informasi finansial didapatkan dari penyusunan anggaran 

untuk mengendalikan biaya. Sedangkan informasi nonfinansial merupakan faktor 

kunci untuk menetapkan strategi yang dipilih guna melaksanakan tujuan yang 

telah ditetapkan. 

Pengukuran kinerja perusahaan dapat diproksikan dengan dua cara, yaitu 

dengan Tobin’s Q dan ROA. Seperti dalam penelitian yang telah dilakukan oleh 

Lestari and Juliarto (2017) menggunakan lebih dari satu proksi dalam rangka 

meneliti apakah variabel-variabel independen menjelaskan pengukuran kinerja 

(accounting dan market) pada level yang sama atau tidak. Peneliti menggunakan 

proksi (Tobin’s Q) sebagai pendekatan berbasis pasar (market performance) dan 

ROA sebagai pendekatan berbasis akuntansi (accounting performance) untuk 

mengetahui keefektifan operasi perusahaan dari pengelolaan yang baik atas aktiva 

yang dimiliki perusahaan. 

Melalui penelitian terhadap kinerja perusahaan yang telah dilakukan 

sebelumnya terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kinerja 

perusahaan diantaranya sebagai berikut. Faktor Good Corporate Governance 

(GCG) berupa kepemilikan manajerial telah diteliti oleh Al-thuneibat et al. (2018); 

Darwis (2009); Indriati (2018); Lestari and Juliarto (2017); Martsila and Meiranto 

(2013); Mulyasari et al. (2015); Nur’Aeni (2010); serta Wiranata (2013). 

Kepemilikan institusional telah diteliti oleh Al-thuneibat et al. (2018); Darwis 

(2009); Lestari and Juliarto (2017); Mulyasari et al. (2015); Nur’Aeni (2010); 
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serta Wiranata (2013). Kepemilikan asing diteliti olehAl-thuneibat et al. (2018); 

Klungland and Sunde (2009); Lestari and Juliarto (2017); Nur’Aeni (2010); serta 

Wiranata (2013). Konsentrasi kepemilikan diteliti olehAl-thuneibat et al. (2018); 

Chen (2012); Klungland and Sunde (2009); Lestari and Juliarto (2017); serta 

Martsila and Meiranto (2013). Ukuran dewan komisaris diteliti oleh Darwis 

(2009); Lestari and Juliarto (2017); serta Martsila and Meiranto (2013).Struktur 

modal (capital structure) berupa leverage ratio diteliti oleh Akenga (2017); Al-

thuneibat et al. (2018); Arisadi, Djumahir, and Djazuli (2013); Charles, Ahmed, 

and Joshua (2018); Chen (2012); Lestari and Juliarto (2017); Martsila and 

Meiranto (2013); Nainggolan and Pratiwi (2017); Rifai, Arifati, and Magdalena M. 

(2014); Sulastri, Puspa, and Fauziati (n.d.); Venugopal and Reddy (2016); serta 

Wiranata (2013). Ukuran perusahaan (size) diteliti oleh Arisadi et al. (2013); 

Charles et al. (2018); Chen (2012); Darwis (2009); Lestari and Juliarto (2017); 

Martsila and Meiranto (2013); Nur’Aeni (2010); Rifai et al. (2014); Sulastri et al. 

(n.d.); Venugopal and Reddy (2016); serta Wiranata (2013). Umur perusahaan 

(age) diteliti oleh Arisadi et al. (2013); Charles et al. (2018); serta Lestari and 

Juliarto (2017). Growth diteliti oleh Charles et al. (2018); Darwis (2009); Lestari 

and Juliarto (2017); Rifai et al. (2014); serta Venugopal and Reddy (2016). 

Likuiditas (liquidity) diteliti olehAkenga (2017); Arisadi et al. (2013); Charles et 

al. (2018); Chen (2012); Lestari and Juliarto (2017); Lukorito et al. (2014); serta 

Waswa et al. (2018). 

 

Struktur Kepemilikan (Ownership Structure) 
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Struktur kepemilikan merupakan elemen penting karena dapat menentukan 

masalah agensi dalam perusahaan. Di satu sisi, pemilik perusahaan ingin 

memastikan bahwa manajer menjalankan perusahaan sesuai dengan keinginan 

pemilik sehingga kepentingan pemilik terlindungi. Disisi lain, manajer perusahaan 

cenderung mendahulukan kepentingan pribadi sehingga mempengaruhi kinerja 

perusahaan (Lestari and Juliarto 2017). Dengan kata lain, manajemen mempunyai 

agenda kepentingan yang berbeda dengan kepentingan pemilik. Penggunaan 

creative accounting, kegagalan bisnis, peranan terbatas auditor, tidak adanya 

hubungan yang jelas antara sistem kompensasi dengan kinerja, penekanan pada 

kinerja laba akuntansi jangka pendek yang mengorbankan long-term 

economicprofits, dan sebagainya merupakan beberapa contoh ‘penyimpangan 

perilaku’ manajer (Nur’Aeni 2010). 

Struktur kepemilikan menggambarkan persebaran pemegang saham yang 

diproksikan dalam bentuk persentase. Dimensi struktur kepemilikan ada 3 yaitu 

konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. 

Konsentrasi kepemilikan mencerminkan pemisahan antara pemegang saham 

mayoritas dan minoritas. Pemegang saham mayoritas cenderung bertindak untuk 

kepentingannya sendiri dengan mengorbankan pemegang saham minoritas 

sehingga berpengaruh pada kinerja perusahaan (Lestari and Juliarto 2017). 

Adanya kepemilikan manajerial (pemegang saham) memiliki arti penting dalam 

memonitor manajemen. Adanya kepemilikan institusional (perusahaan asuransi, 

bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan oleh institusi lainnya) akan 

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Menurut teori keagenan 
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struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik 

kepentingan antara manajer dan pemegang saham (Ardianingsih and Ardiyani 

2010). Adapun kepemilikan asing yang juga masih merupakan variabel struktur 

kepemilikan yang berhubungan dengan kinerja perusahaan. Menurut Wicaksono 

(2000) yang dikutip dalam penelitian Nur’Aeni (2010) menjelaskan bahwa 

struktur kepemilikan tercermin baik melalui instrumen saham maupun instrumen 

utang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam struktur kepemilikan, 

antara lain: 

1. Kepemilikan sebagian kecil perusahaan oleh manajemen mempengaruhi 

kecenderungan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dibanding 

sekedar mencapai tujuan perusahaan semata. 

2. Kepemilikan terkonsentrasi memberikan insentif kepada pemegang saham 

mayoritas agar berpartisipasi aktif dalam perusahaan. 

3. Identitas pemilik menentukan prioritas tujuan sosial perusahaan dan 

maksimalisasi nilai pemegang saham, misalnya perusahaan milik 

pemerintah cenderung untuk mengikuti tujuan politik dibanding tujuan 

perusahaan. 

Menurut Nur’Aeni (2010) dikutip dari Wahyudi dan Pawesti (2006), 

struktur kepemilikan oleh beberapa peneliti dipercaya mampu mempengaruhi 

jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan 

dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Hal 

tersebut didasarkan pada logika bahwa peningkatan proporsi saham yang dimiliki 

manajer akan menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan 
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mengkonsumsi perquisites (penghasilan tambahan atau keuntungan) yang 

berlebihan, dengan demikian akan menyatukan kepentingan antara manajer 

dengan pemegang saham. Sedangkan pemilik saham yang besar, seperti investor 

institusional memiliki pengaruh positif pada penilaian perusahaan. Penyebabnya 

adalah pemilik saham yang besar tersebut memiliki insentif untuk mengontrol 

manajemen dan kekuatan untuk merubah kinerja yang buruk. 

 

Faktor Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham yang dimiliki pihak 

manajemen perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham manajer, semakin 

besar keinginan manajer untuk berusaha semaksimal mungkin meningkatkan laba 

perusahaan (Jensen and Meckling 1976). Menurut Pura, Hamzah, and Hariyanti 

(2018) dikutip dari Wahidahwati (2002), kepemilikan manajerial didefinisikan 

sebagai tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam 

pengambilan keputusan, misalnya seperti direktur, manajemen, dan 

komisaris.Dengan begitu nilai kepemilikan manajerial akan menunjukan 

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu 

pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Oleh karena itu 

perusahaan-perusahaan di mana direkturnya memiliki kepemilikan saham 

perusahaan diyakini akan mengusahakan performance perusahaan yang lebih baik. 

Dalam laporan keuangan, keadaan ini dapat dilihat dari besarnya persentase 

kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Kepemilikan manajerial diukur 
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dengan menggunakan jumlah saham yang dimiliki oleh direksi/eksekutif dan 

komisaris dibagi total saham beredar. 

 

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Al-thuneibat et al. 

(2018); Lestari and Juliarto (2017); serta Martsila and Meiranto (2013), 

kepemilikan manajerial berpengaruh signifikanterhadap kinerja perusahaan 

dengan arah positif. Kepemilikan manajerial menunjukkan adanya keselarasan 

kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Manajer yang bertindak 

sebagai pemegang saham juga akan mengurangi biaya agensi dan berusaha 

meningkatkan kinerja perusahaan sehingga imbal hasil yang didapatkan akan 

lebih besar (Lestari and Juliarto 2017).Sedangkan penelitian Darwis (2009); 

Indriati (2018); Mulyasari, Djaelani, and Salim (2015); Nur’Aeni (2010); serta 

Wiranata (2013)menemukan tidak adanya pengaruh atas kepemilikan manajerial 

terhadap kinerja perusahaan.Menurut Darwis (2009) kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan karena kepemilikan saham oleh manajer 

pada perusahaan proporsinya masih sangat kecil sehingga dimungkinkan manajer 

belum merasakan manfaat dari kepemilikan tersebut. 

 

Faktor Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang 

dimiliki oleh pihak.Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi 

swasta, domestik maupun asing. Investor institusional sering kali menjadi pemilik 
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mayoritas dalam kepemilikan saham, karena para investor institusional memiliki 

sumber daya yang lebih besar daripada pemegang saham lainnya sehingga 

dianggap mampu melaksanakan mekanisme pengawasan yang baik dan memiliki 

peranan yang sangat besar dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi 

antara manajer dan pemegang saham. (Pura et al. 2018). Berdasarkan pernyataan 

tersebut, dapat dimaknai bahwa semakin tinggi kepemilikan 

institusionalperusahaan maka semakin tinggi kemungkinan kinerja perusahaan. 

Kepemilikan Institusional dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah 

lembar saham yang dimiliki oleh investor institusional dibagi dengan jumlah 

lembar saham yang beredar. 

 

Menurut penelitian Darwis (2009); Lestari and Juliarto (2017); serta 

Nur’Aeni (2010) kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya kepemilikan 

institusional dapat meningkatkan pemanfaatan aktiva perusahaan menjadi semakin 

efisien dan meningkatkan pengawasan terhadap manajer agar manajer berusaha 

meningkatkan kinerjanya agar sesuai dengan tujuan perusahaan (Lestari and 

Juliarto 2017). Dengan demikian proporsi kepemilikan institusional bertindak 

sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen (Yuniarti 

2014) dikutip dari (Noor Laila, 2011). Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut 

dapat didasarkan pada logika yaitu, semakin besarnya kepemilikan oleh institusi 

maka akan semakin besar dorongan institusi keuangan untuk mengawasi 
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manajemen, sehingga mengakibatkan adanya dorongan yang lebih besar untuk 

mengoptimalkan nilai perusahaan yang dapat meningkatkan kinerja sebuah 

perusahaan (Lestari 2013). 

Sebaliknya penelitian yang dilakukan olehAl-thuneibat et al. (2018); dan 

Mulyasari et al. (2015)berpengaruh negatif signifikan, hubungan antara 

kepemilikan institusional dengan kinerja keuangan adalah berlawanan artinya 

semakin meningkat atau semakin banyak kepemilikan institusional akan semakin 

menurun kinerja keuangan. Sebaliknya jika kepemilikan institusional perusahaan 

semakin kecil memungkinkan kinerja keuangan semakin baik. Sedangkan hasil 

penelitian Wiranata (2013) menunjukan kepemilikan institusional tidak memiliki 

pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Wulandari (2006) menyatakan bahwa 

alasan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

disebabkan karena pemilik mayoritas institusi ikut dalam pengendalian 

perusahaan sehingga cenderung bertindak untuk kepentingan mereka sendiri 

meskipun dengan mengorbankan kepentingan pemilik minoritas. Menurut 

Modigliani (Wiranata 2013), adanya asimetri informasi antara pihak pemegang 

saham dengan manajer menyebabkan manajer selaku pengelola perusahaan akan 

bisa mengendalikan perusahaan karena memiliki informasi laporan keuangan 

yang lebih dibandingkan pemegang saham, dengan ini lebih mudah manajer akan 

mengendalikan perusahaan dalam membuat suatu kebijakan. Jadi, dengan 

kepemilikan institusi yang tinggi tidak menjamin bisa memonitoring penuh 

kinerja atau manajer dengan maksimal. 
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Faktor Kepemilikan Asing 

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh 

pemodal asing yang didefinisikan sebagai perorangan, badan hukum, dan 

pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus di luar negeri. Kepemilikan 

asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh 

individu maupun lembaga terhadap perusahaan di Indonesia. Besarnya saham 

diukur dari persentase (%) dari jumlah kepemilikan saham yang dimiliki pihak 

asing terhadap total saham yang beredar (Yuniarti 2014). 

 

Struktur kepemilikan asing merupakan hal penting dalam menilai kinerja 

perusahaan, jika kinerja perusahaan baik maka investor asing akan menanamkan 

modalnya di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, semakin besar proporsi 

kepemilikan saham asing dalam suatu perusahaan maka kinerja suatu perusahaan 

dapat dikatakan meningkat (Lestari 2013). Sesuai denganhasil penelitian 

Klungland and Sunde (2009); Lestari and Juliarto (2017); Nur’Aeni (2010); serta 

Wiranata (2013) menemukan berpengaruh positif signifikanterhadap kinerja 

perusahaan. Dengan semakin banyaknya pihak asing yang menanamkan 

sahamnya diperusahaan maka akan meningkatkan kinerja dari perusahaan yang di 

investasikan sahamnya, hal ini terjadi karena pihak asing yang menanamkan 

modal sahamnya memiliki sistem manajemen,teknologi dan inovasi, keahlian dan 

pemasaran yang cukup baik yang bisa membawa pengaruh positif bagi perusahaan 

yang akan di investasikan modalnya (Wiranata 2013).  
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Berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-thuneibat et al. 

(2018) yang justru menemukan adanya pengaruh negatif signifikan atas 

kepemilikan asing terhadap kinerja perusahaan. Hubungan antara kepemilikan 

asing dengan kinerja keuangan adalah berlawanan artinya semakin banyak 

kepemilikan asing semakin menurun kinerja keuangan. Sebaliknya jika 

kepemilikan asing perusahaan semakin kecil memungkinkan kinerja keuangan 

semakin baik. 

 

Faktor Konsentrasi Kepemilikan 

 Konsentrasi kepemilikan menciptakan pemegang saham mayoritas dan 

minoritas dengan tujuan dan kepentingan yang beragam. Hal ini sesuai dengan 

teori (Shleifer and Vishny 1997) yang menyatakan bahwa konflik terjadi antara 

pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pemegang saham mayoritas bertindak 

demi kepentingan pribadi dengan mengorbankan pemegang saham minoritas 

sehingga kinerja perusahaan akan menurun. Menurut Lestari and Juliarto (2017) 

konsentrasi kepemilikan merupakan kepemilikan saham dominan oleh individu 

atau kelompok. Konsentrasi kepemilikan diukur dengan persentase perbandingan 

antara jumlah saham dominan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dengan 

jumlah saham beredar. 

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Klungland and Sunde (2009); Lestari 

and Juliarto (2017) menemukan adanya pengaruh negatif signifikan atas 
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konsentrasi kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan pada 

negara-negara yang memiliki peraturan yang lemah seperti Indonesia, pemegang 

saham mayoritas dapat dengan mudah mengambil manfaat untuk kepentingan 

pribadi dengan mengorbankan pemegang saham minoritas yang berdampak pada 

penurunan kinerja perusahaan. Selain itu pemegang saham mayoritas akan 

mempertahankan kedudukannya dengan memilih penerus perusahaan yang 

dipercayai meskipun tidak memiliki kompetensi dalam melakukannya yang 

membuat kinerja perusahaan menurun. 

Sebaliknya, teori keagenan (Jensen and Meckling 1976) menjelaskan 

bahwa konsentrasi kepemilikan akan meningkatkan kemampuan pemegang saham 

dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen. Pengawasan tersebut 

mencegah pengambilan keputusan sendiri oleh manajemen yang berdampak pada 

menurunnya kinerja perusahaan. Selaras dengan penelitian yang dilakukan Al-

thuneibat et al. (2018); Chen (2012); serta Martsila and Meiranto (2013) 

menunjukan adanya pengaruh signifikan positif atas konsentrasi kepemilikan 

terhadap kinerja perusahaan. Adanya kepemilikan saham yang terkonsentrasi akan 

menyebabkan keragaman kepentingan pemegang saham tersebut berkurang, 

sehingga ada kemungkinan terjadi kerja sama antara pihak manajer dan pemegang 

saham untuk menciptakan insentif yang lebih baik dalam melakukan proses 

monitoring yang berdampak pada kinerja keuangan yang lebih baik. 

 

Faktor Ukuran Dewan Komisaris 
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Dewan komisaris tidak memiliki otoritas langsung terhadap perusahaan 

tetapi bertugas melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dewan 

direksi perusahaan. Fungsi utama dari dewan komisaris adalah mengawasi 

kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja dewan direksi. Karena itu, 

posisi dewan komisaris sangat penting dalam menjembatani kepentingan principal 

dalam sebuah perusahaan (Ananta 2013). Dewan komisaris bertanggung jawab 

dan berwenang mengawasi tindakan manajemen, dan memberikan nasihat kepada 

manajemen jika dipandang perlu oleh dewan komisaris. Komposisi dewan 

komisaris diukur berdasarkan presentase jumlah anggota dewan komisaris 

independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan 

komisaris perusahaan (Muntiah 2013). 

