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ABSTRAK

Banyak perusahaan mulai menyadari pentingnya penerapan Good Corporate
Governance (GCG). Hal tersebut diyakini mampu memberikan dampak yang
signifikan bagi peningkatan profitabilitas perusahaan. Suatu perusahaan yang
memiliki profitabilitas yang tinggi dapat menarik minat investor untuk
menanamkan modalnya dalam perusahaan tersebut. Selain itu, rasio hutang yang
dimiliki perusahaan secara umum dapat menggambarkan bagaimana pengelolaan
perusahaan yang dilakukan manajemen. Kedua hal tersebut dapat menjadi faktor
yang menentukan apakah suatu perusahaan mampu menghasilkan profitabilitas
yang baik atau tidak.

Penelitian ini membahas pengaruh antara Good Corporate Governance (GCG) dan
hutang terhadap profitabilitas perusahaan. Indikator penilaian Good Corporate
Governance (GCG) yang digunakan adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan
institusional, proporsi komisaris independen dan jumlah komite audit yang
dijelaskan pada laporan tahunan perusahaan property dan real estate pada periode
2012-2016. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 17 perusahaan, dan
metode pengambilan sampel adalah purposive sampling. Teknik analisis data yang
digunakan adalah dengan analisis regresi berganda dengan menggunakan software
SPSS 21.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator Good Corporate Governance
(GCG) dan hutang secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
profitabilitas. Namun secara parsial, Good Corporate Governance (GCG) yang
diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi
komisaris independen, dan jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap
profitabilitas. Sedangkan hutang memiliki pengaruh yang negatif terhadap
profitabilitas.

Kata Kunci: Good Corporate Governance (GCG), kepemilikan manajerial,
proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, hutang, profitabilitas.



ABSTRACT

Many companies are beginning to realize the importance of implementing Good
Corporate Governance (GCG). It is believed to be able to provide a significant
impact for increased profitability of the company. A company that has a high
profitability can attract investors to invest in the company. In addition, the debt
ratio of the company in general can illustrate how the management of the company
by management. Both of these can be factors that determine whether a company is
able to generate good profitability or not.

This study discusses the influence between Good Corporate Governance (GCG)
and debt to the profitability of the company. Good Corporate Governance (GCG)
assessment indicators used are managerial ownership, institutional ownership, the
proportion of independent commissioners and the number of audit committees
described in the annual report of property and real estate companies in the period
2012-2016. The number of samples in this study are 17 companies, and the
sampling method is purposive sampling. The data analysis technique used is
multiple regression analysis using SPSS 21 software.

The results of this study indicate that the indicators of Good Corporate
Governance (GCG) and debt simultaneously have a positive and significant impact
on profitability. Partially, however, Good Corporate Governance (GCG) is proxied
with managerial ownership, institutional ownership, the proportion of independent
commissioners, and the number of audit committees has no effect on profitability.
While debt has a negative effect on profitability.

Keywords: Good Corporate Governance (GCG), managerial ownership,
institutional ownership, the proportion of independent commissioners, the number
of audit committees, debt, profitability.



ANALISIS PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE

DAN HUTANG TERHADAP PROFITABILITAS

(Studi Pada Perusahaan Sektor Property, Real Estate dan Konstruksi Bangunan

Tahun 2012-2016)

Oleh

ECI SAPRINA SARI

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

MAGISTER MANAJEMEN

Pada

Program Magister Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018









vi

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 26 Agustus 1991, adalah

anak pertama dari 3 bersaudara pasangan Bapak Lambang Epril Sonsyah dan

Endang Ekowati.

Pendidikan Formal yang telah ditempuh oleh penulis diawali dengan Taman

Kanak-kanak di TK Sandhy Putra Bandar Lampung yang selesai pada tahun

1997, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar pada SD Negeri 1 Rawa Laut dan

lulus pada tahun 2003, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Bandar

Lampung selesai pada tahun 2006, dan Sekolah Menengah Atas diselesaikan pada

tahun 2009 di SMA Negeri 1 Bandar Lampung, selanjutnya Pendidikan Sarjana

S1 Ekonomi Universitas Lampung lulus tahun 2013.

Setelah menyelesaikan perkuliahan, penulis bekerja sebagai Frontliner pada Bank

Central Asia Kantor Cabang Utama (BCA KCU) Lampung pada Tahun 2013

sampai dengan 2015, selanjutnya sebagai Auditor Pertama pada Perwakilan

BPKP Provinsi Lampung sejak 2015 sampai dengan sekarang.



vii

MOTTO

“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”.
(Al Quran Surat Al Insyirah: 5)



v

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa bahagia dan syukur kupersembahkan Tesis ini untuk:

Orang Tuaku tersayang Lambang Epril Sonsyah dan Endang Ekowati

Adikku tercinta Eprilia Cahya Wati dan Elisya Nurainah Putri



viii

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat

dan hidayah-Nya, Tesis ini dapat diselesaikan. Tesis dengan judul "Analisis

Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Hutang Terhadap

Profitabilitas (Studi pada Perusahaan Sektor Property, Real Estate dan Konstruksi