Hasil penelitian Lestari and Juliarto (2017); serta Martsila and Meiranto 

(2013) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara ukuran 

dewan komisaris dengan kinerja perusahaan. Hal ini berarti semakin besar 

penempatan komisaris maka semakin besar pengawasan terhadap manajemen 

sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Sedangkan penelitian Darwis 

(2009)menemukan tidak adanya pengaruh atas ukuran dewan komisaris terhadap 

kinerja perusahaan. Pengangkatan dewan komisaris oleh perusahaan mungkin 

hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi belum mampu menegakkan 

GCG di dalam perusahaan. Semakin banyak anggota dewan komisaris maka 

perusahaan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya 

kesulitan dalam komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan komisaris yang 

berakibat pada makin buruknya kinerja perusahaan(Muntiah 2013). 
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Faktor Struktur Modal (Capital Structure) 

Struktur modal perusahaan adalah bauran atau proporsi pendanaan jangka 

panjang perusahaan yang direpresentasikan dalam bentuk liabilitas, saham 

preferen, dan saham biasa (Van Horne & Wachowicz jr., 2005 dalam Kristianti 

(2018)). Struktur modal merupakan faktor yang sangat penting bagi pertumbuhan 

dan daya tahan perusahaan. Struktur modal memberikan pengaruh strategis bagi 

pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Namun di sisi lain, keputusan 

pendanaan perusahaan merupakan proses yang sangat kompleks. Terdapat 

berbagai tahapan variasi dan pilihan pendanaan yang dapat menimbulkan 

pengaruh terhadap kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Pemilihan 

sumber pendanaan yang tepat merupakan kunci utama dalam pengoptimalan 

struktur modal perusahaan. Struktur modal secara signifikan berpengaruh terhadap 

beban dan ketersediaan modal sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Sementara itu, struktur modal yang kurang optimal mempengaruhi kinerja dan 

meningkatkan risiko kegagalan bisnis. Perusahaan membutuhkan struktur modal 

yang optimal untuk memaksimalkan laba serta mempertahankan kemampuan 

perusahaan dalam menghadapai lingkungan yang kompetitif. Struktur modal 

merupakan proporsi sumber daya yang diatribusikan pada perusahaan melalui 

berbagai sumber, yaitu pendanaan dari eksternal dan internal. Terdapat berbagai 

variasi yang beragam atas bauran pendanaan dalam satu industri maupun pada 

industri yang berbeda. Hal ini terjadi karena struktur modal turut dipengaruhi oleh 

tingkat risiko bisnis yang dihadapi oleh perusaahaan, sedangkan tingkat risiko 
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bisnis dipengaruhi oleh karakter jenis bisnis yang dioperasikan oleh perusahaan. 

Perusahaan yang bergerak dalam bisnis produk konsumsi, perkebunan dan 

industri manufaktur relatif lebih sedikit dalam menggunakan utang karena industri 

tersebut bersifat siklus. Di sisi lain, perusahaan dagang, properti, dan jasa 

keuangan cenderung menggunakan utang lebih banyak karena aset tetap pada 

industri tersebut menjadi jaminan atas utang obligasi serta kondisi penjualan yang 

relatif stabil sehingga lebih aman untuk mengajukan utang di atas rata-rata 

(Kristianti 2018). Struktur modal sendiri dapat diukur dari sejauh mana aktiva 

perusahaan dibiayai oleh hutang dihitung menggunakan rasio leverage.Leverage 

adalah bagaimana penanganan perusahaan terhadap utang sebagai sumber 

pendanaannya. Setiap utang akan menimbulkan beban masing-masing. Semakin 

besar pinjaman, semakin besar pula beban bunga yang harus dibayarkan. Upaya 

penanganan tersebut dapat dijadikan suatu alat ukur untuk melihat kinerja 

perusahaan (Sartono (2001) dalam Tambunan and Prabawani 2018).  

Perhitungannya dapat menggunakan dua cara yakni debt to asset ratio (DAR) 

untuk mengetahui jumlah aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Sedangkan 

debt to equity ratio (DER) menggambarkan perbandingan kewajiban dan ekuitas 

dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri 

perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. 

1. Debt to asset ratio (DAR) 

Jensen and Meckling (1976) mengatakan bahwa penggunaan utang dalam 

struktur modal dapat mencegah pengeluaran perusahaan yang tidak penting 

dan memberikan dorongan kepada manajer untuk mengoperasikan perusahaan 
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dengan lebih efisien. Hal tersebut memungkinkan untuk membuat kinerja 

perusahaan meningkat. Pendapat tersebut didukung dengan hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh Chen (2012); Martsila and Meiranto (2013); serta 

Wiranata (2013) yang menemukan adanya pengaruh signifikan positif atas 

struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa 

struktur modal merupakan salah satu keputusan penting bagi manajer 

keuangan dalam meningkatkan profitabilitas bagi perusahaan sehingga 

meningkatkan kinerja keuangan (Tambunan and Prabawani 2018). Namun 

hasil berbeda ditemukan pada penelitian Al-thuneibat et al. (2018); dan 

Charles, Ahmed, and Joshua (2018) yang justru menunjukan pengaruh negatif 

signifikan atas struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Peningkatan 

pembiayaan dari utang akan menurunkan kinerja perusahaan. Hal ini 

dikarenakan oleh beban bunga yang harus dibayar atas pendanaan dari utang 

memperkecil laba bersih yang diperoleh oleh suatu perusahaan (Nainggolan 

and Pratiwi 2017). Sedangkan penelitian Akenga (2017) tidak menemukan 

adanya pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja pasar perusahaan di BEI tidak hanya dipengaruhi 

oleh faktor internal saja tetapi juga faktor eksternal antara lain kondisi 

perekonomian internasional. Mengingat kondisi pasar modal Indonesia yang 

masih didominasi investor asing, peran faktor eksternal tersebut sangat 

penting dalam pencapaian kinerja pasar perusahaan (Fadhilah 2012). 

2. Debt to equity ratio (DER) 
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Berdasarkan temuan Lestari and Juliarto (2017); serta Venugopal and Reddy 

(2016) meyakinkan bahwa leverage DER memiliki pengaruh positif signifkan. 

Semakin tinggi rasio leverage maka akansemakin tinggi jumlah hutang pihak 

ketiga yang digunakan perusahaan. Menurut Jensen and Meckling (1976), 

penggunaan utang dalam struktur modal dapat mencegah pengeluaran 

perusahaan yang tidak penting dan memberikan dorongan kepada manajer 

untuk mengoperasikan perusahaan dengan lebih efisien. Hal tersebut 

memungkinkan untuk membuat kinerja perusahaan meningkat.  Hal ini 

berbeda dengan temuan Arisadi et al. (2013); Nainggolan and Pratiwi (2017); 

Rifai et al. (2014); serta Sulastri et al. (n.d.)leverage justru memiliki pengaruh 

signifikan negatif yakni bahwa nilai utang perusahaan (DER) yang tinggi 

dapat menimbulkan rendahnya kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan oleh 

beban bunga yang harus dibayar atas pendanaan dari utang memperkecil laba 

bersih yang diperoleh oleh suatu perusahaan (Nainggolan and Pratiwi 2017). 

Berbagai peneliti terdahulu telah berupaya mengidentifikasi pengaruh 

struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan, Meskipun demikian, hasil 

dari penelitian-penelitian tersebut belum menunjukkan hasil yang konsisten. Hal 

yang dapat menjelaskan ketidakkonsistenan hasil tersebut antara lain adalah 

adanya variasi jenis dan karakteristik industri yang mengakibatkan perbedaan 

risiko bisnis, sehingga turut mempengaruhi komposisi struktur modal yang 

optimal (Kristianti 2018). Ketika perusahaan mengalami kekurangan dana untuk 

pembiayaan kegiatan operasional perusahaan maka perusahaaan akan mencari 

pinjaman dari luar perusahaan, untuk bisa menjalankan kegiatan operasional 
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perusahaan melalui pembelian asset perusahaan atau kebutuhan bagi kegiatan 

operasional perusahaan. Dengan dana yang cukup, maka manajer termotivasi 

untuk bisa memanfaatkan dana tersebut untuk meningkatkan kinerja perusahaan 

melalui laba yang nanti bisa didapatkan. Untuk menutupi pinjaman yang berasal 

dari luar maka manajer akan memaksimalkan laba sehingga laba yang didapat 

sebagian akan digunakan untuk melunasi hutang dan sebagian untuk perusahaan 

(Wiranata 2013). 
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Faktor Ukuran Perusahaan (Size) 

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan 

kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang dan kecil. 

Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar 

kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total aset perusahaan (Suwito dan 

Herawaty (2005) dalam Tambunan and Prabawani (2018)). Jumlah aset dianggap 

mampu menggambarkan ukuran perusahaan yang sebenarnya karena dari aset 

yang dimiliki perusahaan dapat diketahui hak dan kewajiban serta permodalan 

yang dimiliki oleh perusahaan (Raharja 2012). Oleh karena itu, ukuran perusahaan 

dalam penelitian ini diukur menggunakan log natural (Ln) dari total asset (Lestari 

2013). Total Aset yang dimiliki oleh perusahaan dapat mencerminkan baik atau 

buruknya kinerja keuangan perusahaan tersebut. 

Berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan dalam penelitian 

Martsila and Meiranto (2013) menunjukan hubungan positif signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan akan berpengaruh positif 

pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkankan karena 

pada perusahaan dengan ukuran yang besar, kualitas pelaksanaan corporate 

governance dalam perusahaan mendapat dukungan lebih karena besarnya sumber 

daya yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar cenderung 

membuat pemantauan menjadi lebih luas dan meningkatkan kebutuhan 

mekanisme pengendalian perusahaan. Hasil tersebut didukung dengan hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh Arisadi et al. (2013); Charles et al. (2018); 

Chen (2012); Lestari and Juliarto (2017); Martsila and Meiranto (2013); serta 
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Rifai et al. (2014)yang menunjukan ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Namun pada penelitian Venugopal and Reddy (2016) justru menemukan 

hasil yang berbeda, bahwa ukuran perusahaan memberi pengaruh signifikan 

negatif. Aset yang dimiliki perusahaan dapat memberikan gambaran mengenai 

prospek masa depan perusahaan. Pengelolaan aset secara optimal akan 

memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi apabila aset yang besar tidak 

dikelola dengan baik, maka akan memberikan beban bagi perusahaan sehingga 

menurunkan keuntungan perusahaan dan menurunkan kinerja perusahaan. Hasil 

ini menunjukkan bahwa penggunaan aset yang tidak efektif dan efisien dalam 

rangka kegiatan operasional perusahaan maka akan menurunkan kinerja 

perusahaan (Imadudin, Swandari, and Redawati 2014). Size perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan ditunjukan dalam 

penelitian Nur’Aeni (2010); Sulastri et al. (n.d.); dan Wiranata (2013). Hal ini size 

perusahaan yang besar belum tentu menghasilkan kinerja keuangan perusahaan 

yang lebih baik. Semakin besar asset yang dimiliki perusahaan, semakin besar 

pula masalah kinerja keuangan yang dihadapi (Sulastri et al. n.d.). 

 

Faktor Umur Perusahaan (Age) 

Umur Perusahaan merupakan masa hidup/siklus hidup suatu perusahaan 

yang dapat digunakan sebagai faktor untuk membatasi keleluasaan manajerial. 

Umur perusahaan menunjukkan perusahaan tetap eksis, mampu bersaing dan 

memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian. Perusahaan yang lebih 
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lama berdiri akan lebih berpengalaman dan biasanya memiliki kinerja yang sangat 

baik, memiliki reputasi yang bagus, sehingga memungkinkan untuk memiliki 

margin keuntungan yang tinggi saat menjual barangnya (Arisadi et al. 2013). 

Umur perusahaan dapat diukur menggunakan logaritma natural dari jumlah tahun 

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek, dihitung mulai tanggal IPO hingga 

tanggal laporan tahunan. IPO (Initial Public Offering) adalah saham suatu 

perusahaan yang pertama kali dilepas untuk ditawarkan kepada publik atau 

masyarakat. Karena itu perusahaan yang melakukan IPO sering disebut sedang 

"GO PUBLIC" (Rahman and Sunarti 2017). 

Penelitian Lestari and Juliarto (2017) menemukan adanya pengaruh 

signifikan postitifatas umur perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Berpengaruh 

positif berarti semakin umur perusahaan bertambah maka ROA akan bertambah 

pula. Sedangkan hasil penelitian Arisadi et al. (2013); dan Charles et al. (2018) 

tidak menemukan adanya pengaruh antara umur perusahaan dengan kinerja 

perusahaan. Artinya, semakin panjang umur perusahaan dan pengalaman 

perusahaan, ternyata memiliki kinerja yang beragam, ada yang semakim baik dan 

ada yang tidak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama perusahaan tidak 

menjamin perusahaan tersebut memiliki kinerja makin baik (Arisadi et al. 2013). 

 

Faktor Pertumbuhan (Growth) 

Perusahaan yang besar lebih diminati daripada perusahaan kecil sehingga 

pertumbuhan perusahaan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Pertumbuhan 

perusahaan dapat dilihat dari kemampuannya untuk meningkatkan ukuran 
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perusahaan (size). Semakin cepat pertumbuhan semakin besar kebutuhan dana 

untuk ekspansi. Pertumbuhan yang lebih efektif dapat diukur dengan cara 

membandingkan total assets sekarang dengan total assets tahun lalu, jika ada 

perubahan secara signifikan maka telah terjadi pertumbuhan yang cukup baik di 

perusahaan tersebut (Sinarti and Windariyani n.d.). Pertumbuhan perusahaan 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus pertumbuhan laba. Pertumbuhan 

perusahaan dapat menjadi sinyal yang positif bahwa perusahaan telah bertumbuh 

dan memiliki masa depan yang baik, sehingga akan berdampak pada tingkat 

profitabilitas perusahaan. Selain itu, perusahaan juga mengharapkan rate of return 

dari investasi yang telah dilakukan dan bertumbuhnya perusahaan menjadi sinyal 

bahwa investasi yang telah dilakukan perusahaan memiliki rate of return yang 

baik. Oleh karena itu, adanya pertumbuhan perusahaan memberikan pengaruh 

yang positif terhadap kinerja perusahaaan, dimana semakin baik pertumbuhan 

perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan, dan begitupun sebaliknya 

(Arimbawa and Badera 2018). Hal ini didukung dengan hasil penelitian Charles et 

al. (2018); dan Venugopal and Reddy (2016)yang menunjukan adanya pengaruh 

positif signifikanatas pertumbuhan terhadap kinerja perusahaan. Adanya pengaruh 

signifikan menunjukkan bahwa perusahaan telah secara efektif dan efisien 

menggunakan modal kerjanya sehingga dapat mengoptimalkan pertumbuhan laba. 

Pertumbuhan laba yang terjadi secara konsisten akan berdampak pada 

bertumbuhnya perusahaan secara konsisten pula sehingga dapat menjadi lebih 

besar dan mampu bersaing dengan jenis-jenis usaha lainnya. 
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Sedangkan penelitianLestari and Juliarto (2017); dan Rifai et al. (2014) 

tidak menemukan adanya pengaruh signifikan atas pertumbuhan terhadap kinerja 

perusahaan. Tidak adanya pengaruh yang signifikan ini mengindikasikan bahwa 

besar kecilnya nilai pertumbuhan penjualan tidak dapat menjelaskan dan 

memprediksi peningkatan profitabilitas atau kinerja perusahaan. Pertumbuhan 

penjualan lebih dipengaruhi oleh permintaan pasar yang tinggi karena produk 

sangat diminati pasar sehingga tingginya pertumbuhan penjualan pada perusahaan 

belum tentu mempengaruhi rasio keuntungan atau profitabilitas yang dapat 

dicapai perusahaan (Rifai et al. 2014). Hal ini dikarenakan tinggi rendahnya nilai 

penjualan dan besar kecilnya total asset akan terus berubah-ubah setiap tahunnya 

dan mempengaruhi kinerja keuangan yang dicapai perusahaan. 

 

Faktor Likuiditas (Liquidity) 

Rasio likuiditas yang merupakan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya, atau kewajiban finansialnya yang segera 

harus dipenuhi. Pada umumnya semakin likuid suatu perusahaan berarti 

perusahaan tersebut menunjukkan kinerja perusahaan yang baik karena terhindar 

dari kemungkinan gagal bayar. Dapat dikatakan suatu perusahaan yang tinggi 

pada umumnya akan meningkatkan permintaan masyarakat yang naik yang berarti 

meningkatkan pertumbuhan perusahaan (Vidiantoro, Qomari, and Soetopo 2016). 

Perusahaan dapat dikatakan likuid jika memiliki jumlah alat pembayaran yang 

cukup untuk melunasi segala kewajiban yang segera jatuh tempo (Arimbawa and 

Badera 2018). Current ratio merupakan rasio yang digunakan perusahaan untuk 
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mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka 

pendeknya tepat waktu dengan aktiva lancar yang dimilikinya. Current ratio 

diukur dengan aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. Perusahaan yang mampu 

memenuhi kewajibannya pada saat ditagih berarti perusahaan tersebut berada 

dalam likuid. Perusahaan dikatakan dapat memenuhi kewajiban keuangan tepat 

pada waktunya apabila perusahaan mempunyai aktiva lancar lebih besar daripada 

hutang lancarnya. Current ratio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan 

semakin likuid, artinya perusahaan mampu menyelesaikan hutang jangka pendek 

perusahaan sebelum jatuh tempo. Hal ini membuat kelangsungan operasional 

perusahaan manufaktur tetap berjalan baik bahkan perusahaan dapat tetap 

mengembangkan jaringan dan kegiatan bisnis (Arisadi et al. 2013). Likuiditas 

yang tinggi tanpa adanya pemanfaatan nilai yang dimiliki untuk menghasilkan 

laba bagi perusahaan akan menjadi beban karena bisa dikatakan kas tersebut 

menganggur (idle fund), banyaknya piutang yang tidak tertagih dan rendahnya 

pinjaman jangka pendek. Hasil yang berbeda akan muncul jika perusahaan 

merencanakan likuiditas yang tinggi sebagai modal kerja dalam rangka antisipasi 

terhadap pembayaran hutang jangka pendek maupun bagian dari hutang jangka 

panjang yang akan harus segera dibayarkan (Sanjaya, Sudirman, and Dewi 2015). 

Dalam penelitianAkenga (2017); Arisadi et al. (2013); Lestari and Juliarto 

(2017); Lukorito et al. (2014) menemukan adanya pengaruh positif signifikanatas 

likuiditas terhadap kinerja perusahaan. Likuiditas perusahaan, menunjukkan 

kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada 

waktunya likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar 
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yaitu aktiva yang mudah untuk diubah menjadi kas, surat berharga, piutang, 

persediaan.Semakin tinggi current ratio ini semakin besar kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek (Sari and Istanti 

(2017) dalam Agus Sartono 2010).Sedangkan penelitian Waswa et al. (2018) 

menemukan adanya pengaruh negatif signifikan atas likuiditas terhadap kinerja 

perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi likuiditas akan 

berdampak menurunnya kinerja keuangan perusahaan. Artinya bahwa semakin 

meningkat likuiditas maka dapat menurunkan kinerja perusahaan. Sebaliknya, 

semakin menurun tingkat likuiditas maka dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

Adanya pengaruh negatif signifikan mengindikasikan bahwa terdapat banyak 

penumpukan pada aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki rasio lancar yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki kemampuan yang besar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Hal ini berarti perusahaan telah menempatkan dana yang besar pada sisi aktiva 

lancar, sehingga berdampak pada semakin tingginya tingkat likuiditas perusahaan. 

Meskipun demikian, disisi lain perusahaan akan kehilangan tambahan laba, 

dikarenakan dana yang seharusnya untuk investasi yang memberikan laba bagi 

perusahaan, dicadangkan untuk memenuhi likuiditasnya (Arimbawa and Badera 

2018). 

Namun, penelitian yang telah dilakukan olehCharles et al. 

(2018)menemukan tidak adanya pengaruh signifikanatas likuiditas terhadap 

kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan masih adanya campur tangan pemerintah 

dalam hal menentukan regulasi mengenai keputusan keuangan perusahaan, 
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sehingga walaupun berbentuk BUMN perusahaan tidak dapat mengupayakan 

pemanfaatan variabel tersebut dalam mengangkat ROA perusahaan. 

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan inkonsistensi variabel-variabel 

terhadap kinerja perusahaan, hal ini disebabkan karena beberapa penelitian ada 

yang mendukung dan tidak mendukung faktor yang berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. Seperti penggunaan proksi yang berbeda pada variabel dependen 

kinerja perusahaan yakni ROA dan Tobin’s Q. Penelitian Saifi (2017) 

menjelaskan bahwa ROA merupakan salah satu rasio keuangan untuk mengukur 

profitabilitas perusahaan secara menyeluruh. Semakin tinggi nilai ROA semakin 

baik kinerja perusahaan karena dapat menunjukkan efisiensi dari aset yang 

digunakan dalam menghasilkan laba.Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan olehAkenga (2017); Al-thuneibat et al. (2018); Arisadi et al. (2013); 

Indriati (2018); Lestari and Juliarto (2017); Lukorito et al. (2014); Martsila and 

Meiranto (2013); Nainggolan and Pratiwi (2017); Nur’Aeni (2010); Rifai et al. 

(2014); Sulastri et al. (n.d.); Venugopal and Reddy (2016); Waswa et al. (2018); 

Wiranata (2013).Rasio ini juga disebut sebagai return on investment (ROI). ROA 

adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada 

(Nur’Aeni 2010). Peneliti yang menggunakan ROI yaitu Darwis (2009). 

Sedangkan penelitian Chen (2012); Klungland and Sunde (2009); Lestari and 

Juliarto (2017); Martsila and Meiranto (2013); serta Venugopal and Reddy 

(2016)menggunakan proksi Tobin’s Q. Hasil dari penelitian lain yang juga 

inkonsisten antara lain variabel kepemilikan manajerial dalam penelitianAl-
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thuneibat et al. (2018); Darwis (2009); Indriati (2018); Lestari and Juliarto (2017); 

Martsila and Meiranto (2013); Mulyasari et al. (2015); Nur’Aeni (2010); serta 

Wiranata (2013).Variabel kepemilikan institusional dalam penelitianAl-thuneibat 

et al. (2018); Darwis (2009); Lestari and Juliarto (2017); Mulyasari et al. (2015); 

Nur’Aeni (2010); serta Wiranata (2013). Variabel kepemilikan asing dalam 

penelitian Al-thuneibat et al. (2018); Klungland and Sunde (2009); Lestari and 

Juliarto (2017); Nur’Aeni (2010); serta Wiranata (2013). Variabel konsentrasi 

kepemilikan diteliti olehAl-thuneibat et al. (2018); Chen (2012); Klungland and 

Sunde (2009); Lestari and Juliarto (2017); serta Martsila and Meiranto (2013). 

Variabel ukuran dewan komisaris oleh Darwis (2009); Lestari and Juliarto (2017); 

serta Martsila and Meiranto (2013). Variabel struktur modal/leverage dalam 

penelitianAkenga (2017); Al-thuneibat et al. (2018); Arisadi et al. (2013); Charles 

et al. (2018); Chen (2012); Lestari and Juliarto (2017); Martsila and Meiranto 

(2013); Nainggolan and Pratiwi (2017); Rifai et al. (2014); Sulastri et al. (n.d.); 

Venugopal and Reddy (2016); serta Wiranata (2013). Variabel size pada Arisadi 

et al. (2013); Charles et al. (2018); Chen (2012); Darwis (2009); Lestari and 

Juliarto (2017); Martsila and Meiranto (2013); Nur’Aeni (2010); Rifai et al. 

(2014); Sulastri et al. (n.d.); Venugopal and Reddy (2016); serta Wiranata (2013). 

Variabel age pada Arisadi et al. (2013); Charles et al. (2018); serta Lestari and 

Juliarto (2017). Variabel growth oleh Charles et al. (2018); Darwis (2009); Lestari 

and Juliarto (2017); Rifai et al. (2014); serta Venugopal and Reddy (2016). 

Variabel liquidity olehAkenga (2017); Arisadi et al. (2013); Charles et al. (2018); 
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Chen (2012); Lestari and Juliarto (2017); Lukorito et al. (2014); serta Waswa et al. 

(2018). 

Selain itu juga terdapat perbedaan metode perhitungan variabel 

independen struktur modal/leverage pada penelitianAkenga (2017); Al-thuneibat 

et al. (2018); Charles et al. (2018); Chen (2012); Lestari and Juliarto (2017); 

Martsila and Meiranto (2013); serta Wiranata (2013) menggunakan DAR. 

Berbeda halnya dengan penelitianArisadi et al. (2013); Nainggolan and Pratiwi 

(2017); Rifai et al. (2014); Sulastri et al. (n.d.); serta Venugopal and Reddy 

(2016)yang menggunakan perhitungan DER. 

Berdasarkan nilai adjusted R square yang bertujuan mengukur 

kemampuan model penelitian dalam menerangkan variasi variabel dependen yang 

dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Nilai tersebut menunjukkan adanya 

kelemahan pada penelitian sebelumnya yang masih belum mampu menjelaskan 

sedikitnya sebagian dari faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Seperti 

penelitian oleh Darwis (2009), hanya 21.60% variasi variabel dependen yang 

mampu menjelaskan variabel independen penelitian, sedangkan sebesar 78.40% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disebutkan oleh peneliti. Hal tersebut juga 

terjadi pada penelitian lain seperti Lestari and Juliarto (2017) yakni sebesar 66.70% 

yang perlu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disebutkan oleh peneliti. Pada 

penelitianNainggolan and Pratiwi (2017) sebesar 60.70%, penelitian Rifai et al. 

(2014) sebesar 90.20%, penelitian Chen (2012) sebesar 65.52%, penelitian 

Nur’Aeni (2010) sebesar 74.50%, dan penelitian Wiranata (2013) sebesar 96.10% 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Sehingga berdasarkan hasil temuan tersebut 
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dapat disimpulkan bahwa solusi yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya 

ialah adanya penambahan variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian 

sebelumnya agar memperoleh hasil yang lebih relevan. 

Saran yang diberikan peneliti sebelumnya, salah satunya ialah 

penambahan variabel independen seperti penelitian Darwis (2009); dan Indriati 

(2018) yang menyebutkan ukuran atau interval jumlah dewan direksi agar dapat 

menjadi pertimbangan dalam melihat pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. 

Pada penelitianSulastri et al. (n.d.)menyebutkan untuk menambahkan variabellain 

untuk melihat pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan seperti percakapan 

manajerial, komite audit profitabilitas dan kepemilikan saham publik. Penelitian 

Indriati (2018) menyarankan penambahan variabel seperti aktivitas dewan 

komisaris, dewan direksi, dan kepemilikan institusional. Penelitian Mulyasari et al. 

(2015) menyarankan untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik jika 

mempertimbangkan ukuran perusahaan, melakukan pengamatan yang lebih 

mendalam terhadap kepemilikan manajerial dan komisaris independen, serta 

pengamatan pada struktur perusahaan yang berkaitan dengan mekanisme good 

corporate governance. Pada penelitian Indriati (2018); Lestari and Juliarto (2017); 

serta Wiranata (2013)menyarankan penelitian selanjutnya agar dapat dilakukan 

pada periode/time series yang berbeda. 

Sehingga berdasarkan uraian atas hasil penggabungan dari penelitian 

sebelumnyaAkenga (2017); Al-thuneibat et al. (2018); Arisadi et al. (2013); 

Charles et al. (2018); Chen (2012); Darwis (2009); Indriati (2018); Klungland and 

Sunde (2009); Lestari and Juliarto (2017); Lukorito et al. (2014); Martsila and 
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Meiranto (2013); Mulyasari et al. (2015); Nainggolan and Pratiwi (2017); 

Nur’Aeni (2010); Rifai et al. (2014); Sulastri et al. (n.d.); Venugopal and Reddy 

(2016); Waswa et al. (2018); serta Wiranata (2013), maka dari itu penelitian 

selanjutnya ini akan meneliti terkait pengaruh kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, kepemilikan asing, konsentrasi kepemilikan, ukuran 

dewan komisaris, struktur modal/leverage,size, age, growth, dan likuiditas 

terhadap kinerja perusahaan. Pembaharuan dalam penelitian ini akan bertujuan 

untuk mengidentifikasi faktor–faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Pembaharuan yang dibuat untuk penelitian selanjutnya akan disesuaikan dengan 

saran yang telah diberikan oleh peneliti sebelumnya, seperti penambahan variabel 

ukuran dewan direksi atas saran penelitianDarwis (2009); dan Indriati (2018). 

Selain itu peneliti juga menggunakan variabel ukuran dewan komisaris 

independen yang menjadi masukan dari penelitian Indriati (2018); dan Mulyasari 

et al. (2015). Penggunaan variabel komite audit atas saran dari penelitian Sulastri 

et al. (n.d.). Sehingga variabel independen yang akan digunakan pada penelitian 

selanjutnya adalah faktor good corporate governance (kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, kepemilikan asing, konsentrasi kepemilikan, ukuran 

dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan komisaris independen, dan 

komite audit), struktur modal/leverage,size, age, growth, dan likuiditas. Hal ini 

disebabkan berdasarkan penelitian sebelumnya, variabel–variabel independen 

yang akan diteliti ini masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Ketidak 

konsistenan hasil dari penelitian tersebut dapat disebabkan oleh adanya perbedaan 

indikator pengukuran. 
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Pada variabel good corporate governance (GCG) juga menggunakan 

beberapa indikator yang berbeda. Seperti pada penelitian Al-thuneibat et al. 

(2018); Darwis (2009); Indriati (2018); Lestari and Juliarto (2017); Martsila and 

Meiranto (2013); Mulyasari et al. (2015); Nur’Aeni (2010); serta Wiranata (2013) 

yang menggunakan indikator kepemilikan manajerial. Penelitian Al-thuneibat et al. 

(2018); Darwis (2009); Lestari and Juliarto (2017); Mulyasari et al. (2015); 

Nur’Aeni (2010); serta Wiranata (2013)menggunakan kepemilikan institusional. 

PenelitianAl-thuneibat et al. (2018); Klungland and Sunde (2009); Lestari and 

Juliarto (2017); Nur’Aeni (2010); serta Wiranata (2013)menggunakan 

kepemilikan asing. PenelitianAl-thuneibat et al. (2018); Chen (2012); Klungland 

and Sunde (2009); Lestari and Juliarto (2017); serta Martsila and Meiranto 

(2013)menggunakan konsentrasi kepemilikan. Penggunaan indikator ukuran 

dewan direksi merupakan saran dari penelitianDarwis (2009); dan Indriati (2018). 

Indikator ukuran dewan komisaris independen atas penelitian Indriati (2018); dan 

Mulyasari et al. (2015) serta indikator komite audit atas penelitian Sulastri et al. 

(n.d.) juga turut digunakan dalam penelitian selanjutnya. 

Variabel struktur modal/leverage menggunakan indikator pengukuran 

Debt to Asset Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER) sebagai yang paling 

sering digunakan. Indikator Debt to Asset Ratio (DAR) pada penelitianAkenga 

(2017); Al-thuneibat et al. (2018); Charles et al. (2018); Chen (2012); Lestari and 

Juliarto (2017); Martsila and Meiranto (2013); serta Wiranata (2013). Indikator 

Debt to Equity Ratio (DER) berdasarkan penelitianArisadi et al. (2013); 
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Nainggolan and Pratiwi (2017); Rifai et al. (2014); Sulastri et al. (n.d.); serta 

Venugopal and Reddy (2016). 

Penggunaan indikator pengukuran pada variabel ukuran perusahaan atau 

size juga berbeda-beda. Log natural (Ln) total asset digunakan pada penelitian 

Arisadi et al. (2013); Charles et al. (2018); Darwis (2009); Lestari and Juliarto 

(2017); Martsila and Meiranto (2013); Nur’Aeni (2010); Rifai et al. (2014); 

Sulastri et al. (n.d.); Venugopal and Reddy (2016); Wiranata (2013). Indikator 

tersebut adalah yang paling banyak digunakan sebagai pengukuran oleh 

penelitian–penelitian sebelumnya. Indikator lainnya yang juga digunakan dalam 

menentukan ukuran perusahaan seperti Log total penjualan pada penelitianChen 

(2012). Penggunaan indikator yang berbeda tersebut, dapat memungkinkan 

terjadinya inkonsisten hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya. 

Variabel umur perusahaan atau age juga menggunakan indikator 

pengukuran yang berbeda-beda. Seperti pada penelitianArisadi et al. 

(2013)menggunakan indikator tahun perusahaan berdiri. Indikator lainnya yang 

juga digunakan dalam menentukan umur perusahaan atau age yakni, Log tahun 

perusahaan mulai beroperasi pada penelitian Charles et al. (2018) dan Log 

perusahaan sejak listing di BEI pada penelitian Lestari and Juliarto (2017). 

Variabel growth menggunakan indikator pengukuran pertumbuhan laba 

dan pertumbuhan penjualan. Indikator pertumbuhan laba pada penelitian Charles 

et al. (2018). Indikator pertumbuhan penjualan pada penelitian Darwis (2009); 

Lestari and Juliarto (2017); Rifai et al. (2014); serta Venugopal and Reddy (2016). 
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Variabel likuiditas menggunakan indikator pengukuran current ratio pada 

penelitian Akenga (2017); Arisadi et al. (2013); Charles et al. (2018); Chen (2012); 

Lestari and Juliarto (2017); Lukorito et al. (2014); serta Waswa et al. (2018). 

Tidak hanya variabel independen saja yang mengalami perbedaan 

indikator, pada variabel dependen berupa kinerja perusahaan juga terjadi 

perbedaan indikator. Indikator Return on Asset (ROA) menjadi yang paling sering 

digunakan sesuai pada penelitianAkenga (2017); Al-thuneibat et al. (2018); 

Arisadi et al. (2013); Indriati (2018); Lestari and Juliarto (2017); Lukorito et al. 

(2014); Martsila and Meiranto (2013); Nainggolan and Pratiwi (2017); Nur’Aeni 

(2010); Rifai et al. (2014); Sulastri et al. (n.d.); Venugopal and Reddy (2016); 

Waswa et al. (2018); serta Wiranata (2013). Indikator Tobin’s Q digunakan pada 

penelitian Chen (2012); Klungland and Sunde (2009); Lestari and Juliarto (2017); 

Martsila and Meiranto (2013); serta Venugopal and Reddy (2016). 

Berdasarkan pada adanya perbedaan indikator yang menyebabkan hasil 

penelitian yang berbeda juga, maka penulis menggunakan metode analisa faktor 

konfirmatori sebagai dasar dalam pembaharuan dari penelitian–penelitian 

sebelumnya. Metode analisa faktor konfirmatori (CFA) merupakan prosedur yang 

digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan indikator berdasarkan 

kemiripannya atau berkolerasi tinggi ke dalam satu faktor (Huang 2006). 

Berdasarkan faktor–faktor ini akan diuji apakah indikator-indikator yang telah 

ditentukan konsisten terhadap faktornya atau tidak. Penulis akan memakai 

indikator pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor yang 

mempengaruhi kinerja perusahaan, good corporate governance (GCG), struktur 
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modal/leverage,size, age, growth, dan likuiditas. Hal ini disebabkan berdasarkan 

penelitian sebelumnya, faktor–faktor yang akan diteliti ini masih menunjukkan 

hasil yang tidak konsisten. Faktor kinerja perusahaanakan diukur menggunakan 2 

indikator (Return on Asset (ROA)) dan Tobin’s Q). Faktor good corporate 

governance (GCG) akan diukur dengan 8 indikator (kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, kepemilikan asing, konsentrasi kepemilikan, ukuran 

dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan komisaris independen, dan 

komite audit).Struktur modal/leverage dengan 2 indikator (Debt to Asset Ratio 

(DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER)). Ukuran perusahaan atau Size dengan 1 

indikator yaitu log natural (ln) total asset. Umur perusahaan atau Age dengan 1 

indikator yakni tahun perusahaan berdiri. Pertumbuhan atau growth dengan 2 

indikator (pertumbuhan laba dan pertumbuhan penjualan). Likuiditas dengan 1 

indikator yaitu current ratio. 