Bangunan Tahun 2012-2016)" disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Magister Manajemen pada Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih banyak memiliki kelemahan

dan kekurangan dikarenakan segala keterbatasan yang dimiliki oleh Penulis, namun

berkat adanya bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak maka Tesis ini

dapat diselesaikan, oleh karena itu dalam kesempatan ini, Penulis mengucapkan

terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas

Lampung yang telah memberikan kesempatan penulis untuk dapat

menyelesaikan Tesis ini;

2. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E, M.Si., selaku Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;

3. Ibu Dr. Mahrinasari, S.E., M.Sc., dan Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si.,

Akt, selaku wakil dekan 1 dan wakil dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis



ix

Universitas Lampung yang telah banyak membantu agar tesis ini dapat

diselesaikan;

4. Bapak Prof. Drs. Mustofa. M.A., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana

Universitas Lampung;

5. Bapak Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, S.E., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing

Utama, atas bimbingan, arahan dan kesabaran  serta waktu yang telah diberikan

selama penyusunan tesis ini;

6. Ibu Dr. Ernie Hendrawaty, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Magister

Manajemen Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing Pendamping, atas

perhatian, semangat, motivasi dan bantuannya kepada penulis sehingga tesis ini

dapat diselesaikan;

7. Ibu Dr. Irham Lihan, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembahas dan Penguji Utama

yang yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis selama

penyusunan tesis;

8. Ibu Dr. Sri Hasnawati, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembahas dan Penguji

Pendamping yang telah memberikan saran dan masukan dengan kesabaran serta

waktu bagi penulis selama penyusunan tesis;

9. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Program Magister Manajemen yang selama masa

perkuliahan telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman yang sangat berharga

kepada penulis;

10. Orang tua-ku tercinta Lambang Epril Sonsyah dan Endang Ekowati yang selalu

memberikan perhatian, doa, nasihat, semangat, motivasi, bimbingan, arahan dan

kepercayaan serta memenuhi semua yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Tesis

ini;

11. Adik-adikku tersayang Eprilia Cahya Wati dan Elisya Nurainah Putri yang selalu

mendoakan dan memberi semangat serta perhatian kepada penulis;

12. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Ibu Sally Salamah beserta jajaranya

yang telah membantu proses penyelesaian tesis;

13. Koordinator Pengawasan, Pengendali Teknis, Ketua Tim dan seluruh rekan-rekan

Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Perwakilan BPKP Provinsi



x

Lampung yang telah memberi semangat dan memberi kesempatan serta

mempersilahkan penulis menggunakan sebagian waktu bekerja untuk

menyelesaikan Tesis ini;

14. Pengelola dan karyawan serta karyawati Program Magister Manajemen, Mbak

Wanti dkk yang telah ikut memberikan semangat dan membantu kelancaran

perkuliahan dan penyelesaian tesisi ini;

15. Teman-teman Magister Manajemen angkatan 2013 yang tidak dapat saya

sebutkan satu persatu, khususnya teman-teman yang nyaris tidak dapat

menyelesaikan Tesis di detik-detik terakhir atas doa dan semangat, bantuan serta

kekompakan selama perkuliahan dan dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga karya ini bermanfaat bagi seluruh pihak dan semoga Allah SWT

memberikan rahmat, hidayah dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Bandar Lampung, Juni 2017

Penulis,

Eci Saprina Sari



i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ......................................................................................................... i
DAFTAR GRAFIK ............................................................................................ iii
DAFTAR TABEL ............................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ v
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... vi

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian ........................................................................ 1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian ................................................................. 14
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .............................................................. 14

1.3.1 Tujuan Penelitian ........................................................................14
1.3.2 Manfaat Penelitian ......................................................................14

II. KAJIAN PUSTAKA, HIPOTESIS DAN RERANGKA PEMIKIRAN
2.1 Kajian Pustaka ....................................................................................... 15

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) ...............................................15
2.1.2 Good Corporate Governance .................18
2.1.3 Hutang .........................................................................................25
2.1.4 Profitabilitas ................................................................................29
2.1.5 Penelitian Terdahulu ...................................................................34

2.2 Hipotesis ................................................................................................ 37
2.3 Rerangka Pemikiran ............................................................................... 43

III.METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian ....................................................................................... 44
3.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel .................................................. 44
3.3 Populasi dan Sampel .............................................................................. 46
3.4 Teknik Pengumpulan Data ..................................................................... 47
3.5 Metode Analisis Data ............................................................................. 48

3.5.1 Statistik Deskriptif ..................................................................... 48
3.5.2 Uji Asumsi Klasik ...................................................................... 49
3.5.3 Analisis Regresi ......................................................................... 51
3.5.4 Pengujian Hipotesis .................................................................... 51

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Pengumpulan Data ........................................................................ 53
4.2 Hasil Analisis Data ................................................................................ 53

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif ........................................................53
4.2.2 Uji Asumsi Klasik ...................................................................... 59
4.2.3 Analisis Regeresi ........................................................................ 62

4.3 Pengujian Hipotesis ............................................................................... 63



ii

4.3.1 Koefisien Determinasi (R2) ........................................................ 63
4.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) ............................................... 64
4.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) ............................. 65