 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Teori Agensi 

Agency Theory adalah teori yang menjelaskan agency relationship dan 

masalah-masalah yang ditimbulkannya (Jensen and Meckling 1976). Agency 

relationship merupakan hubungan antara dua pihak, dimana pihak pertama 

bertindak sebagai principal/pemberi amanat dan pihak kedua disebut agent yang 

bertindak sebagai perantara yang mewakili principal dalam melakukan transaksi 

dengan pihak ketiga. Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan disebut 

principal. Maksimalisasi kekayaan principal akan diserahkan kepada pihak-pihak 
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yang dianggap profesional untuk mengelola perusahaan. Pihak profesional 

tersebut dalam perusahaan disebut sebagai manajemen, yang dalam teori 

keagenan disebut sebagai agent. Untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan 

oleh principal, maka agent akan mempunyai kecenderungan untuk memperoleh 

laba yang sebesar-besarnya dengan biaya yang kecil, karena manajemen tidak 

menyukai adanya risiko (risk averse) (Puspito 2011). 

Agency conflictakan terjadi jika proporsi kepemilikan manajemen atas 

saham perusahaan kurang dari 100%. Kondisi ini akan menimbulkan 

kecenderungan manajemen untuk bertindak mementingkan kepentingan sendiri 

dan tidak berdasarkan maksimalisasi kemakmuran principal lagi (Jensen and 

Meckling 1976). Konflik kepentingan, dapat mendasari orang bertindak untuk 

memenuhi kepentingannya terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan orang 

lain. Hal ini juga berlaku dalam manajemen perusahaan. Dalam agency theory 

menurut Weston dan Copeland (1992) sangat sulit untuk mempercayai bahwa 

manajemen (agent) akan selalu bertindak berdasarkan kepentingan pemegang 

saham (principal), sehingga diperlukan monitoring dari pemegang saham (Puspito 

2011).  

Jensen and Meckling (1976) mengemukakan teori keagenan yang 

menjelaskan bahwa kepentingan manajemen dan pemegang saham seringkali 

bertentangan, sehingga bisa terjadi konflik diantara keduanya. Hal tersebut 

disebabkan manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang 

saham tidak menyukai kepentingan pribadi manajer tersebut, karena pengeluaran 

tersebut akan menambah kos perusahaan yang menyebabkan penurunan 
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keuntungan perusahaan dan penurunan dividen yang akan diterima. Pemegang 

saham menginginkan agar kos tersebut dibiayai oleh utang, tetapi manajer tidak 

menyukai dengan alasan bahwa utang mengandung risiko yang tinggi. Konflik 

kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat diminimumkan dengan 

suatu mekanisme pengawasan (monitoring) yang dapat mensejajarkan 

kepentingan yang terkait tersebut (Puspito 2011). 

Untuk mengantisipasi timbulnya kesempatan bagi pihak manajemen 

melakukan tindakan yang merugikan pemegang saham dapat dilakukan dengan 

dua cara, yaitu monitoring dan bonding. Monitoring merupakan pengawasan yang 

dilakukan oleh investor luar, sedangkan bonding merupakan pembatasan-

pembatasan yang dilakukan oleh pihak manajer sendiri dalam mengambil 

tindakan. Dan mekanisme ini akan memunculkan biaya yang disebut dengan 

agency cost. Biaya keagenan (agency cost) adalah biaya yang dikeluarkan pemilik 

untuk mengatur dan mengawasi kinerja para manajer sehingga mereka bekerja 

untuk kepentingan perusahaan. Jensen and Meckling (1976) menyebutkan tiga 

jenis biaya keagenan yaitu meliputi monitoring cost, bonding cost, dan residual 

losses. Monitoring cost adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal 

untuk memonitor perilaku para agent, yaitu untuk mengukur, mengamati dan 

mengontrol perilaku agent, contohnya seperti biaya audit dan biaya untuk 

menetapkan rencana kompensasi manajer, pembatasan anggaran, dan aturan- 

aturan operasi. Bonding cost adalah biaya yang ditanggung oleh agentuntuk 

menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agentakan 

bertindak untuk kepentingan principal. Contohnya seperti biaya yang dikeluarkan 
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oleh manajer untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemegang saham. 

Sedangkan residual loss timbul dari kenyataan bahwa tindakan agent kadangkala 

berbeda dari tindakan yang memaksimumkan kepentingan principal (Nur’Aeni 

2010). 

Ada tiga asumsi yang melandasi teori keagenan dikutip oleh Veno (2015) 

dalam Darmawati,dkk (2005) yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi 

keorganisasian, dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa 

manusia mempuyai sifat mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan 

rasional (bounded rationality) dan tidak menyukai risiko. 

1. Asumsi keorganisasian menekankan tentang adanya konflik antara anggota 

organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas, dan adanya asimetri 

informasi antara principal dan agent. 

2. Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap sebagai 

komoditi yang dapat dijualbelikan corporate governance sebagai 

efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi konflik keagenan, 

3. Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap sebagai 

komoditi yang dapat dijualbelikan corporate governance sebagai 

efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi konflik keagenan, 

dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah 

eksproriasi pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. 

 

2.2.2 Teori Stakeholder 
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Teori ini memberikan fokus terhadap bagaimana perusahaan memonitor 

serta merespon kebutuhan stakeholder– nya. Stakeholder merupakan pihak-pihak 

yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap 

eksistensi atau aktivitas perusahaan. Stakeholder memiliki kemampuan untuk 

mengendalikan serta mempengaruhi pemakaian atas sumber ekonomi perusahaan. 

Power yang dimiliki seorang stakeholder didasarkan pada besar kecil power 

stakeholder atas sumbertersebut. Hal ini dapat berupa kemampuan dalam 

membatasi penggunaan sumber ekonomi terbatas seperti modal dan tenaga kerja. 

Selain itu, power stakeholder juga bisa berupa akses terhadap media yang 

berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan serta kemampuan dalam 

mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan melalui operasional 

perusahaan.Dalam teori stakeholder perusahaan bukanlah entitas yang hanya 

beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi 

stakeholders–nya. Oleh sebab itu, keberadaan suatu perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan 

tersebut. Melalui hal ini dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud sebagai 

stakeholder ialah shareholders, karyawan, konsumen atau pelanggan, supplier, 

pemerintah, masyarakat, dan pihak lain (Ghozali and Chariri 2007). 

 

2.2.3 Good Corporate Governance (GCG) 

Pada dasarnya isu tentang corporate governance dilatarbelakangi oleh 

agency theory yang menyatakan permasalahan agency muncul ketika pengelolaan 

suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya (Veno 2015). Corporate 
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Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara 

berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja 

perusahaan (Monks, Minow, and Parker 2004). Sedangkan menurut Muchtar and 

Darari (2012) dikutip dari (Zarkasyi 2008),corporate governance merupakan 

suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur 

hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) seperti 

pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi untuk mencapai tujuan 

perusahaan.Corporate governance dimaksudkan untuk mengatur hubungan 

tersebut dan mencegah terjadinya kesalahan yang signifikan dalam strategi 

perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat 

diperbaiki dengan baik. 

Corporate governance berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk 

meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh return yang sesuai dengan 

investasi yang telah ditanam (Shleifer and Vishny 1997). Upaya pengembangan 

good corporate governance ditujukan untuk mendorong optimalisasi alokasi atau 

penggunaan sumber daya perusahaan agar pertumbuhan dan kesejahteraan 

pemilik perusahaan terjaga (Nur’Aeni 2010). Secara umum terdapat lima prinsip 

dasar good corporate governance, yaitu: transparency, accountability, 

responsibility, independency, dan fairness. 

Menurut (Daniri 2005) dan (Zarkasyi 2008)prinsip-prinsip tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Transparency (Keterbukaan Informasi), untuk menjaga objektivitas dalam 

menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang 
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relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku 

kepentingan. 

2. Accountability (Akuntabilitas), perusahaan harus dapat mempertanggung-

jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan 

harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai kepentingan perusahaan 

dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan 

pemangku kepentingan lainnya. 

3. Responsibilitas (Pertanggungjawaban), untuk mematuhi peraturan 

perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap 

masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan 

usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good 

corporate citizen 

4. Independency (Kemandirian), untuk melancarkan pelaksanaan asas 

corporate governance, perusahaan harus dikelola secara independen 

sehingga masing- masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan 

tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

5. Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran), perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. 

Salah satu isu yang paling penting dan kontroversial mengenai corporate 

governance adalah mengenai struktur kepemilikan saham yang terkait dengan 

peningkatan kinerja perusahaan. Kemungkinan suatu perusahaan berada pada 

posisi tekanan keuangan juga banyak dipengaruhi oleh struktur kepemilikan 
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perusahaan tersebut. Struktur kepemilikan tersebut menjelaskan komitmen dari 

pemiliknya untuk menyelamatkan perusahaan (Wardhani 2005) dikutip oleh 

(Nur’Aeni 2010). Kesuksesan suatu perusahaan banyak ditentukan oleh 

karakteristik strategis dan manajerial perusahaan tersebut. Strategi tersebut 

diantaranya juga mencakup strategi penerapan sistem good corporate governance 

dalam perusahaan (Yuniarti 2014). Mekanisme good corporate governance 

meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, 

konsentrasi kepemilikan, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dewan 

komisaris independen, dan keberadaan komite audit. 

 

2.2.4 Kinerja Perusahaan 

Kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama 

periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh 

kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang 

dimiliki (Helfert 1996). Pengelolaan perusahaan dalam kegiatan operasional di 

dalam laporan keuangan ditunjukan oleh pencapaian laba bersih. Laba diperoleh 

dari selisih revenue dengan expenses. Memaksimalkan reveneue akan 

meningkatkan profitabilitas, sedangkan menekan expenses akan meningkatkan 

efisiensi (Puspito 2011). 

Prinsip-prinsip dalam pengukuran kinerja menurut Hansen dan Mowen 

(1995) yang dikutip dalam (Yamit 2005) adalah:  

(1) Konsistensi dengantujuan perusahaan, 

(2) memiliki adaptabilitaspada kebutuhan, 
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(3) dapat mengukur aktivitasyang signifikan, 

(4) mudah untuk dipublikasikan, 

(5) akseptabilitas dari atas ke bawah, 

(6) biayayang digunakan efektif, dan 

(7) tersaji tepatwaktu. 

Oleh karena itu, perlu adanya manajemen kinerja sebagai cara peningkatan 

perusahaan ke arah yang lebih baik terhadap fakta-fakta yang dianalisis secara 

tepat untuk memberikan informasi yang akurat, berguna dalam mengambil 

keputusan atau tindakan manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 

Salah satu manajemen kinerja yang sangat penting diperhatikan adalah faktor-

faktor yang mempengaruhinya.Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

perusahaan bisa didapatkan dari dua sumber, yakni informasi finansial dan 

informasi nonfinansial. Informasi finansial didapatkan dari penyusunan anggaran 

untuk mengendalikan biaya. Sedangkan informasi nonfinansial merupakan faktor 

kunci untuk menetapkan strategi yang dipilih guna melaksanakan tujuan yang 

telah ditetapkan. 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

2.3.1 Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan 

Good Corporate Governance (GCG)diartikan sebagai struktur, sistem, dan 

proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk 

memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka 

panjang. Pelaksanaan (GCG) tidak lepas dari keberadaan organ perusahaan seperti, 
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dewan direksi, dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan keberadaan 

komite audit yang menjadi bagian didalamnya.Secara umum terdapat lima prinsip 

dasar good corporate governance, yaitu: transparency, accountability, 

responsibility, independency, dan fairness. 

Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham yang dimiliki pihak 

manajemen perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham manajer, semakin 

besar keinginan manajer untuk berusaha semaksimal mungkin meningkatkan laba 

perusahaan (Jensen and Meckling 1976). Oleh karena itu perusahaan-perusahaan 

di mana direkturnya memiliki kepemilikan saham perusahaan diyakini akan 

mengusahakan performance perusahaan yang lebih baik. Sesuai dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Al-thuneibat et al. (2018); Lestari and Juliarto (2017); 

serta Martsila and Meiranto (2013), kepemilikan manajerial berpengaruh 

signifikanterhadap kinerja perusahaan dengan arah positif. Kepemilikan 

manajerial menunjukkan adanya keselarasan kepentingan antara manajer dengan 

pemegang saham. Manajer yang bertindak sebagai pemegang saham juga akan 

mengurangi biaya agensi dan berusaha meningkatkan kinerja perusahaan sehingga 

imbal hasil yang didapatkan akan lebih besar (Lestari and Juliarto 

2017).Sedangkan penelitian Darwis (2009); Indriati (2018); Mulyasari, Djaelani, 

and Salim (2015); Nur’Aeni (2010); serta Wiranata (2013)menemukan tidak 

adanya pengaruh atas kepemilikan manajerial terhadap kinerja 

perusahaan.Menurut Darwis (2009) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan karena kepemilikan saham oleh manajer pada 
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perusahaan proporsinya masih sangat kecil sehingga dimungkinkan manajer 

belum merasakan manfaat dari kepemilikan tersebut. 

Kepemilikan institusional merupakan pihak luar yang memiliki saham 

perusahaan seperti pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau 

bank, kecuali kepemilikan individual investor. Keberadaannya diharapkan mampu 

melaksanakan mekanisme pengawasan yang baik dan memiliki peranan yang 

sangat besar dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer 

dan pemegang saham (Pura et al. 2018). Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat 

dimaknai bahwa semakin tinggi kepemilikan institusionalperusahaan maka 

semakin tinggi kemungkinan kinerja perusahaan. Berdasarkan penelitian Darwis 

(2009); Lestari and Juliarto (2017); serta Nur’Aeni (2010) kepemilikan 

institusional berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya kepemilikan institusional dapat 

meningkatkan pengawasan terhadap manajer agar manajer berusaha 

meningkatkan kinerjanya agar sesuai dengan tujuan perusahaan (Lestari and 

Juliarto 2017). Dengan demikian proporsi kepemilikan institusional bertindak 

sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen sehingga 

pemanfaatan aktiva perusahaan menjadi semakin efisien(Yuniarti 2014) dikutip 

dari (Noor Laila, 2011). Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dapat 

didasarkan pada logika yaitu, semakin besarnya kepemilikan oleh institusi maka 

akan semakin besar dorongan institusi keuangan untuk mengawasi manajemen, 

sehingga mengakibatkan adanya dorongan yang lebih besar untuk 

mengoptimalkan nilai perusahaan yang dapat meningkatkan kinerja sebuah 
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perusahaan (Lestari 2013). Sebaliknya penelitian yang dilakukan olehAl-thuneibat 

et al. (2018); dan Mulyasari et al. (2015)berpengaruh negatif signifikan, hubungan 

antara kepemilikan institusional dengan kinerja keuangan adalah berlawanan 

artinya semakin meningkat atau semakin banyak kepemilikan institusional akan 

semakin menurun kinerja keuangan. Sebaliknya jika kepemilikan institusional 

perusahaan semakin kecil memungkinkan kinerja keuangan semakin baik. 

Sedangkan hasil penelitian Wiranata (2013) menunjukan kepemilikan institusional 

tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Wulandari (2006) 

menyatakan bahwa alasan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan disebabkan karena pemilik mayoritas institusi ikut dalam 

pengendalian perusahaan sehingga cenderung bertindak untuk kepentingan 

mereka sendiri meskipun dengan mengorbankan kepentingan pemilik minoritas. 

Menurut Modigliani (Wiranata 2013), adanya asimetri informasi antara pihak 

pemegang saham dengan manajer menyebabkan manajer selaku pengelola 

perusahaan akan bisa mengendalikan perusahaan karena memiliki informasi 

laporan keuangan yang lebih dibandingkan pemegang saham, dengan ini lebih 

mudah manajer akan mengendalikan perusahaan dalam membuat suatu kebijakan. 

Jadi, dengan kepemilikan institusi yang tinggi tidak menjamin bisa memonitoring 

penuh kinerja atau manajer dengan maksimal. 

Kepemilikan asing adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pemodal 

asing seperti perorangan, badan hukum, dan pemerintah yang berstatus di luar 

negeri. Kepemilikan asing merupakan hal penting dalam menilai kinerja 

perusahaan, jika kinerja perusahaan baik maka investor asing akan menanamkan 
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modalnya di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, semakin besar proporsi 

kepemilikan saham asing dalam suatu perusahaan maka kinerja suatu perusahaan 

dapat dikatakan meningkat (Lestari 2013). Sesuai denganhasil penelitian 

Klungland and Sunde (2009); Lestari and Juliarto (2017); Nur’Aeni (2010); serta 

Wiranata (2013) menemukan berpengaruh positif signifikanterhadap kinerja 

perusahaan. Berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-thuneibat et al. 

(2018) yang justru menemukan adanya pengaruh negatif signifikan atas 

kepemilikan asing terhadap kinerja perusahaan. Hubungan diantara keduanya 

berbanding terbalik artinya semakin banyak kepemilikan asing semakin menurun 

kinerja keuangan dan sebaliknya. 

Konsentrasi kepemilikan menciptakan pemegang saham mayoritas dan 

minoritas dengan tujuan dan kepentingan yang beragam. Hal ini sesuai dengan 

teori (Shleifer and Vishny 1997) yang menyatakan bahwa konflik terjadi antara 

pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pemegang saham mayoritas bertindak 

demi kepentingan pribadi dengan mengorbankan pemegang saham minoritas 

sehingga kinerja perusahaan akan menurun. Menurut Lestari and Juliarto (2017) 

konsentrasi kepemilikan merupakan kepemilikan saham dominan oleh individu 

atau kelompok. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Klungland and Sunde (2009); 

Lestari and Juliarto (2017) menemukan adanya pengaruh negatif signifikan atas 

konsentrasi kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan pada 

negara-negara yang memiliki peraturan yang lemah seperti Indonesia, pemegang 

saham mayoritas dapat dengan mudah mengambil manfaat untuk kepentingan 

pribadi dengan mengorbankan pemegang saham minoritas yang berdampak pada 
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penurunan kinerja perusahaan. Selain itu pemegang saham mayoritas akan 

mempertahankan kedudukannya dengan memilih penerus perusahaan yang 

dipercayai meskipun tidak memiliki kompetensi dalam melakukannya yang 

membuat kinerja perusahaan menurun. Sebaliknya, teori keagenan (Jensen and 

Meckling 1976) menjelaskan bahwa konsentrasi kepemilikan akan meningkatkan 

kemampuan pemegang saham dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen. 

Pengawasan tersebut mencegah pengambilan keputusan sendiri oleh manajemen 

yang berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan. Selaras dengan penelitian 

yang dilakukan Al-thuneibat et al. (2018); Chen (2012); serta Martsila and 

Meiranto (2013) menunjukan adanya pengaruh signifikan positif atas konsentrasi 

kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Adanya kepemilikan saham yang 

terkonsentrasi akan menyebabkan keragaman kepentingan pemegang saham 

tersebut berkurang, sehingga ada kemungkinan terjadi kerja sama antara pihak 

manajer dan pemegang saham untuk menciptakan insentif yang lebih baik dalam 

melakukan proses monitoring yang berdampak pada kinerja keuangan yang lebih 

baik. 

Dewan direksi adalah beberapa orang yang ditunjuk untuk memimpin dan 

mengelola perusahaan dalam rangka pemantauan terhadap pengendalian internal, 

direksi mempunyai tanggung jawab menetapkan kebijakan, strategi serta prosedur 

pengendalian intern; melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui 

oleh dewan komisaris; memelihara suatu struktur organisasi; memastikan bahwa 

pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung oleh penerapan 

akuntabilitas yang konsisten dan memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem 
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pengendalian intern. Peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi 

berpengaruh terhadap kinerja karena akan memberikan manfaat bagi perusahaan 

karena terciptanya network dengan pihak luar perusahaan dan menjamin 

ketersediaan sumber daya (Veno 2015). Jumlah dewan direksi yang optimal 

tergantung masing-masing perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dewan 

direksi tidak menjamin keefektifan dalam menjalankan tanggung jawabnya 

mengelola perusahaan (Wulandari 2006). Semakin besar jumlah dewan direksi 

dapat memunculkan permasalahan agensi seperti komunikasi, koordinasi, dan 

pengawasan akibat pemisahan manajemen dan kontrol(Raharja (2012) dikutip dari 

Jensen, 1993 and Yermack, 1996). 

Dewan komisaris tidak memiliki otoritas langsung terhadap perusahaan 

tetapi bertugas melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dewan 

direksi perusahaan. Karena itu, posisi dewan komisaris sangat penting dalam 

menjembatani kepentingan principal dalam sebuah perusahaan (Ananta 2013). 

Berdasarkan hasil penelitian Lestari and Juliarto (2017); serta Martsila and 

Meiranto (2013) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara 

ukuran dewan komisaris dengan kinerja perusahaan. Hal ini berarti semakin besar 

penempatan komisaris maka semakin besar pengawasan terhadap manajemen 

sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Sedangkan penelitian Darwis 

(2009)menemukan tidak adanya pengaruh atas ukuran dewan komisaris terhadap 

kinerja perusahaan. Pengangkatan dewan komisaris oleh perusahaan mungkin 

hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi belum mampu menegakkan 

GCG di dalam perusahaan. Semakin banyak anggota dewan komisaris maka 
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perusahaan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya 

kesulitan dalam komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan komisaris yang 

berakibat pada makin buruknya kinerja perusahaan(Muntiah 2013). 

Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang 

bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya dan tidak terafiliasi dengan 

direksi, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali yang 

dapat bertindak semata-mata untuk kepentingan perusahaan(Pura et al. 2018). 

Fama dan Jensen (1983) dalam Wulandari (2006) menyatakan bahwa komisaris 

independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi 

diantara para manajer internal dan mengawasi kebijaksanaan direksi serta 

memberikan nasihat kepada direksi. Sedangkan komisaris independen merupakan 

posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan 

yang good corporate governance(Sarafina and Saifi 2017). 

Komite audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dewan direksi yang 

bertugas melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan 

audit ekstern. Paling sedikit beranggotakan tiga orang eksternal yang independen 

terhadap perusahaan, menguasai dan memiliki latar belakang keuangan dan 

akuntansi serta diketuai oleh komisaris independen perusahaan (Mulyasari et al. 

2015). Karena tugas komite audit adalah untuk membantu dewan komisaris maka 

dengan semakin banyaknya anggota komite audit, maka pengawasan yang 

dilakukan akan semakin baik dan diharapkan dapat meminimalisir upaya 

manajemen untuk memanipulasi data-data yang berkaitan dengan keuangan dan 

prosedur akuntansi, sehingga kinerja keuangan perusahaan pun akan semakin 
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meningkat, bersamaan dengan informasi keuangan yang akurat dan berkualitas 

(Indriati 2018). 

Berdasarkan pada uraian di atas terkait hubungan good corporate 

governanceterhadap kinerja perusahaan, maka hipotesis penelitian yang diajukan 

sebagai berikut: 

H1: Good Corporate Governance berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. 
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2.3.2 Pengaruh Struktur Modal Terhadap Kinerja Perusahaan 

Struktur modal adalah bauran atau proporsi pendanaan jangka panjang 

perusahaan yang direpresentasikan dalam bentuk liabilitas, saham preferen, dan 

saham biasa (Van Horne & Wachowicz jr., 2005 dalam Kristianti (2018)). 

Struktur modal merupakan faktor yang sangat penting bagi pertumbuhan dan daya 

tahan perusahaan. Struktur modal memberikan pengaruh strategis bagi pencapaian 

tujuan jangka panjang perusahaan.Struktur modal secara signifikan berpengaruh 

terhadap beban dan ketersediaan modal sehingga mempengaruhi kinerja 

perusahaan. Sementara itu, struktur modal yang kurang optimal mempengaruhi 

kinerja dan meningkatkan risiko kegagalan bisnis. Struktur modal dalam 

penelitian ini menggunakan rasio leverage untuk menunjukan pengaruhnya 

terhadap kinerja perusahaan.Leverage adalah bagaimana penanganan perusahaan 

terhadap utang sebagai sumber pendanaannya. Menentukan sumber pendanaan 

menjadi salah satu keputusan penting yang harus diambil oleh manajemen. Pada 

teori stakeholder, manajer dituntut untuk mempertimbangkan kepentingan 

stakeholder sehingga kinerjanya dinilai berdasarkan kemampuannya dalam 

mengimplementasikan strategi untuk mencapai tujuan. Semakin bagus struktur 

modal suatu perusahaan, maka perusahaan akan mendapat manfaat dari 

pengurangan beban bunga pinjaman. Sehingga semakin rendah risiko suatu 

perusahaan mengalami kegagalan bisnis. Leverage sendiri dapat dihitung 

menggunakan dua indikator yakni Debt to Asset Ratio (DAR) dan Debt to Equity 

Ratio (DER). 
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Debt to Asset Ratio (DAR) untuk mengetahui jumlah aset perusahaan yang 

dibiayai oleh utang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chen (2012); 

Martsila and Meiranto (2013); serta Wiranata (2013) ditemukan adanya pengaruh 

signifikan positif atas struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Dapat 

disimpulkan bahwa struktur modal merupakan salah satu keputusan penting bagi 

manajer keuangan dalam meningkatkan profitabilitas bagi perusahaan sehingga 

meningkatkan kinerja keuangan (Tambunan and Prabawani 2018). Namun hasil 

berbeda ditemukan pada penelitian Al-thuneibat et al. (2018); dan Charles, 

Ahmed, and Joshua (2018) yang justru menunjukan pengaruh negatif signifikan 

atas struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Peningkatan pembiayaan dari 

utang akan menurunkan kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan oleh beban bunga 

yang harus dibayar atas pendanaan dari utang memperkecil laba bersih yang 

diperoleh oleh suatu perusahaan (Nainggolan and Pratiwi 2017). Sedangkan 

penelitian Akenga (2017) tidak menemukan adanya pengaruh struktur modal 

terhadap kinerja perusahaan. 

SedangkanDebt to Equity Ratio (DER) menggambarkan perbandingan 

kewajiban dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan 

kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh 

kewajibannya. Berdasarkan temuan Lestari and Juliarto (2017); serta Venugopal 

and Reddy (2016) meyakinkan bahwa leverage DER memiliki pengaruh positif 

signifkan. Semakin tinggi rasio leverage maka akansemakin tinggi jumlah hutang 

pihak ketiga yang digunakan perusahaan. Menurut Jensen and Meckling (1976), 

penggunaan utang dalam struktur modal dapat mencegah pengeluaran perusahaan 
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yang tidak penting dan memberikan dorongan kepada manajer untuk 

mengoperasikan perusahaan dengan lebih efisien. Hal tersebut memungkinkan 

untuk membuat kinerja perusahaan meningkat.  Hal ini berbeda dengan temuan 

Arisadi et al. (2013); Nainggolan and Pratiwi (2017); Rifai et al. (2014); serta 

Sulastri et al. (n.d.)leverage justru memiliki pengaruh signifikan negatif yakni 

bahwa nilai utang perusahaan (DER) yang tinggi dapat menimbulkan rendahnya 

kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan oleh beban bunga yang harus dibayar atas 

pendanaan dari utang memperkecil laba bersih yang diperoleh oleh suatu 

perusahaan (Nainggolan and Pratiwi 2017). 

Berdasarkan pada uraian di atas terkait hubungan struktur modal terhadap 

kinerja perusahaan, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut: 

H2: Struktur Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 

 

2.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan 

Perusahaan merupakan organisasi yang bertujuan untuk mencari 

keuntungan atau laba dengan membuat dan menawarkan barang atau jasa. 

Keinginan perusahaan untuk memperoleh laba yang besar membuat perusahaan 

harus bekerja secara efektif dan efisien(Lestari and Sampurno 2017). Efisiensi dan 

efektivitas merupakan parameter yang digunakan untuk menilai kinerja 

perusahaan (Lestari and Juliarto 2017). Teori agensi menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan kepentingan antara manajemen (agen) dan pemilik sehingga perlu 

adanya kontak kerja yang melibatkan keduanya. Perusahaan yang dikelompokkan 
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dalam ukuran besar dinilai lebih mampu atau stabil dalam menghasilkan laba 

dibanding perusahaan berukuran kecil. Semakin besar ukuran perusahaan maka 

makin stabil kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan 

dengan skala besar mempunyai sumber daya berlimpah yang dapat digunakan 

untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya yang menjadi milik perusahaan 

dapat digunakan oleh agen dalam memaksimalkan kinerja perusahaan. 

Berdasarkan penelitian Arisadi et al. (2013); Charles et al. (2018); Chen 

(2012); Lestari and Juliarto (2017); Martsila and Meiranto (2013); serta Rifai et al. 

(2014) mendukung bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan akan berpengaruh positif 

pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkankan karena 

pada perusahaan dengan ukuran yang besar, kualitas pelaksanaan corporate 

governance dalam perusahaan mendapat dukungan lebih karena besarnya sumber 

daya yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar cenderung 

membuat pemantauan menjadi lebih luas dan meningkatkan kebutuhan 

mekanisme pengendalian perusahaan. Namun pada penelitian Venugopal and 

Reddy (2016) justru menemukan hasil yang berbeda, bahwa ukuran perusahaan 

memberi pengaruh signifikan negatif. Aset yang dimiliki perusahaan dapat 

memberikan gambaran mengenai prospek masa depan perusahaan. Pengelolaan 

aset secara optimal akan memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi apabila 

aset yang besar tidak dikelola dengan baik, maka akan memberikan beban bagi 

perusahaan sehingga menurunkan keuntungan perusahaan dan menurunkan 

kinerja perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan aset yang tidak 
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efektif dan efisien dalam rangka kegiatan operasional perusahaan maka akan 

menurunkan kinerja perusahaan (Imadudin et al. 2014). Size perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan ditunjukan dalam 

penelitian Nur’Aeni (2010); Sulastri et al. (n.d.); dan Wiranata (2013). Hal ini size 

perusahaan yang besar belum tentu menghasilkan kinerja keuangan perusahaan 

yang lebih baik. Semakin besar asset yang dimiliki perusahaan, semakin besar 

pula masalah kinerja keuangan yang dihadapi (Sulastri et al. n.d.). 

Berdasarkan uraian di atas terkait hubungan ukuran perusahaan terhadap 

kinerja perusahaan, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut: 

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 

 

2.3.4 Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan 

Umur Perusahaan merupakan masa hidup/siklus hidup suatu perusahaan 

yang dapat digunakan sebagai faktor untuk membatasi keleluasaan manajerial. 

Umur perusahaan menunjukkan perusahaan tetap eksis, mampu bersaing dan 

memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian. Perusahaan yang lebih 

lama berdiri akan lebih berpengalaman dan biasanya memiliki kinerja yang sangat 

baik, memiliki reputasi yang bagus, sehingga memungkinkan untuk memiliki 

margin keuntungan yang tinggi saat menjual barangnya (Arisadi et al. 2013). 

Berdasarkan penelitian Lestari and Juliarto (2017) menemukan adanya 

pengaruh signifikan postitifatas umur perusahaan terhadap kinerja perusahaan. 

Berpengaruh positif berarti semakin umur perusahaan bertambah maka ROA akan 
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bertambah pula. Sedangkan hasil penelitian Arisadi et al. (2013); dan Charles et al. 

(2018) tidak menemukan adanya pengaruh antara umur perusahaan dengan kinerja 

perusahaan. Artinya, semakin panjang umur perusahaan dan pengalaman 

perusahaan, ternyata memiliki kinerja yang beragam, ada yang semakim baik dan 

ada yang tidak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama perusahaan tidak 

menjamin perusahaan tersebut memiliki kinerja makin baik (Arisadi et al. 2013). 

Berdasarkan uraian di atas terkait hubungan umur perusahaan terhadap 

kinerja perusahaan, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut: 

H4: Umur Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 

 

2.3.5 Pengaruh Pertumbuhan Terhadap Kinerja Perusahaan 

Perusahaan yang besar lebih diminati daripada perusahaan kecil sehingga 

pertumbuhan perusahaan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan (Sinarti and 

Windariyani n.d.). Pertumbuhan perusahaan dapat menjadi sinyal yang positif 

bahwa perusahaan telah bertumbuh dan memiliki masa depan yang baik, sehingga 

akan berdampak pada tingkat profitabilitas perusahaan. Selain itu, perusahaan 

juga mengharapkan rate of return dari investasi yang telah dilakukan dan 

bertumbuhnya perusahaan menjadi sinyal bahwa investasi yang telah dilakukan 

perusahaan memiliki rate of return yang baik. Oleh karena itu, adanya 

pertumbuhan perusahaan memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja 

perusahaaan, dimana semakin baik pertumbuhan perusahaan dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan, dan begitupun sebaliknya (Arimbawa and Badera 2018). 
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Pada teori stakeholder, perusahaan diharapkan tidak hanya mampu 

memberikan benefit pada perusahaan itu sendiri tetapi juga pada pihak yang 

berkepentingan yakni stakeholder. Pertumbuhan penjualan dan pertumbuhan laba 

dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan suatu perusahaan. 

Melalui hal tersebut perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang 

akan diperoleh. Peningkatan pertumbuhan penjualan dan laba cenderung akan 

membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan 

akan cenderung untuk melakukan kinerja yang lebih baik. Hal tersebut sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Charles et al. (2018); dan Venugopal and 

Reddy (2016)yang menunjukan adanya pengaruh positif signifikanatas 

pertumbuhan terhadap kinerja perusahaan. Adanya pengaruh signifikan 

menunjukkan bahwa perusahaan telah secara efektif dan efisien menggunakan 

modal kerjanya sehingga dapat mengoptimalkan pertumbuhan laba. Pertumbuhan 

laba yang terjadi secara konsisten akan berdampak pada bertumbuhnya 

perusahaan secara konsisten pula sehingga dapat menjadi lebih besar dan mampu 

bersaing dengan jenis-jenis usaha lainnya. 

Sedangkan penelitianLestari and Juliarto (2017); dan Rifai et al. (2014) 

tidak menemukan adanya pengaruh signifikan atas pertumbuhan terhadap kinerja 

perusahaan. Tidak adanya pengaruh yang signifikan ini mengindikasikan bahwa 

besar kecilnya nilai pertumbuhan penjualan tidak dapat menjelaskan dan 

memprediksi peningkatan profitabilitas atau kinerja perusahaan. Pertumbuhan 

penjualan lebih dipengaruhi oleh permintaan pasar yang tinggi karena produk 

sangat diminati pasar sehingga tingginya pertumbuhan penjualan pada perusahaan 
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belum tentu mempengaruhi rasio keuntungan atau profitabilitas yang dapat 

dicapai perusahaan (Rifai et al. 2014). Hal ini dikarenakan tinggi rendahnya nilai 

penjualan dan besar kecilnya total asset akan terus berubah-ubah setiap tahunnya 

dan mempengaruhi kinerja keuangan yang dicapai perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas terkait hubungan pertumbuhan terhadap kinerja 

perusahaan, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut: 

H5: Pertumbuhan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 

 

2.3.6 Pengaruh Likuiditas Terhadap Kinerja Perusahaan 

Rasio likuiditas menggunakan current ratio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pada umumnya 

semakin likuid suatu perusahaan berarti perusahaan tersebut menunjukkan kinerja 

perusahaan yang baik karena terhindar dari kemungkinan gagal bayar (Vidiantoro 

et al. 2016). Perusahaan dapat dikatakan likuid jika memiliki jumlah alat 

pembayaran yang cukup untuk melunasi segala kewajiban yang segera jatuh 

tempo (Arimbawa and Badera 2018). Perusahaan dikatakan dapat memenuhi 

kewajiban keuangan tepat pada waktunya apabila perusahaan mempunyai aktiva 

lancar lebih besar daripada hutang lancarnya. Current ratio yang tinggi 

menunjukkan bahwa perusahaan semakin likuid dan membuat kelangsungan 

operasionalnya tetap berjalan baik serta tetap mampu mengembangkan jaringan 

dan kegiatan bisnisnya. Likuiditas yang tinggi tanpa adanya pemanfaatan nilai 

untuk menghasilkan laba akan menjadi beban karena bisa dikatakan kas tersebut 
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menganggur (idle fund). Hasil yang berbeda akan muncul jika perusahaan 

merencanakan likuiditas yang tinggi sebagai modal kerja dalam rangka antisipasi 

terhadap pembayaran hutang jangka pendek maupun bagian dari hutang jangka 

panjang yang akan harus segera dibayarkan (Sanjaya et al. 2015). 