4.4 Pembahasan ............................................................................................ 66
4.4.1 Pengaruh Proporsi Komite Audit

terhadap Profitabilitas ................................................................ 66
4.4.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial

terhadap Profitabilitas ................................................................ 67
4.4.3 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen

terhadap Profitabilitas ................................................................ 68
4.4.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional

terhadap Profitabilitas ................................................................ 69
4.4.5 Pengaruh Hutang terhadap Profitabilitas ................................... 69

V. SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan ................................................................................................ 71
5.2 Saran ...................................................................................................... 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



iii

DAFTAR GRAFIK

No Grafik Halaman

1.1 Laba Bersih Perusahaan Properti Tahun 2012-2016...........................................2

1.2 Nilai Indeks Saham Penutupan Sektor Properti Tahun 2012-2016 ....................3



iv

DAFTAR TABEL

No Tabel Halaman

2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu ........................................................................34

3.1 Sampel Penelitian...............................................................................................47

4.1 Statistik Deskriptif .............................................................................................56

4.2 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) ...............................................................60

4.3 Hasil Uji Multikolinearitas.................................................................................61

4.4 Hasil Uji Autokorelasi .......................................................................................62

4.5 Hasil Uji Regresi ................................................................................................63

4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi ........................................................................64

4.7 Hasil Uji F ..........................................................................................................64



v

DAFTAR GAMBAR

No Gambar Halaman

2.1 Bagan Kerangka Teori Penelitian ......................................................................43

4.2 Hasil Uji Heteroskedestisitas .............................................................................60



vi

DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran

1 Tabel 1 Hasil Deskriptif Profitabilitas (ROA)

Tabel 2 Hasil Deskriptif Komite Audit (KA)

Tabel 3 Hasil Deskriptif Kepemilikan manajerial (MGR)

Tabel 5 Hasil Deskriptif Kepemilikan Institusional (BCOM)

Tabel 6 Hasil Deskriptif Hutang (DAR)

2 Hasil Output SPSS



BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal,

perkantoran, pusat perbelanjaan, taman hiburan, dan kebutuhan akan sektor

properti dan real estate. Maraknya pembangunan ini menandakan bahwa terdapat

pasar yang cukup besar bagi sektor properti dan real estate di Indonesia. Bisnis

properti saat ini memberikan peluang dan kesempatan yang cukup terbuka untuk

berkembang. Bisnis ini didukung oleh permintaan pasar yang beragam atas

produk properti, sehingga banyak investor mengalihkan dananya dari deposito ke

tanah, apalagi setiap tahun harga tanah di Indonesia mengalami peningkatan dan

area luasan tanah justru berkurang seiring banyaknya permintaan pasar properti.

Banyak masyarakat menginvestasikan modalnya di industri properti dan real

estate dikarenakan harga tanah yang cenderung naik. Penyebabnya adalah supply

tanah bersifat tetap sedangkan demand akan selalu besar seiring pertambahan

penduduk (Husni 2014).

Meningkatnya aktivitas pada industri properti dan real estate dapat dijadikan

petunjuk mulai bangkitnya kegiatan ekonomi. Persaingan akan terjadi pada setiap

perusahaan untuk menghasilkan kinerja yang bagus guna menarik investor untuk

menanamkan modalnya. Investor tentu hanya akan menanamkan modal pada

perusahaan yang memiliki kinerja yang baik sehingga dapat memberikan
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keuntungan bagi penanam modal. Salah satu wadah berinvestasi yang

berkembang di Indonesia adalah Pasar Modal. Menurut Robert Ang (1997), pasar

modal adalah suatu situasi  dimana  para  penjual dan  pembeli  dapat  melakukan

negosiasi terhadap pertukaran suatu komoditas atau kelompok komoditas, dan

komoditas yang dipertukarkan disini adalah modal, dimana modal adalah sesuatu

yang digunakan oleh perusahaan sebagai sumber dana untuk melaksanakan

kegiatan perusahaan. Untuk masuk dan berinvestasi di pasar modal, investor

membutuhkan suatu informasi  yang  menjelaskan  kinerja  perusahaan  saat  ini

dan  di  masa  lalu. Informasi ini diungkapkan perusahaan dalam bentuk laporan

keuangan, yang diantaranya menunjukan laba bersih perusahaan sebagai indicator

kinerja perusahaan.

Grafik 1.1. Laba Bersih Perusahaan Properti Tahun 2012-2016

Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan Sampel, Bursa Efek Indonesia
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Indeks saham kelompok property di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-

2016 ditunjukan pada Grafik di bawah ini:

Grafik 1.2 Nilai Indeks Saham Penutupan
Sektor Properti Tahun 2012-2016

Sebagaimana ditunjukan dalam grafik di atas, pada Tahun 2012 dan 2013 sektor

property di Indonesia bertumbuh cepat, namun mengalami penurunan dari 2014

ke 2015. Terdapat pendapat bahwa hal ini terjadi dikarenakan 2014 adalah tahun

politik Indonesia yang menyebabkan ketidakjelasan politik yang besar dan para

pengembang menunda proyek baru, selain itu survey BI menunjukan penjualan

property hunian Tahun 2015 mengalami penurunan signifikan dibandingkan

Tahun 2014. Bank Indonesia secara bertahap menaikan tingkat suku bunga dan

membatasi pinjaman untuk property yang masih dalam proses pembangunan.