Berdasarkan penelitianAkenga (2017); Arisadi et al. (2013); Lestari and 

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

signifikanatas likuiditas terhadap kinerja perusahaan. Semakin tinggi current ratio 

ini semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial 

jangka pendek (Sari and Istanti (2017) dalam Agus Sartono 2010).Sedangkan 

penelitian Waswa et al. (2018) menemukan adanya pengaruh negatif signifikan 

atas likuiditas terhadap kinerja perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi likuiditas akan berdampak menurunnya kinerja keuangan perusahaan. 

Adanya pengaruh negatif signifikan mengindikasikan bahwa terdapat banyak 

penumpukan pada aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki rasio lancar yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki kemampuan yang besar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Hal ini berarti perusahaan telah menempatkan dana yang besar pada sisi aktiva 

lancar, sehingga berdampak pada semakin tingginya tingkat likuiditas perusahaan. 

Meskipun demikian, disisi lain perusahaan akan kehilangan tambahan laba, 

dikarenakan dana yang seharusnya untuk investasi yang memberikan laba bagi 

perusahaan, dicadangkan untuk memenuhi likuiditasnya (Arimbawa and Badera 

2018).Namun, penelitian yang telah dilakukan olehCharles et al. 
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(2018)menemukan tidak adanya pengaruh signifikanatas likuiditas terhadap 

kinerja perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas terkait hubungan likuiditas terhadap kinerja 

perusahaan, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut: 

H6: Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. 
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2.4 Kerangka Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian dan Metode Pengumpulan Data 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan data 

sekunder yang merupakan data dalam bentuk sudah jadi berupa publikasi. 

Dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan 

cara mengumpulkan data dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan 2016 – 2018 yang 

diperoleh dari website www.idx.co.id. Penelitian ini berfokus pada pengujian 

teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan 

melakukan analisis data dengan prosedur statistik. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan dari obyek yang diteliti. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan property and real estate 

sebanyak 57 perusahaan yang telah terdaftar di BEI pada 2016–2018. Sampel 

merupakan bagian dari populasi yang dianggap dapat menggambarkan populasi 

yang akan diteliti.Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. 

Adapun kriteria sampel yang dikategorikan dalam penelitian ini adalah: 

1) Terdaftar sebagai perusahaan property and real estate di BEI pada 

tahun 2016–2018 
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2) Perusahaan yang secara terus menerus melaporkan laporan 

keuangannya yang telah diaudit dari tahun 2016–2018 

3) Perusahaan property and real estate yang menyajikan laporan 

keuangannya dalam satuan mata uang rupiah 

4) Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode 2016–2018 

5) Memiliki kelengkapan informasi yang dibutuhkan untuk keperluan 

penelitian. 

 

3.2.1. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Kinerja Perusahaan (Y) 

Merupakan variabel yang menjadi akibat dan dikenai pengaruh karena 

adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah 

kinerja perusahaan (Y), pengukurannya menggunakan 2 indikator yakni Tobin’s Q 

dan Return on Assets (ROA). 

Indikator Tobin’s Q digunakan oleh Chen (2012); Klungland and Sunde 

(2009); Lestari and Juliarto (2017); Martsila and Meiranto (2013); serta 

Venugopal and Reddy (2016)untuk mengukur kinerja perusahaan dalam 

penelitiannya. 

 

Indikator Return on Assets (ROA) digunakan pada penelitian Akenga 

(2017); Al-thuneibat et al. (2018); Arisadi et al. (2013); Indriati (2018); Lestari 

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

Nainggolan and Pratiwi (2017); Nur’Aeni (2010); Rifai et al. (2014); Sulastri et 
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al. (n.d.); Venugopal and Reddy (2016); Waswa et al. (2018); Wiranata 

(2013)dalam pengukuran kinerja perusahaan. 

 

 

3.2.2 Variabel Bebas (Independent Variable) 

3.2.2.1 Variabel Good Corporate Governance 

Terdapat 8 indikator yang digunakan untuk mewakili variabel GCG oleh 

penulis pada penelitian ini. 

1) Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham yang dimiliki pihak 

manajemen untuk menunjukan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Penelitian Al-thuneibat et al. (2018); Darwis 

(2009); Indriati (2018); Lestari and Juliarto (2017); Martsila and 

Meiranto (2013); Mulyasari et al. (2015); Nur’Aeni (2010); serta 

Wiranata (2013) menggunakan kepemilikan manajerial sebagai 

indikator untuk mengukur GCG. Kepemilikan manajerial diukur 

dengan menggunakan jumlah saham yang dimiliki oleh 

direksi/eksekutif dan komisaris dibagi total saham beredar. 

 

2) Kepemilikan Institusional 
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Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang 

dimiliki oleh pihak institusi. Al-thuneibat et al. (2018); Darwis (2009); 

Lestari and Juliarto (2017); Mulyasari et al. (2015); Nur’Aeni (2010); 

serta Wiranata (2013) menggunakan kepemilikan institusional sebagai 

indikator untuk mengukur GCG dalam penelitiannya. Kepemilikan 

Institusional dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah lembar 

saham yang dimiliki oleh investor institusional dibagi dengan jumlah 

lembar saham yang beredar. 

 

3) Kepemilikan Asing 

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh 

pemodal asing berupa perorangan, badan hukum, dan pemerintah yang 

berstatus di luar negeri. Al-thuneibat et al. (2018); Klungland and 

Sunde (2009); Lestari and Juliarto (2017); Nur’Aeni (2010); serta 

Wiranata (2013) menggunakan kepemilikan asing sebagai indikator 

untuk mengukur GCG. 

 

4) Konsentrasi Kepemilikan 

Konsentrasi kepemilikan merupakan kepemilikan saham dominan oleh 

individu atau kelompok. Al-thuneibat et al. (2018); Chen (2012); 

Klungland and Sunde (2009); Lestari and Juliarto (2017); serta 
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Martsila and Meiranto (2013) menggunakan konsentrasi kepemilikan 

sebagai indikator untuk mengukur GCG. Konsentrasi kepemilikan 

diukur dengan persentase perbandingan antara jumlah saham dominan 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok dengan jumlah saham 

beredar. 

 

5) Ukuran Dewan Direksi 

Pada penelitian Darwis (2009); dan Indriati (2018), ukuran dewan 

direksi digunakan sebagai indikator pengukuran GCG. Proporsi yang 

digunakan dalam indikator ini adalah jumlah anggota dewan direksi 

yang dimiliki perusahaan. 

6) Ukuran Dewan Komisaris 

Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi 

tindakan manajemen, dan memberikan nasihat kepada manajemen. 

Penelitian Darwis (2009); Lestari and Juliarto (2017); Martsila and 

Meiranto (2013)menggunakan ukuran dewan komisaris sebagai 

indikator untuk mengukur GCG. Proporsi yang digunakan dalam 

indikator ini adalah jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki 

perusahaan. 

7) Ukuran Dewan Komisaris Independen 

Keberadaan dewan komisaris independen digunakan untuk mendukung 

efektivitas perusahaan dan monitoring kegiatan yang dilakukan 
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manajer. Indriati (2018); dan Mulyasari et al. (2015) menggunakan 

ukuran dewan sebagai indikator dalam mengukur GCG. 

 

8) Komite Audit 

Pada penelitian Sulastri et al. (n.d.), komite audit digunakan sebagai 

indikator untuk mengukur GCG. Proporsi yang digunakan dalam 

indikator ini adalah jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan. 

 

3.2.2.2 Variabel Struktur Modal 

Terdapat dua indikator yang digunakan untuk mewakili variabel Struktur 

modal/leverage oleh penulis pada penelitian ini. 

1) Debt to Asset Ratio (DAR) 

Penelitian Akenga (2017); Al-thuneibat et al. (2018); Charles et al. 

(2018); Chen (2012); Lestari and Juliarto (2017); Martsila and 

Meiranto (2013); serta Wiranata (2013)menggunakan DAR untuk 

mengukur struktur modal/leverage. 

 

2) Debt to Equity Ratio (DER) 

DER digunakan untuk mengetahui sejauh mana ekuitas perusahaan 

dibiayai oleh kewajiban. Arisadi et al. (2013); Nainggolan and Pratiwi 

(2017); Rifai et al. (2014); Sulastri et al. (n.d.); serta Venugopal and 
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Reddy (2016)menggunakan DER untuk mengukur struktur 

modal/leverage. 

 

 

3.2.2.3 Variabel Ukuran Perusahaan 

Variabel ini digunakan untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan 

dan baik atau buruknya kinerja keuangan perusahaan, diukur menggunakan satu 

indikator yaitu log natural (ln) total asset. Arisadi et al. (2013); Charles et al. 

(2018); Darwis (2009); Lestari and Juliarto (2017); Martsila and Meiranto (2013); 

Nur’Aeni (2010); Rifai et al. (2014); Sulastri et al. (n.d.); Venugopal and Reddy 

(2016); Wiranata (2013) menggunakan ukuran perusahaan dalam penelitiannya. 

 

 

3.2.2.4 Variabel Umur Perusahaan 

Umur perusahaan atau Age digunakan sebagai faktor untuk membatasi 

keleluasaan manajerial dan menunjukkan perusahaan tetap eksis, mampu bersaing 

dan memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian. Diukur dengan satu 

indikator yakni tahun perusahaan berdiri. Arisadi et al. (2013)menggunakan umur 

perusahaan dalam meneliti pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. 

 

3.2.2.5 Variabel Pertumbuhan 

Terdapat dua indikator yang digunakan untuk mewakili variabel 

pertumbuhanoleh penulis pada penelitian ini. 
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1) Pertumbuhan Laba 

Penelitian Charles et al. (2018) menggunakan pertumbuhan laba untuk 

mengukur pertumbuhan perusahaan. 

 

2) Pertumbuhan Penjualan 

Indikator ini digunakan untuk mengukur peningkatan pertumbuhan 

penjualan dari tahun ke tahun. Dewinta dan Penelitian Darwis (2009); 

Lestari and Juliarto (2017); Rifai et al. (2014); serta Venugopal and 

Reddy (2016) menggunakan pertumbuhan penjualan untuk mengukur 

pertumbuhan perusahaan. 

 

 

3.2.2.6 Variabel Likuiditas 

Likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, diukur dengan satu indikator yaitu 

current ratio.Akenga (2017); Arisadi et al. (2013); Charles et al. (2018); Chen 

(2012); Lestari and Juliarto (2017); Lukorito et al. (2014); serta Waswa et al. 

(2018) menggunakan current ratio untuk mengukur likuiditas. 

 

 

  

Pertumbuhan Penjualan 



82 
 

3.3 Metode Analisis Data 

3.3.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan alat statistik untuk memberikan gambaran 

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

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

distribusi) (Ghozali 2006). 

 

3.3.2 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). Lebih lanjut, PLS adalah metode analisis yang bersifat 

soft modeling karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala 

tertentu, yang berarti jumlah sampel dapat kecil (dibawah 100 sampel).Selain itu, 

PLS (Partial Least Square) dapat digunakan untuk menganalisis teori yang masih 

dikatakan lemah sebagai prediksi, memungkinkan algoritma dengan 

menggunakan analisis series ordinary least square (OLS) sehingga diperoleh 

efisiensi perhitungan, dan diasumsikan bahwa semua ukuran variance dapat 

digunakan untuk menjelaskan.Beberapa program yang dirancang untuk 

menyelesaikan PLS adalah SmartPLS, PLSGraph, VPLS atau PLS-GUI. 
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Analisis Partial Least Square (PLS) dalam penelitian ini menggunakan 

program SmartPLS versi 2 yakni GoF (Goodness of Fit) berupa PLS Algorithm & 

Bootstrapping.Setiap variabel dalam penelitian yang menggunakan program 

SmartPLS disebut sebagai variabel endogen (Y) dan variabel eksogen (X). 

Variabel endogen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel lainnya. Dalam penelitian ini yang termasuk variabel endogen adalah 

kinerja perusahaan (KP). Sedangkan, variabel eksogen atau variabel bebas adalah 

variabel yang tidak dipengaruhi variabel lainnya melainkan mempengaruhi 

variabel endogen. Dalam penelitian ini yang termasuk variabel eksogen adalah 

good corporate governance(GCG), struktur modal (SM), ukuran perusahaan 

(Size), umur perusahaan (Age), pertumbuhan (Growth) dan likuiditas (Liq). 

Evaluasi model penelitian menggunakan metode Partial Least Square 

(PLS) setidaknya dilakukan dalam 2 tahap penilaian, yaitu penilaian outer model 

dan inner model. Outer model tidak digunakan dalam penelitian ini karena data 

yang digunakan merupakan data kuantitatif berupa data sekunder yang merupakan 

data dalam bentuk sudah jadi berupa publikasi dari laporan keuangan perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan 2016 – 

2018 yang diperoleh dari website www.idx.co.id. Selain itu data yang diperoleh 

dan dikumpulkan menunjukkan hasil tidak normal sehingga digunakan metode 

analisis ini (PLS). Sedangkan outer modelmerupakan measurement model yang 

mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel 

latennya (Ghozali 2006)untuk menguji validitas konstruk dan reliabilitas 

instrument. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan instrumen 

http://www.idx.co.id/
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penelitian mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan uji reliabilitas 

digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep. 

Outer model dinilai menggunakan 3 kriteria: convergent validity – AVE >0,5; 

discriminant validity – cross loading yg dituju > konstruk lain;dan composite 

reliability >0,7;serta cronbach’s alpha >0,6. Outer model digunakan untuk data 

berupa kuesioner dan hasil wawancara yang memerlukan validitas dan reliabilitas. 

 

3.3.2.1 Inner Model 

Inner modelmerupakan model struktural untuk memprediksi hubungan 

kausalitas antar variabel laten. Parameter uji T-statistic digunakan untuk 

memprediksi hubungan kausalitas, diperoleh dari proses bootstrapping. Evaluasi 

model struktural (inner model) untuk variabel dependen dapat dilihat 

daripersentase variance yang dijelaskan oleh nilai R
2
menggunakan ukuranStone-

Geisser Q-square test(Stone 1974; Geisser 1975)dan dari besarnya koefisien jalur 

strukturalnya (path coefficients). Model persamaan dinyatakan sebagai berikut: 

 

Nilai Q-square>0 menunjukkan model memiliki predictive 

relevance;sebaliknya jika nilai Q-square<0 maka model kurang memiliki 

predictive relevance.  
 ,  

 ,…,  
 menunjukkan nilai R-square sebagai variabel 

endogen dalam model persamaan.Besaran Q
2
 memiliki nilai dengan rentang 0 

<Q
2
< 1, dimana semakin mendekati 1 berarti model semakin baik (Irwan and 

Adam 2015). 
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Analisis partial least square (PLS) digunakan untuk mengetahui 

pengaruh-pengaruh good corporate governance, struktur modal, ukuran 

perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan, dan likuiditas terhadap kinerja 

perusahaan. Model persamaan dinyatakan sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + ɛ 

Keterangan: 

Y = Kinerja Perusahaan  

α = Konstanta 

X1 = Good Corporate Governance 

X2 = Struktur Modal 

X3 = Ukuran Perusahaan 

X4 = Umur Perusahaan 

X5 = Pertumbuhan 

X6 = Likuiditas 

β1 β2 β3 β4 β5 β6 = Koefisien regresi 

ɛ = Error/variabel lain yang tidak teridentifikasi dalam model 

 

3.3.3 Pengujian Hipotesis 

3.3.3.1 GoodCorporate Governance 

Ho1; ß₁ ≤0: Good Corporate Governance tidak berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan.  

Ha1; ß₁ >0: Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan. 

 

3.3.3.2 Struktur Modal 

Ho2; ß₁ ≤0: Struktur Modal tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan.  

Ha2; ß₁ >0: Struktur Modal berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 
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3.3.3.3 Ukuran Perusahaan 

Ho3; ß₁ ≤0: Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan.  

Ha3; ß₁ >0: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

 

3.3.3.4 Umur Perusahaan 

Ho4; ß₁ ≤0: Umur Perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan.  

Ha4; ß₁ >0: Umur Perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

 

3.3.3.5 Pertumbuhan 

Ho5; ß₁ ≤0: Pertumbuhan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan.  

Ha5; ß₁ >0: Pertumbuhan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

 

3.3.3.6 Likuiditas 

Ho6; ß₁ ≤0: Likuiditas tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan.  

Ha6; ß₁ >0: Likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 
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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 



88 
 

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. 

 

  



102 
 

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. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Hasil dari penelitian ini digunakan sebagai jawaban atas hasil penelitian 

sebelumnya yang tidak konsisten terhadap kinerja perusahaan. Perbedaan 

indikator dan hasil pada penelitian sebelumnya, menjadi alasan bagi penulis untuk 

menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan pada 

penelitian sebelumnya dan menambahkan faktor baru dalam penelitian 

inimenggunakan analisis partial least square (PLS). Sehingga penulis meneliti 

mengenai pengaruh good corporate governance, struktur modal, ukuran 

perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan, dan likuiditas terhadapkinerja 

perusahaan dengan menggunakan analisis partial least square (PLS). Berdasarkan 

hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang diambil 

adalah sebagai berikut: 

1. Hasil analisispartial least square (PLS) menyisakan 7 dari 15 indikator 

yang mempengaruhi kinerja perusahaan diantaranya tahun berdiri 

perusahaan, kepemilikan manajerial, pertumbuhan penjualan, current 

ratio, debt to asset ratio (DAR), debt to equity ratio (DER), dan log 

natural total aktiva. Sebanyak 7 indikator yang tersisa membentuk 

enam variabel independen yaitu umur perusahaan (age), good 

corporate governance (GCG), pertumbuhan perusahaan (growth), 

likuiditas, struktur modal dan ukuran perusahaan (size). 
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2. Variabel good corporate governance (GCG),struktur modal, dan umur 

perusahaan (age) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. Sedangkan, variabel ukuran perusahaan (size), 

pertumbuhan perusahaan (growth), dan likuiditas berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

 

5.2. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka terdapat 

beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pengetahuan 

bagi peneliti maupun pembaca berkaitan dengan pengaruh good 

corporate governance (GCG), struktur modal, ukuran perusahaan, 

umur perusahaan, pertumbuhan, dan likuiditas terhadap kinerja 

perusahaanyang merupakan pengembangan dari penelitian Akenga 

(2017); Al-thuneibat et al. (2018); Arisadi et al. (2013); Charles et al. 