Suku bunga diprediksi akan tetap tinggi untuk jangka waktu menengah dan

rebound cepat dari pertumbuhan PDB Indonesia kemungkinan besar tidak akan

terjadi, namun untuk jangka waktu menengah dan panjang sektor properti

Indonesia tetap menjanjikan. Salah satu sebabnya adalah karena harga properti

Sumber : Bursa Efek Indonesia, data diolah penulis
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Indonesia masih termasuk yang termurah di wilayah Asia Tenggara. Terlebih lagi,

permintaan tinggi untuk properti akan tetap terjadi karena populasi Indonesia

besar dan muda (berarti masih banyak pembeli rumah pertama di masa

mendatang), sementara urbanisasi dan standar hidup yang lebih tinggi

berkontribusi untuk permintaan property (R.M.A. van der Schaar). Karena hal ini

penulis merasa perusahaan sector property menarik untuk diteliti.

Penilaian investor terhadap kondisi dan prospek perusahaan akan menentukan

besarnya dana yang dapat diakumulasi oleh perusahaan dari pasar modal.

Informasi yang pasti tersedia bagi investor untuk menilai perusahaan pada saat

melakukan IPO adalah laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan

diharapkan mampu mencerminkan kondisi perusahaan yang riil. Analisis

penilaian kinerja perusahaan dapat menggunakan rasio keuangan perusahaan rasio

keuangan perusahan meliputi; liquidity ratio, activity ratio, leverage ratio,

profitability ratio dan market valutation ratio. Dengan analisis kinerja perusahaan

para investor dapat memperkirakan harga saham di masa yang akan datang. Rasio

keuangan memberikan informasi yang bermanfaat berkaitan dengan kondisi

keuangan perusahaan.

Profabilitas perusahaan merupakan hal yang sangat menarik bagi investor dan

calon investor. Keinginan perusahaan untuk mendapatkan nilai positif dari pasar,

yang selanjutnya menentukan jumlah dana yang dapat diperoleh, dapat

mendorong manajer untuk menyusun laporan keuangan yang menarik. GCG

merupakan suatu hal yang penting untuk mewujudkan peningkatan kinerja

perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas

manajemen terhadap para pemegang saham (Nugroho, 2014 dalam Nurhasanah,
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2017). Proksi yang digunakan untuk mengukur GCG yaitu dewan direksi, dewan

komisaris, dan ukuran komite audit (Hadi, 2014).

Struktur kepemilikan di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dari

perusahaan-perusahaan di negara lain. Sebagian besar perusahaan di Indonesia

memiliki kecenderungan terkonsentrasi sehingga pendiri juga dapat duduk sebagai

dewan direksi atau komisaris, dan selain itu konflik keagenan dapat terjadi antara

manajer dan pemilik dan juga antara pemegang saham mayoritas dan minoritas.

Seperti yang di ungkapkan oleh Jensen & Meckling (1976) bahwa Agency conflict

muncul akibat adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian

perusahaan. Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat

dalam perusahaan yakni manajer, pemilik perusahaan dan kreditor akan

berperilaku yang berbeda, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan

yang berbeda.

Peralihan dalam lingkungan bisnis mengakibatkan perusahaan yang dulunya

hanya dimiliki satu orang yaitu manajer-pemilik (owner-manager) sekarang

menjadi perusahaan yang kepemilikannya tersebar dengan pemegang saham

yang dimiliki oleh berbagai kalangan dan keterampilan operasional dari tim

manajemen profesional. Peralihan ini mengakibatkan terjadinya pemisahan antara

kepemilikan dan pengelolaan, dimana kepemilikan berada pada tangan para

pemegang saham sedangkan pengelolaan berada pada tangan tim manajemen.

Penggunaan penilaian dan estimasi dalam akuntansi akrual mengizinkan manajer

untuk menggunakan informasi dan pengalaman mereka untuk menambah

kegunaan angka akuntansi. Manajer yang bertindak sebagai pengelola perusahaan,

tentunya lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan
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di masa yang akan datang dibandingkan pemiliknya dan nantinya manajer akan

memberikan laporan mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik perusahaan

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Perusahaan

menggunakan jasa auditor independen untuk kebutuhan informasi yang akurat.

Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan antara manajemen dan

pemegang saham, sehingga semakin besar proporsi kepemilikan oleh manajerial

maka manajemen akan lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang

sebenarnya adalah dirinya sendiri (Faqih, 2008 dalam Primasari, 2011).

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen

karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan

pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin

kemakmuran bagi pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai

agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar

modal. Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong

peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena

kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan

untuk mendukung keberadaan manajemen (Kartikawati, 2009 dalam Primasari,

2011).

Keberadaan komite audit pada saat ini telah diterima sebagai suatu bagian dari

organisasi perusahaan, bahkan untuk menilai pelaksanaan good corporate

governance di perusahaan, adanya komite audit yang efektif merupakan salah satu

aspek dalam kriteria penilaian. Komite audit dibentuk untuk memeriksa

pertanggungjawaban keuangan direksi perusahaan kepada para pemegang saham.

Laporan keuangan yang telah diaudit oleh komite audit dapat dipercaya jika
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komite audit memiliki kompetensi dan independensi. Peran komite audit yang

sangat penting ini dapat mempengaruhi kinerja perusahan secara keseluruhan.

Dengan peningkatan kinerja perusahaan maka diharapkan profitabiltas perusahaan

dapat naik. Menurut Familia (dalam Wicaksono, 2014) komite audit memiliki

hubungan yang positif terhadap profitabilitas perusahan, jadi setiap adanya

peningkatan jumlah anggota komite audit maka akan diikuti dengan peningkatan

pada profitabilitas.

Dewan direksi pada perusahaan bertindak sebagai agen atau pengelola

perusahaan. Dewan ini juga bertanggung jawab langsung terhadap jalannya

kegiatan operasional perusahaan (Hapsoro, 2006). Ukuran dewan direksi sebagai

salah satu komponen good corporate governance sangat berperan dalam

profitabilitas. Jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut

pandang resources dependence. Maksudnya, perusahaan akan bergantung pada

dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik. Namun,

kebutuhan akan jumlah dewan yang besar akan menimbulkan kerugian dalam hal

komunikasi dan koordinasi, sehingga akan muncul permasalahan kembali antara

pihak principal dengan agent, yaitu apabila ukuran dewan direksi semakin besar,

maka proses pengawasan kurang efektif, sedangkan apabila jumlah dewan direksi

sedikit, maka kemungkinan untuk berkomunikasi dan koordinasi pada ukuran

dewan direksi yang kecil dalam aktivitas tersebut lebih efektif dibandingkan

dengan ukuran direksi yang besar.

Berdasarkan keputusan Direksi BEJ (sekarang BEI) nomor: KEP-399/BEJ/07-

2010 yaitu Pencatatan Efek Nomor I-A,  komisaris independen bertanggung

jawab untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasihat
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kepada direksi jika diperlukan (Ahmar dan Kurniawan, 2007). Jensen (1993),

menyebutkan bahwa semakin banyak anggota dewan komisaris dapat berakibat

pada makin buruk kinerja yang dimiliki perusahaan. Semakin banyak anggota

dewan komisaris maka akan semakin sulit dewan komisaris dalam menjalankan

tugasnya, diantaranya kesulitan dalam komunikasi dan koordinasi antar anggota

dewan komisaris. Menurut Bukhori (2012) dengan semakin banyaknya anggota

dewan komisaris, pengawasan terhadap dewan direksi jauh lebih baik, masukan

atau opsi yang akan didapat direksi akan jauh lebih banyak.

Selain penerapan GCG, profitabilitas juga terkait dengan tingkat hutang yang

dimiliki oleh sebuah perusahaan. Terdapat banyak penelitian yang menguji

tentang hubungan antara hutang dan profitabilitas. Namun, hasil dari penelitian-

penelitian tersebut bermacam-macam. Beberapa penelitian menemukan hubungan

yang positif antara hutang dan profitabilitas, dimana penelitian yang lain

menemukan hubungan yang negatif, dan sedikit penelitian menemukan bahwa

tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Robb dan Robinson (2009), Ruland dan Zhou

(2005) meyakinkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara hutang dan

profitabilitas. Menurut Jensen (1986), perusahaan yang menghasilkan profit,

ditandai dengan meningkatnya hutang, menghasilkan hubungan positif antara

hutang dan profitabilitas. Hal tersebut sesuai dengan Modigliani dan Miller (1963)

serta Robb dan Robinson (2009) menemukan bahwa hubungan hutang dan

profitabilitas cukup signifikan, dan penggunaan hutang mendongkrak nilai pasar

perusahaan. Sebuah studi oleh Abor (2005) melaporkan adanya hubungan positif

antara total hutang dan total aset dan profitabilitas diukur sebagai imbal hasil
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ekuitas. Dengan cara yang sama, Chandrakumarmangalam dan Govindasamy

(2010) menemukan bahwa leverage berhubungan positif dengan profitabilitas dan

kekayaan pemegang saham dimaksimalkan bila perusahaan mampu menggunakan

lebih banyak hutang.

Dalam pandangan Berkivitch dan Israel (1996), tingkat hutang dan nilai

perusahaan berhubungan positif ketika pemegang saham memiliki kendali penuh

atas bisnis perusahaan dan berhubungan negatif ketika pemegang hutang memiliki

kekuatan untuk mempengaruhi jalannya bisnis. Oleh karena itu, dampak hutang

terhadap nilai perusahaan adalah fungsi keseimbangan kekuatan di dalam

perusahaan. Dalam situasi dimana pemegang hutang memiliki lebih banyak

kekuatan, maka pengaruh negatif akan diperoleh. Sebaliknya, bagaimanapun juga

pemegang saham memiliki lebih banyak kekuatan.