(2018); Chen (2012); Darwis (2009); Indriati (2018); Klungland and 

Sunde (2009); Lestari and Juliarto (2017); Lukorito et al. (2014); 

Martsila and Meiranto (2013); Mulyasari et al. (2015); Nainggolan and 

Pratiwi (2017); Nur’Aeni (2010); Rifai et al. (2014); Sulastri et al. 

(n.d.); Venugopal and Reddy (2016); Waswa et al. (2018); serta 

Wiranata (2013)sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

bagi pengembangan ilmu dan organisasi. Penelitian ini membuktikan 

bahwa variabel good corporate governance (GCG), struktur modal, 
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dan likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. Dan menolak tiga hipotesis yaitu ukuran perusahaan, umur 

perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. Metode analisis partial least 

square (PLS) digunakan sebagai pembaharuan dalam penelitian ini, 

setiap indikator yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian 

dicari yang memenuhi kriteria. Metode resampling bootstrap yang 

tidak memerlukan asumsi distribusi normal dan tidak memerlukan 

sampel yang besar menghasilkan hasil penelitian yang berbeda, 

sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalan 

penelitian selanjutnya. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan terutama 

dalam sektor property and real estatedalam pelaksanaan serta 

pengungkapan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga dapat 

mengoptimalkan kinerja perusahaan. Dengan begitu terjadi efisiensitas 

dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Hasil 

penelitian ini membuktikan bahwa variabel good corporate 

governance (GCG) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

perusahaan sesuai dengan penelitian Al-thuneibat et al. (2018); Lestari 

and Juliarto (2017); dan Martsila and Meiranto (2013) dengan 

indikator kepemilikan manajerial. Dapat diartikan bahwa semakin 

tinggi proporsi saham manajemen semakin besar keinginan manajer 

dalam menaikan laba, maka diyakini kinerja perusahaan akan semakin 
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baik. Hasil penelitian variabel struktur modal berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja perusahaan, sesuai dengan penelitain 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. Hasil penelitian variabel likuiditas 

berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan, sesuai 

dengan penelitian Waswa et al. (2018). Likuiditas yang semakin tinggi 

berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan karena penumpukan 

aktiva lancar yang dicadangkan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya menyebabkan perusahaan kehilangan laba karena tidak 

dapat menggunakan dananya untuk investasi. Hasil penelitian variabel 

umur perusahaan (age) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

perusahaan, sesuai dengan penelitian Lestari and Juliarto (2017). Umur 

menunjukkan siklus hidup suatu perusahaan untuk tetap eksis, mampu 

bersaing dan memanfaatkan peluang bisnisnya dalam perekonomian. 

Semakin tinggi umur perusahaan menunjukkan bahwa semakin bagus 
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reputasinya dan kemungkinan memiliki margin keuntungan yang 

tinggi saat menjual produknya. Hasil penelitian pertumbuhan 

perusahaan (growth) berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja 

perusahaan dengan indikator pertumbuhan penjualan. Hal ini terjadi 

karena pertumbuhan penjualan 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. Hasil 

penelitian ukuran perusahaan (size) berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kinerja perusahaan, sesuai dengan penelitian Venugopal and 

Reddy (2016) karena ukuran perusahaan erat kaitannya dengan aset 

perusahaan yang semakin baik, namun apabila pengelolaannya tidak 

optimal justru memberikan beban terhadap perusahaan terutama 

kinerjanya. 

 

5.3. Keterbatasan Penelitian dan Saran 

Berikut ini beberapa keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian 

selanjutnya antara lain: 

1. Indikator dalam penelitian ini terbatas dan terkendala data yang tidak 

normal sehingga penggunaan indikator tidak optimal dalam mengukur 

pengaruh masing-masing variabel terhadap kinerja perusahaan. Sehingga 

penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan jumlah sampel 

penelitian dan proksi, seperti kepemilikan publik, komite remunerasi dan 
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nominasi. Dengan begitu kinerja perusahaan meningkatdan terjadi 

efisiensitas serta peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan jenis korporasi lain 

seperti perbankan, agriculture, telekomunikasi, sektor pertambangan, 

sektor manufaktur, sektor keuangan dan lain sebagainya, agar lebih 

merepresentasikan kinerja perusahaan dari bidang usaha yang berbeda. 

3. Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja perusahaan adalah 

ROA dan Tobin’s Q. Pada penelitian selanjutnya diharapkan penggunaan 

indikator lain seperti ROE, CFROA, ROS, PER, EPS dan lain sebagainya. 
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LAMPIRAN 1 

Daftar Sampel Perusahaan Property and Real Estate 

No Kode Saham Nama Emiten 

1 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk. 

2 BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk 

3 BIPP Bhuwanatala Indah Permai Tbk. 

4 BKDP Bukit Darmo Property Tbk 

5 BKSL Sentul City Tbk. 

6 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 

7 DART Duta Anggada Realty Tbk. 

8 DMAS Puradelta Lestari Tbk. 

9 DUTI Duta Pertiwi Tbk 

10 FMII Fortune Mate Indonesia Tbk 

11 GAMA Gading Development Tbk. 

12 GMTD Gowa Makassar Tourism Development Tbk 

13 GPRA Perdana Gapuraprima Tbk. 

14 GWSA Greenwood Sejahtera Tbk. 

15 JRPT Jaya Real Property Tbk. 

16 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk. 

17 LCGP Eureka Prima Jakarta Tbk. 

18 LPCK Lippo Cikarang Tbk 
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19 MKPI Metropolitan Kentjana Tbk. 

20 MMLP Mega Manunggal Property Tbk. 

21 MTLA Metropolitan Land Tbk. 

22 MTSM Metro Realty Tbk. 

23 MYRX Hanson Internasional Tbk. 

24 NIRO City Retail Developments Tbk. 

25 OMRE Indonesia Prima Property Tbk 

26 PWON Pakuwon Jati Tbk. 

27 RBMS Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk 

28 RDTX Roda Vivatex Tbk 

29 RODA Pikko Land Development Tbk. 

30 SCBD Danayasa Arthatama Tbk. 

31 SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk. 

32 TARA Sitara Propertindo Tbk. 
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LAMPIRAN 2 

Data Kinerja Perusahaan 2016-2018 

No 
Kode 

Saham 
Tahun 

Kinerja Perusahaan 

ROA Tobin's Q 

1 BAPA 

2016 0.010142 0.184587 

2017 0.073797 0.325281 

2018 0.028728 0.418624 

2 BEST 

2016 0.064604 0.470748 

2017 0.084523 0.421722 

2018 0.067175 0.319014 

3 BIPP 

2016 0.016519 0.255014 

2017 (0.017747) 0.209930 

2018 (0.038388) 0.214479 

4 BKDP 

2016 (0.036872) 0.609059 

2017 (0.055099) 0.653896 

2018 (0.048006) 0.545737 

5 BKSL 

2016 0.049512 0.279710 

2017 0.031285 0.479642 

2018 0.022679 0.370596 

6 BSDE 

2016 0.052872 0.876511 

2017 0.112439 0.712047 

2018 0.032664 0.463607 

7 DART 

2016 0.031630 0.186425 

2017 0.004744 0.151122 

2018 1.900141 110.091974 

8 DMAS 

2016 0.097074 1.420525 

2017 0.087957 1.103191 

2018 0.066182 1.021795 

9 DUTI 

2016 0.086735 1.145249 

2017 0.061334 0.944620 

2018 0.089114 0.642376 

10 FMII 

2016 0.358901 1.763339 

2017 0.010894 1.748409 

2018 0.006279 2.024219 

11 GAMA 

2016 0.000891 0.372194 

2017 0.000307 0.492501 

2018 0.001139 0.423098 

12 GMTD 
2016 0.070710 0.574117 

2017 0.054904 0.831365 



127 
 

2018 0.049042 1.215672 

13 GPRA 

2016 0.029947 0.498705 

2017 0.024886 0.293769 

2018 0.032819 0.306180 

14 GWSA 

2016 0.030180 0.144515 

2017 0.026177 0.162496 

2018 0.028110 0.147871 

15 JRPT 

2016 0.126331 1.418038 

2017 0.117931 1.306388 

2018 0.099585 0.965256 

16 KIJA 

2016 0.039739 0.562100 

2017 0.013300 0.528648 

2018 0.005694 0.487761 

17 LCGP 

2016 0.001876 0.454201 

2017 (0.008067) 0.271261 

2018 (0.004332) 0.443882 

18 LPCK 

2016 0.094257 0.613743 

2017 0.029580 0.175460 

2018 0.258538 0.119518 

19 MKPI 

2016 0.181388 3.692567 

2017 0.174814 5.068665 

2018 0.145337 3.044177 

20 MMLP 

2016 0.100663 0.987018 

2017 0.054639 0.732112 

2018 0.046183 0.588107 

21 MTLA 

2016 0.080486 0.689102 

2017 0.114338 0.632216 

2018 0.097657 0.660285 

22 MTSM 

2016 (0.027941) 1.006860 

2017 (0.059861) 0.766150 

2018 (0.092415) 0.712836 

23 MYRX 

2016 0.008092 1.604347 

2017 (0.008518) 0.894834 

2018 0.012799 0.833396 

24 NIRO 

2016 (0.008264) 0.550291 

2017 0.000761 0.363006 

2018 (0.004639) 0.261484 

25 OMRE 

2016 0.074653 0.088375 

2017 (0.015601) 0.361919 

2018 0.031501 0.734485 
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26 PWON 

2016 0.086110 1.316145 

2017 0.086675 1.412292 

2018 0.112996 1.193495 

27 RBMS 

2016 (0.016982) 0.070254 

2017 0.033606 0.179977 

2018 0.006018 0.278054 

28 RDTX 

2016 0.123711 1.278932 

2017 0.108272 0.707225 

2018 0.105832 0.585160 

29 RODA 

2016 0.016362 1.418327 

2017 0.010551 0.599046 

2018 0.000026 1.358923 

30 SCBD 

2016 0.058782 0.959255 

2017 0.039135 1.550966 

2018 0.033304 1.553770 

31 SMDM 

2016 0.006592 0.117033 

2017 0.006282 0.161011 

2018 0.027034 0.208493 

32 TARA 

2016 0.002360 5.413069 

2017 0.001034 6.361791 

2018 0.000848 7.895796 
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LAMPIRAN 3 

Data Good Corporate Governance 2016-2018 

No 
Kode 

Saham 
Tahun 

GCG 

MO IO FO CO UDD UDK UDKI KA 

1 BAPA 

2016 0.001336 0.998664 0.000000 0.339416 3 2 0.333333 3 

2017 0.001336 0.998664 0.000000 0.339416 3 2 0.333333 3 

2018 0.001336 0.998664 0.000000 0.339416 3 2 0.333333 3 

2 BEST 

2016 0.000726 0.746746 0.252528 0.481337 5 4 0.400000 3 

2017 0.000726 0.640541 0.358733 0.481337 5 4 0.400000 3 

2018 0.000726 0.656740 0.342535 0.481337 5 4 0.400000 3 

3 BIPP 

2016 0.000001 0.179913 0.820086 0.819370 3 2 0.333333 3 

2017 0.022281 0.218842 0.758878 0.154560 3 2 0.333333 3 

2018 0.066504 0.194505 0.738991 0.716648 3 2 0.333333 3 

4 BKDP 

2016 0.168350 0.831650 0.000000 0.451031 4 2 0.500000 3 

2017 0.164471 0.835529 0.000000 0.454911 4 2 0.500000 3 

2018 0.164471 0.835529 0.000000 0.454911 4 2 0.500000 3 

5 BKSL 

2016 0.000000 0.934728 0.065272 0.512003 5 3 0.500000 3 

2017 0.000000 0.988300 0.011700 0.425517 4 3 0.500000 3 

2018 0.000000 0.991800 0.008200 0.425517 3 3 0.500000 3 

6 BSDE 

2016 0.000000 0.737591 0.262409 0.265700 8 3 0.400000 3 

2017 0.003281 0.730860 0.265859 0.265700 8 3 0.400000 3 

2018 0.003738 0.767129 0.229133 0.265700 8 3 0.400000 3 

7 DART 

2016 0.000000 0.538021 0.461979 0.449447 4 2 0.333333 3 

2017 0.269891 0.695468 0.034641 0.449447 4 2 0.333333 3 

2018 0.480208 0.485134 0.034658 0.480208 4 2 0.333333 3 

8 DMAS 

2016 0.000000 0.147374 0.852626 0.538726 4 4 0.333333 3 

2017 0.000000 0.665980 0.334020 0.572819 4 4 0.333333 3 

2018 0.000000 0.672406 0.327594 0.572819 4 4 0.333333 3 

9 DUTI 

2016 0.000000 0.922575 0.077425 0.885607 5 2 0.500000 3 

2017 0.000000 0.922547 0.077453 0.885607 5 2 0.500000 3 

2018 0.000000 0.922536 0.077464 0.885607 5 2 0.500000 3 

10 FMII 

2016 0.000000 0.677100 0.322900 0.466740 4 2 0.333333 3 

2017 0.411981 0.580219 0.007800 0.466740 4 2 0.333333 3 

2018 0.411981 0.566019 0.022000 0.466740 4 2 0.333333 3 

11 GAMA 

2016 0.000000 1.000000 0.000000 0.359903 2 1 0.500000 3 

2017 0.000000 1.000000 0.000000 0.359903 2 1 0.500000 3 

2018 0.000000 1.000000 0.000000 0.359903 2 1 0.500000 3 

12 GMTD 
2016 0.000000 0.997203 0.002797 0.325001 4 6 0.333333 3 

2017 0.000000 1.000000 0.000000 0.325001 4 6 0.454545 3 
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2018 0.000000 1.000000 0.000000 0.325001 6 7 0.500000 3 

13 GPRA 

2016 0.000497 0.998498 0.001005 0.568870 4 2 0.333333 3 

2017 0.000497 0.911736 0.087768 0.233828 4 2 0.333333 3 

2018 0.000304 0.908742 0.090954 0.362468 4 2 0.333333 3 

14 GWSA 

2016 0.000364 0.999636 0.000000 0.562465 4 2 0.333333 3 

2017 0.000364 0.999636 0.000000 0.562465 4 2 0.333333 3 

2018 0.000364 0.999636 0.000000 0.562465 4 2 0.333333 3 

15 JRPT 

2016 0.000000 0.718822 0.281178 0.635933 6 3 0.400000 3 

2017 0.000000 0.774798 0.225202 0.635933 6 3 0.400000 3 

2018 0.025455 0.736171 0.238375 0.635933 6 3 0.400000 3 

16 KIJA 

2016 0.000146 0.432504 0.567350 0.122760 5 5 0.400000 3 

2017 0.031058 0.669815 0.299127 0.210871 5 5 0.400000 3 

2018 0.029657 0.708814 0.261529 0.210871 5 4 0.250000 3 

17 LCGP 

2016 0.000000 1.000000 0.000000 0.196616 3 4 0.250000 3 

2017 0.000000 1.000000 0.000000 0.196616 3 4 0.250000 3 

2018 0.000000 0.941774 0.058226 0.070720 3 4 0.250000 3 

18 LPCK 

2016 0.000000 0.708696 0.291304 0.421991 5 4 0.428571 3 

2017 0.000000 0.797555 0.202445 0.421991 7 3 0.500000 3 

2018 0.000000 0.855510 0.144490 0.421991 7 2 0.600000 3 

19 MKPI 

2016 0.024745 0.933466 0.041789 0.474441 6 13 0.277778 4 

2017 0.049507 0.908045 0.042447 0.474441 6 13 0.277778 4 

2018 0.056508 0.918022 0.025469 0.474441 6 11 0.266667 4 

20 MMLP 

2016 0.007001 0.611150 0.381849 0.153623 3 2 0.500000 3 

2017 0.010274 0.471202 0.518524 0.281570 3 3 0.400000 3 

2018 0.010274 0.362216 0.627510 0.327908 3 3 0.400000 3 

21 MTLA 

2016 0.003963 0.520411 0.475626 0.375000 6 4 0.333333 3 

2017 0.013382 0.570776 0.415842 0.375000 6 3 0.400000 3 

2018 0.013730 0.572297 0.413973 0.375000 6 3 0.400000 3 

22 MTSM 

2016 0.000000 1.000000 0.000000 0.345273 4 2 0.500000 3 

2017 0.000000 1.000000 0.000000 0.345273 4 1 0.500000 3 

2018 0.000000 1.000000 0.000000 0.345273 4 1 0.500000 3 

23 MYRX 

2016 0.102174 0.897826 0.000000 0.109121 5 2 0.333333 3 

2017 0.132930 0.867070 0.000000 0.132930 4 2 0.333333 3 

2018 0.132930 0.867070 0.000000 0.132930 4 2 0.333333 3 

24 NIRO 

2016 0.000000 0.916241 0.083759 0.459121 5 2 0.500000 3 

2017 0.000000 0.891018 0.108982 0.459121 4 2 0.500000 3 

2018 0.000000 0.893522 0.106478 0.459121 4 2 0.500000 3 

25 OMRE 

2016 0.000000 0.268243 0.731757 0.731757 6 5 0.333333 3 

2017 0.000000 0.258496 0.741504 0.731757 6 4 0.400000 3 

2018 0.000000 0.258496 0.741504 0.731757 8 4 0.500000 3 
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26 PWON 