Berlawanan dengan hasil diatas, beberapa penelitian menemukan hubungan yang

negatif antara hutang dan profitabilitas (Negash, 2001; Phillips dan Sipahioglu,

2004; Myers, 2001). Negash (2001) menemukan bahwa hutang memiliki

pengaruh negatif terhadap profitabilitas pada perusahaan-perusahaan di

Johanesburg Stock Exchange. Hal tersebut dikarenakan perusahaan-perusahaan

mengutamakan penggunaan laba tahun sebelumnya yang diperoleh sebagai

pembiayaan utama daripada mencari pembiayaan dari luar berupa hutang.

Penerapan good corporate governance melaui beberapa indikator seperti

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen

dan jumlah komite audit dipercaya akan menjadikan perusahaan lebih efisien

sehingga dapat meningkatkan profitabilitas dan nilai perusahaan di mata para
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investor. Profitabilitas yang tinggi menandakan perusahaan tersebut dalam

keadaan yang baik. Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan

keputusan yang dilakukan oleh perusahaan (Brigham, 2006). Profitabilitas sering

juga disebut rentabilitas yang berarti kemampuan suatu perusahaan untuk

mendapatkan laba selama periode tertentu. Menurut Riyanto (2010), rentabilitas

perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal

yang menghasilkan laba. Bagi perusahaan pada umumnya masalah rentabilitas

adalah lebih penting daripada masalah laba, karena laba besar saja belum

merupakan ukuran bahwa perusahaan itu telah dapat bekerja dengan efisien.

Efisiensi baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh

dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan demikian

yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah tidak hanya bagaimana usaha

untuk membesarkan laba, tetapi yang lebih penting ialah usaha untuk

mempertinggi rentabilitasnya. Rasio profitabilitas akan menunjukkan kombinasi

efek dari likuiditas, manajemen aktiva dan utang pada hasil-hasil operasi

(Brigham, 2006). Rasio profitabilitas dapat digunakan untuk menentukan apakah

perusahaan mempunyai prospek yang cukup baik.

Perusahaan yang profitabel umumnya akan berkembang di masa yang akan

datang. Harus pula disadari bahwa tingkat keuntungan (profitabilitas) untuk

masing-masing jenis industri bisa berbeda-beda tergantung sifat usaha dan risiko.

Meskipun tingkat keuntungan tersebut berbeda-beda, tetapi selalu ada tingkat

hasil minimum yang diharapkan yaitu lebih besar dari tingkat keuntungan

investasi bebas risiko. Dengan tata kelola (Corporate Governance) perusahaan

yang baik, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan serta
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profitabilitas perusahaan. Peningkatan profitabilitas perusahaan membutuhkan

penerapan pengelolaan perusahaan yang baik maka perusahaan perlu

mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG).

GCG telah menjadi isu yang tengah marak akhir-akhir ini. GCG diharapkan tidak

hanya fokus memberikan manfaat bagi manajemen dan karyawan perusahaan

akan melainkan juga bagi stakeholders, konsumen, pemasok, pemerintah, dan

lingkungan masyarakat terkait dengan perusahaan tersebut. Selain itu, GCG juga

mendorong terbentuknya pola kerja. (Wicaksono 2014). Pada mulanya,

pelaksanaan GCG di Indonesia masih bersifat sukarela sehingga tidak ada sanksi

yang diberikan apabila perusahaan tidak melaksanakan Good Corporate

Governance. Namun, di tahun 2012 GCG wajib diterapkan pada perusahaan

BUMN. Untuk perusahaan lain, Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan

Keuangan (BAPEPAM-LK) hanya menyediakan kuesioner penilaian sendiri

untuk melihat kualitas tata kelola perusahaanya.

Corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan

antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur,

pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern

lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata

lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (The Essence of

Good Corporate Governance, FCGI, 2002). Menurut KNKG dalam Pedoman

Umum Good Corporate Governance Indonesia (2006), pelaksanaan ini didasarkan

atas lima prinsip: transparency (transparansi), accountability (akuntabilitas),

responsibility (responsibilitas), independency (independensi), serta fairness

(kewajaran atau kesetaraan). Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalani
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dinamika bisnis sekarang ini, kelima pondasi tersebut menjadi penting untuk

mendukung performa perusahaan. Pelaksanaan Good Corporate Governance

menjadi daftar baru bagi semua perusahaan, tanpa terkecuali di bisnis properti.

Menurut KBBI, properti sendiri sebenarnya merujuk kepada harta berupa tanah

dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan tersebut. Tanah akan mendatangkan

keuntungan apabila dikuasai oleh orang yang mampu mengolah tanah tersebut

menjadi lahan uang. Peluang properti di Indonesia semakin cerah akibat tingginya

jumlah permintaan dibanding jumlah pasokan. Saat ini terjadi kekurangan rumah

sekitar 15 juta unit. Rata-rata permintaan hunian setiap tahun mencapai 700-800

ribu unit, namun pengembang hanya mampu menyediakan maksimum 400 ribu

unit per tahun (cnbcindonesia.com).

Perusahaan properti memandang bahwa implementasi penerapan prinsip-prinsip

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), merupakan hal

yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan usaha perusahaan properti. Untuk

itulah perusahaan properti berupaya menerapkan prinsip-prinsip GCG secara

bertahap dan berkelanjutan. Manfaat penerapan prinsip-prinsip GCG selain

menjaga kelangsungan usaha juga menjaga kepercayaan para pemangku

kepentingan dan menumbuhkan integritas perusahaan properti. Perusahaan

property harus terus berupaya mengikuti perkembangan praktik prinsip GCG yang

terbaik, selain mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh pihak berwenang.