2016 0.000158 0.631739 0.368103 0.561304 6 2 0.333333 3 

2017 0.000223 0.755798 0.243979 0.697423 6 2 0.333333 3 

2018 0.000223 0.744555 0.255222 0.686833 6 2 0.333333 3 

27 RBMS 

2016 0.505271 0.491444 0.003285 0.364980 3 2 0.500000 3 

2017 0.511754 0.486458 0.001789 0.371463 3 3 0.500000 3 

2018 0.552425 0.447150 0.000426 0.547314 4 2 0.750000 3 

28 RDTX 

2016 0.026619 0.973381 0.000000 0.377542 3 2 0.333333 2 

2017 0.024309 0.975691 0.000000 0.377542 3 2 0.333333 2 

2018 0.024309 0.726359 0.249332 0.377590 3 2 0.333333 2 

29 RODA 

2016 0.000002 0.778067 0.221931 0.683067 5 3 0.250000 3 

2017 0.645947 0.336260 0.017793 0.263868 6 3 0.333333 3 

2018 0.645880 0.336319 0.017800 0.263801 6 3 0.333333 3 

30 SCBD 

2016 0.000001 0.989897 0.010102 0.824104 6 3 0.400000 3 

2017 0.000001 0.808789 0.191210 0.824104 5 3 0.250000 3 

2018 0.000001 0.999998 0.000002 0.824104 6 4 0.200000 3 

31 SMDM 

2016 0.000000 0.026380 0.973620 0.715156 4 3 0.333333 3 

2017 0.000000 0.024813 0.975187 0.729561 5 3 0.333333 3 

2018 0.000000 0.030615 0.969385 0.729561 5 3 0.333333 3 

32 TARA 

2016 0.000000 0.839442 0.160558 0.584506 2 2 0.500000 3 

2017 0.000000 0.847969 0.152031 0.539346 3 4 0.500000 3 

2018 0.000000 0.834612 0.165388 0.249663 2 2 0.500000 3 
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LAMPIRAN 4 

Data Struktur Modal 2016-2018 

No Kode Saham Tahun 
SM 

DAR DER 

1 BAPA 

2016 0.401876 0.671893 

2017 0.328903 0.490097 

2018 0.257804 0.347353 

2 BEST 

2016 0.348589 0.535130 

2017 0.327123 0.486155 

2018 0.336739 0.507703 

3 BIPP 

2016 0.269537 0.368994 

2017 0.305830 0.440570 

2018 0.451724 0.823899 

4 BKDP 

2016 0.304614 0.438051 

2017 0.362136 0.567733 

2018 0.393104 0.647728 

5 BKSL 

2016 0.369669 0.586468 

2017 0.336147 0.506357 

2018 0.346502 0.530227 

6 BSDE 

2016 0.365215 0.575336 

2017 0.364612 0.573841 

2018 0.418694 0.720265 

7 DART 

2016 0.402704 0.674213 

2017 0.440410 0.787022 

2018 0.482148 0.931054 

8 DMAS 

2016 0.053252 0.056246 

2017 0.062255 0.066388 

2018 0.041537 0.043337 

9 DUTI 

2016 0.195962 0.243722 

2017 0.211884 0.268849 

2018 0.255319 0.342858 

10 FMII 

2016 0.128104 0.146925 

2017 0.149209 0.175377 

2018 0.282120 0.392991 

11 GAMA 

2016 0.183808 0.225202 

2017 0.217026 0.277182 

2018 0.198681 0.247942 

12 GMTD 
2016 0.480334 0.924314 

2017 0.433629 0.765628 
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2018 0.390139 0.639719 

13 GPRA 

2016 0.356294 0.553505 

2017 0.310878 0.451123 

2018 0.295772 0.419995 

14 GWSA 

2016 0.068716 0.073786 

2017 0.072819 0.078538 

2018 0.079761 0.086674 

15 JRPT 

2016 0.421718 0.729259 

2017 0.369081 0.584990 

2018 0.365033 0.574884 

16 KIJA 

2016 0.474688 0.903630 

2017 0.476294 0.909468 

2018 0.486369 0.946924 

17 LCGP 

2016 0.030464 0.031421 

2017 0.031037 0.032031 

2018 0.027945 0.028748 

18 LPCK 

2016 0.259034 0.349590 

2017 0.380080 0.613111 

2018 0.197402 0.245944 

19 MKPI 

2016 0.438174 0.779911 

2017 0.333395 0.500140 

2018 0.253500 0.339584 

20 MMLP 

2016 0.171848 0.207508 

2017 0.129292 0.148491 

2018 0.128559 0.147525 

21 MTLA 

2016 0.363666 0.571501 

2017 0.377617 0.606729 

2018 0.337931 0.510416 

22 MTSM 

2016 0.116801 0.132247 

2017 0.133905 0.154607 

2018 0.165205 0.197899 

23 MYRX 

2016 0.284932 0.398469 

2017 0.304352 0.437509 

2018 0.318339 0.467004 

24 NIRO 

2016 0.215798 0.275181 

2017 0.252747 0.338236 

2018 0.190676 0.235599 

25 OMRE 

2016 0.034458 0.035687 

2017 0.053948 0.057024 

2018 0.095244 0.105270 
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26 PWON 

2016 0.466982 0.876109 

2017 0.452389 0.826114 

2018 0.387975 0.633921 

27 RBMS 

2016 0.453849 0.830995 

2017 0.465257 0.870058 

2018 0.299297 0.427138 

28 RDTX 

2016 0.130030 0.149465 

2017 0.098883 0.109734 

2018 0.084333 0.092100 

29 RODA 

2016 0.260274 0.351851 

2017 0.291292 0.411018 

2018 0.315229 0.460342 

30 SCBD 

2016 0.278667 0.386322 

2017 0.254612 0.341583 

2018 0.238465 0.313137 

31 SMDM 

2016 0.201073 0.251679 

2017 0.204925 0.257742 

2018 0.191895 0.237464 

32 TARA 

2016 0.136088 0.157525 

2017 0.146465 0.171598 

2018 0.061710 0.065768 
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LAMPIRAN 5 

Data Ukuran Perusahaan 2016-2018 

No Kode Saham Tahun 
SIZE 

Ln Total Aktiva 

1 BAPA 

2016 25.912108 

2017 25.91085259 

2018 25.87258097 

2 BEST 

2016 29.2807125 

2017 29.37481526 

2018 29.47000231 

3 BIPP 

2016 28.1305967 

2017 28.18985997 

2018 28.35530221 

4 BKDP 

2016 27.3890714 

2017 27.38703021 

2018 27.361228 

5 BKSL 

2016 30.06107607 

2017 30.33753955 

2018 30.41928214 

6 BSDE 

2016 31.2826354 

2017 31.45860083 

2018 31.58421471 

7 DART 

2016 29.43376299 

2017 29.48118244 

2018 22.6555531 

8 DMAS 

2016 29.68563857 

2017 29.64204215 

2018 29.64592859 

9 DUTI 

2016 29.90234439 

2017 29.9895783 

2018 30.16811657 

10 FMII 

2016 27.37166422 

2017 27.40972579 

2018 27.57016157 

11 GAMA 

2016 27.92731726 

2017 27.96931756 

2018 27.94754733 

12 GMTD 
2016 27.83736225 

2017 27.84831942 
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2018 27.85645177 

13 GPRA 

2016 28.0816629 

2017 28.03612751 

2018 28.06049801 

14 GWSA 

2016 29.57167075 

2017 29.60522177 

2018 29.64472793 

15 JRPT 

2016 29.76925462 

2017 29.87943327 

2018 29.98631708 

16 KIJA 

2016 30.00439996 

2017 30.05283889 

2018 30.09774447 

17 LCGP 

2016 28.14586521 

2017 28.13807416 

2018 28.13110692 

18 LPCK 

2016 29.37618309 

2017 30.15318365 

2018 29.78156479 

19 MKPI 

2016 29.51993767 

2017 29.55205973 

2018 29.57810983 

20 MMLP 

2016 29.00872101 

2017 29.31066945 

2018 29.43788638 

21 MTLA 

2016 29.00030392 

2017 29.20361781 

2018 29.27851806 

22 MTSM 

2016 25.16169368 

2017 25.10822297 

2018 25.04247903 

23 MYRX 

2016 29.76047452 

2017 29.9344228 

2018 30.08419514 

24 NIRO 

2016 28.96391029 

2017 29.21867011 

2018 29.65332408 

25 OMRE 

2016 29.0814594 

2017 29.07627629 

2018 29.07857671 
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26 PWON 

2016 30.65990484 

2017 30.78199138 

2018 30.85061989 

27 RBMS 

2016 26.70291468 

2017 26.79182055 

2018 27.5234003 

28 RDTX 

2016 28.37379325 

2017 28.45539905 

2018 28.55785202 

29 RODA 

2016 28.94942545 

2017 28.98097164 

2018 29.01251629 

30 SCBD 

2016 29.37398975 

2017 29.38598931 

2018 29.38418323 

31 SMDM 

2016 28.7620971 

2017 28.77577891 

2018 28.78116343 

32 TARA 

2016 27.82825031 

2017 27.84177534 

2018 27.74638276 
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LAMPIRAN 6 

Data Umur Perusahaan 2016-2018 

No Kode Saham Tahun 
AGE 

Tahun 

1 BAPA 

2016 23 

2017 24 

2018 25 

2 BEST 

2016 27 

2017 28 

2018 29 

3 BIPP 

2016 35 

2017 36 

2018 37 

4 BKDP 

2016 27 

2017 28 

2018 29 

5 BKSL 

2016 23 

2017 24 

2018 25 

6 BSDE 

2016 32 

2017 33 

2018 34 

7 DART 

2016 33 

2017 34 

2018 35 

8 DMAS 

2016 23 

2017 24 

2018 25 

9 DUTI 

2016 44 

2017 45 

2018 46 

10 FMII 

2016 27 

2017 28 

2018 29 

11 GAMA 

2016 13 

2017 14 

2018 15 

12 GMTD 
2016 25 

2017 26 
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2018 27 

13 GPRA 

2016 29 

2017 30 

2018 31 

14 GWSA 

2016 26 

2017 27 

2018 28 

15 JRPT 

2016 37 

2017 38 

2018 39 

16 KIJA 

2016 27 

2017 28 

2018 29 

17 LCGP 

2016 12 

2017 13 

2018 14 

18 LPCK 

2016 28 

2017 29 

2018 30 

19 MKPI 

2016 44 

2017 45 

2018 46 

20 MMLP 

2016 6 

2017 7 

2018 8 

21 MTLA 

2016 22 

2017 23 

2018 24 

22 MTSM 

2016 36 

2017 37 

2018 38 

23 MYRX 

2016 45 

2017 46 

2018 47 

24 NIRO 

2016 13 

2017 14 

2018 15 

25 OMRE 

2016 33 

2017 34 

2018 35 
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26 PWON 

2016 34 

2017 35 

2018 36 

27 RBMS 

2016 31 

2017 32 

2018 33 

28 RDTX 

2016 36 

2017 37 

2018 38 

29 RODA 

2016 32 

2017 33 

2018 34 

30 SCBD 

2016 29 

2017 30 

2018 31 

31 SMDM 

2016 27 

2017 28 

2018 29 

32 TARA 

2016 10 

2017 11 

2018 12 
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LAMPIRAN 7 

Data Pertumbuhan Perusahaan 2016-2018 

No Kode Saham Tahun 
GROWTH 

PL PP 

1 BAPA 

2016 0.509212 0.409142 

2017 6.267288 0.364912 

2018 -0.625331 -0.387319 

2 BEST 

2016 0.586743 0.200045 

2017 0.437422 0.220387 

2018 -0.125884 -0.043033 

3 BIPP 

2016 -0.782520 0.020056 

2017 -2.139921 -0.044800 

2018 1.552164 0.200697 

4 BKDP 

2016 0.025553 -0.127912 

2017 0.491286 -0.176008 

2018 -0.150938 -0.164817 

5 BKSL 

2016 8.119401 1.155364 

2017 -0.166898 0.345532 

2018 -0.213352 -0.188902 

6 BSDE 

2016 -0.133472 0.063351 

2017 1.535767 0.567078 

2018 -0.670619 -0.359374 

7 DART 

2016 0.079376 -0.104389 

2017 -0.842722 -0.409124 

2018 -0.565210 -0.149203 

8 DMAS 

2016 -0.446321 -0.302758 

2017 -0.132571 -0.161503 

2018 -0.244635 -0.224606 

9 DUTI 

2016 0.252927 0.179638 

2017 -0.228400 -0.136233 

2018 0.736936 0.294958 

10 FMII 

2016 0.736052 0.683297 

2017 -0.968469 -0.912302 

2018 -0.323316 0.226061 

11 GAMA 

2016 -0.757182 -0.551977 

2017 -0.641127 0.240397 

2018 2.634744 0.164613 

12 GMTD 
2016 -0.266510 -0.090979 

2017 -0.214973 -0.181889 
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2018 -0.099473 0.069715 

13 GPRA 

2016 -0.355280 0.030996 

2017 -0.205969 -0.145146 

2018 0.351299 0.187654 

14 GWSA 

2016 -0.833725 0.689045 

2017 -0.103015 -0.399138 

2018 0.117082 0.581594 

15 JRPT 

2016 0.232326 0.107346 

2017 0.097536 0.010172 

2018 -0.060316 -0.031054 

16 KIJA 

2016 0.286926 -0.066532 

2017 -0.648709 0.021748 

2018 -0.552188 -0.094461 

17 LCGP 

2016 -5.800572 -0.482974 

2017 -5.265919 -0.721519 

2018 -0.466798 0.418449 

18 LPCK 

2016 -0.410053 -0.271465 

2017 -0.317445 -0.028300 

2018 5.027364 0.471898 

19 MKPI 

2016 0.348173 0.224561 

2017 -0.004781 -0.009057 

2018 -0.146678 -0.127682 

20 MMLP 

2016 2.481856 0.072347 

2017 -0.265883 0.190934 

2018 -0.040099 0.433153 

21 MTLA 

2016 0.318906 0.049719 

2017 0.740871 0.105148 

2018 -0.079459 0.091221 

22 MTSM 

2016 -0.494468 0.051790 

2017 1.030848 -0.009676 

2018 0.445602 0.141745 

23 MYRX 

2016 3.695386 8.040393 

2017 -2.252655 0.196087 

2018 -2.745441 0.368271 

24 NIRO 

2016 -0.256529 -0.478006 

2017 -1.118768 0.444731 

2018 -10.418343 0.210604 

25 OMRE 

2016 0.337348 -0.076259 

2017 -1.207898 -0.220535 

2018 -3.023844 -0.171108 
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26 PWON 

2016 0.271108 0.046713 

2017 0.137268 0.187577 

2018 0.396275 0.231595 

27 RBMS 

2016 1.175611 0.057450 

2017 -3.162887 6.637990 

2018 -0.627849 0.335475 

28 RDTX 

2016 0.005230 -0.036427 

2017 -0.050382 -0.027262 

2018 0.082924 0.012859 

29 RODA 

2016 -0.872505 -0.513054 

2017 -0.334486 -0.416594 

2018 -0.997492 -0.189449 

30 SCBD 

2016 1.107853 0.028358 

2017 -0.326204 -0.004471 

2018 -0.150533 0.042009 

31 SMDM 

2016 -0.728470 -0.143717 

2017 -0.033896 -0.053045 

2018 3.326315 0.151174 

32 TARA 

2016 0.528904 -0.545980 

2017 -0.556025 0.010632 

2018 -0.254106 -0.519590 
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LAMPIRAN 8 

Data Likuiditas 2016-2018 

No Kode Saham Tahun 
LIQ 

CR 

1 BAPA 

2016 2.182656 

2017 2.336233 

2018 2.591872 

2 BEST 

2016 3.289948 

2017 2.760096 

2018 7.759731 

3 BIPP 

2016 1.313965 

2017 1.113897 

2018 1.586506 

4 BKDP 

2016 0.207727 

2017 0.376734 

2018 0.330971 

5 BKSL 

2016 1.410847 

2017 1.556002 

2018 1.470072 

6 BSDE 

2016 2.910599 

2017 2.373492 

2018 3.361883 

7 DART 

2016 0.644332 

2017 0.536459 

2018 0.393509 

8 DMAS 

2016 9.392396 

2017 8.076319 

2018 12.768581 

9 DUTI 

2016 3.887420 

2017 3.793911 

2018 3.604062 

10 FMII 

2016 3.935518 

2017 3.545020 

2018 3.235366 

11 GAMA 

2016 2.349936 

2017 3.137646 

2018 3.678741 

12 GMTD 
2016 1.165144 

2017 1.194686 
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2018 1.371296 

13 GPRA 

2016 4.218584 

2017 4.593524 

2018 5.702752 

14 GWSA 

2016 8.800967 

2017 8.267565 

2018 7.803655 

15 JRPT 

2016 0.974824 

2017 1.114777 

2018 1.127472 

16 KIJA 

2016 6.445179 

2017 7.194204 

2018 7.147089 

17 LCGP 

2016 30.375770 

2017 31.059592 

2018 34.882273 

18 LPCK 

2016 4.725395 

2017 5.810300 

2018 5.957274 

19 MKPI 

2016 1.111750 

2017 1.589590 

2018 1.876558 

20 MMLP 

2016 0.850224 

2017 1.326525 

2018 1.342219 

21 MTLA 

2016 2.594739 

2017 2.510501 

2018 3.077541 

22 MTSM 

2016 19.067406 

2017 11.421115 

2018 8.420917 

23 MYRX 

2016 0.614308 

2017 0.572523 

2018 0.443230 

24 NIRO 

2016 8.379500 

2017 7.060592 

2018 6.695324 

25 OMRE 

2016 4.054212 

2017 1.755756 

2018 1.033460 
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26 PWON 

2016 1.326658 

2017 1.715306 

2018 2.312477 

27 RBMS 

2016 1.239865 

2017 1.437247 

2018 2.114799 

28 RDTX 

2016 3.252666 

2017 4.616801 

2018 4.495001 

29 RODA 

2016 5.045819 

2017 5.468289 

2018 4.512967 

30 SCBD 

2016 0.789263 

2017 0.900939 

2018 0.989264 

31 SMDM 

2016 1.581898 

2017 1.654200 

2018 2.284625 

32 TARA 

2016 0.829887 

2017 0.961943 

2018 0.781755 
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LAMPIRAN 9 

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     

 

Total Effects (Mean, STDEV, T-Values) 

 

  

 

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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LAMPIRAN 10 

Hasil Analisis Partial Least Square (PLS) 

Outer Loadings PLS Algorithm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Path Coefficient 

 
KP 

Age 0.076799 

GCG 0.095125 

Growth -0.084689 

Liq -0.047590 

SM 0.163996 

Size -0.378300 

 

R Square 

 
R Square 

KP 0.210784 

 

Q Square 

 
Redundancy 

KP 0.008186 

 

 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 