Berkaca pada tren kenaikan nilai saham perusahaan properti dari tahun 2012

sampai dengan 2016, dan dimulainya penerapan GCG pada perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, ada kemungkinan dua hal
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tersebut memiliki kaitan yang erat.

Penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan

merupakan komitmen perusahaan properti dalam pengelolaan perusahaan dengan

menjaga kepentingan pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya.

Dengan melakukan praktik GCG secara konsisten dan berkesinambungan akan

meningkatkan kinerja perusahaan properti dengan terciptanya proses pengambilan

keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional Perseroan serta

peningkatkan pelayanan kepada stakeholders.

Perusahaan berkomitmen untuk menyempurnakan penerapan Tata Kelola

Perusahaan dengan terus melakukan pengkajian, pengembangan Pedoman Tata

Kelola Perusahaan dan penyempurnaan pada struktur tata kelola, proses dan

pelaporan. Perusahaan berkomitmen untuk menyempurnakan penerapan Tata

Kelola Perusahaan dengan terus melakukan pengkajian, pengembangan Pedoman

Tata Kelola Perusahaan dan penyempurnaan pada struktur tata kelola, proses dan

pelaporan. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mengambil sampel pada

perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu perusahaan

sektor properti dan real estate. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan penerapan good corporate

governance, dalam rangka pengelolaan perusahaan, terutama yang terkait dengan

usaha memaksimalkan profitabilitas, oleh karena itu penulis menyimpulkan judul

yang sesuai untuk penelitian ini adalah: “Analisis Pengaruh Mekanisme Good

Corporate Governance dan Hutang Terhadap Profitabilitas: “Studi Pada

Perusahaan Sektor Property, Real Estate dan Konstruksi Bangunan Tahun

2012-2016”.
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1. 2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah mekanisme Good Corporate Governance, yaitu:

a. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap profitabilitas?

b. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap profitabilitas?

c. Proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap profitabilitas?

d. Jumlah komite audit berpengaruh terhadap profitabilitas ?

2. Apakah Hutang berpengaruh terhadap profitabilitas ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. 3. 1 Tujuan penelitian

1. Untuk memberikan bukti pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan

institusional, proporsi komisaris independen, dan komite audit terhadap

praktik profitabilitas.

2. Untuk mengetahui pengaruh hutang terhadap profitabilitas.

1. 3. 2 Manfaat Peneltian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang bahan

informasi mengenai profitabilitas.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dalam berpikir

dan menjadi bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan serta menambah

literatur perpustakaan sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, HIPOTESIS DAN RERANGKA PEMIKIRAN

2. 1 Kajian Pustaka

2. 1. 1 Teori keagenan (Agency Theory)

Adanya peralihan dalam lingkungan bisnis mengakibatkan perusahaan yang

dulunya hanya dimiliki satu orang yaitu manajer-pemilik (owner-manager)

sekarang menjadi perusahaan yang kepemilikannya tersebar dengan pemegang

saham yang dimiliki oleh berbagai kalangan. Peralihan ini mengakibatkan

terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan, dimana kepemilikan

berada pada tangan para pemegang saham sedangkan pengelolaan berada pada

tangan tim manajemen. Hubungan keagenan ini sebagai suatu kontrak di mana

satu  atau lebih pihak (principal) memberikan tugas kepada pihak lain (agen)

untuk melaksanakan jasa dan pendelegasian wewenang dalam pengambilan

keputusan. Hubungan inilah yang dinamakan teori keagenan (Jensen dan

Meckling, 2003). Pemisahan dalam teori keagenan ini menandakan pemilik tidak

lagi terlibat dalam pengelolaan perusahaan karena telah dialihkan kepada agen.

Pihak principal hanya bertindak sebagai   pengawas   dengan memonitor

kinerja perusahaan melalui laporan yang diberikan oleh agen.

Agency theory yang dikembangkan oleh Michael Johnson memandang bahwa

manajemen perusahaan sebagai agen bagi pemegang saham akan bertindak

dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang
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arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Hal inilah yang nantinya

akan menimbulkan permasalahan keagenan. Adanya posisi, fungsi, kepentingan,

dan latar belakang principal dan agen yang berbeda dan saling bertolak

belakang, namun saling membutuhkan, mau tidak mau dalam praktiknya akan

menimbulkan pertentangan, saling tarik menarik kepentingan dan pengaruh antara

satu dengan yang lain (Emirzon, 2007). Hal ini mengakibatkan terjadinya

penyimpangan dalam pelaporan kepada principal akibat adanya keinginan untuk

memenuhi tujuan pribadi seperti ingin memaksimumkan utilitasnya, yang

memungkinkan agen tidak selalu berbuat terbaik bagi principal, sehingga muncul

masalah keagenan. Masalah keagenan ini dapat terlihat dalam aktivitas

manajemen laba yang muncul pada laporan keuangan perusahaan akibat

adanya asymmetric information.

Asymmetric information adalah informasi yang tidak seimbang yang disebabkan

adanya distribusi informasi yang tidak sama antara principal dan agen yang

berakibat dapat menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan adanya

kesulitan principal untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-

tindakan agen (Emirzon, 2007). Menurut Emirzon (2007), permasalahan yang

dimaksud adalah:

a. Moral hazard, yaitu permasalahan muncul jika agen tidak melaksanakan

hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja.

b. Adverse selection, yaitu suatu keadaan dimana principal tidak dapat

mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar

didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai

sebuah kelalaian dalam tugas.
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Pada prinsipnya teori keagenan menjelaskan bagaimana menyelesaikan konflik

kepentingan antara para pihak dan stakeholder dalam kegiatan bisnis yang

berdampak merugikan (Emirzon, 2007). Untuk menghindarkan konflik, kerugian,

diperlukan prinsip-prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik. Arafat (2008)

menjelaskan bahwa agency theory ini dalam tataran empirik kurang memadai

untuk digunakan sebagai alat menyelenggarakan perusahaan modern akibat

adanya ciri yang menonjol yaitu terpisahnya kepemilikan dengan pengelolaan

serta digunakannya dana pinjaman selain dana dari pesaham sehingga dibutuhkan

suatu mekanisme yang dapat memberikan perlindungan yang efektif kepada para

pemegang saham dan pihak kreditur. Mekanisme ini yang dinamakan good

corporate governance sebagai konsep kelanjutan dari teori keagenan.

Eisenhard (dalam Arifin, 2005), membagi teori keagenan menjadi 3 (tiga) buah

asumsi yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi tentang keorganisasian, dan

asumsi tentang informasi. Asumsi tentang sifat manusia menjelaskan bahwa

manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki

keterbatasan rasionalitas (bounded rationality), dan tidak menyukai risiko (risk

aversion) (Arifin, 2005). Asumsi keorganisasian menjelaskan konflik antar

anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya

Asymmetric Information (AI) antara pemilik perusahaan dan manajemen. Asumsi

tentang informasi adalah konsep yang menjelaskan bahwa informasi merupakan

sebuah komoditi.
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2. 1. 2 Good Corporate Governance

Menurut Nugroho (2014), corporate governance merupakan seperangkat

peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola

perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan

intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka,

atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan arah

strategi dan kinerja suatu perusahaan. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa

seluruh asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran

perusahaan.

1. Asas Good Corporate Governance

Menurut pedoman umum Good Corporate Governance Komite Nasional

Kebijakan Governance, terdapat 5 asas (Nugroho, 2014) yaitu:

a. Transparansi (Transparency)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang

mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan

harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah

yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang

penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan

pemangku kepentingan lainnya.

b. Akuntabilitas (Accountability)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara

transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar,

terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap
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memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku

kepentingan lain.

c. Responsibilitas (Responsibility)

Perusahaan harus 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.

d. Independensi (Independency)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola

secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan

lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2. Organ perusahaan

Organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),

Dewan Komisaris dan Direksi, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan

GCG secara efektif. Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai

dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ

mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung

jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan

(twoboard system) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai
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wewenang dantanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-

masing sebagaimanadiamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan

perundang-undangan (fiduciary responsibility). Namun demikian, keduanya

mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha

perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan

Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi,dan nilai-nilai

perusahaan.

a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan

bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan

memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan

melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut

serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing

anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara.

Tugas Komisaris Utama sebagai primus inter pares adalah

mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

Salah satu komite penunjang Dewan Komisaris adalah Komite Audit.

Satuan kerja pengawasan internal mempunyai hubungan fungsional

dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan

bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan

dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal

dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut
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temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Jumlah anggota Komite

Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap

memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan

yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan

daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat,

perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas,

serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian

lingkungan, Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan

anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar

perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan

kemampuan akuntasi dan atau keuangan.

b. Direksi

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara

kolegial dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi

dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan

pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh

masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama.

Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama

adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai primus inter pares adalah

mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Satuan kerja atau pemegang fungsi

pengawasan internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau

Direktur yang membawahi tugas pengawasan. Fungsi pengelolaan

perusahaan oleh Direksi mencakup 5 (lima) tugas utama yaitu
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kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan

tanggung jawab social.

3. Mekanisme Corporate Governance

Mekanisme Corporate Governance merupakan suatu sistem yang berdasarkan

pada aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara para pelaku dalam

suatu perusahaan ketika menjalankan peran dan tugasnya. Walsh dan Seward

(dalam Arifin, 2005) menyatakan bahwa terdapat 2 mekanisme untuk

membantu menyamakan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan

manajer dalam rangka penerapan GCG, yaitu mekanisme pengendalian

internal perusahaan, dan mekanisme pengendalian eksternal berdasarkan

pasar.

Mekanisme pengendalian internal adalah pengendalian perusahaan yang

dilakukan dengan membuat aturan yang mengatur tentang mekanisme bagi

hasil, baik yang berupa keuntungan, return maupun risiko-risiko yang

disetujui oleh prinsipal dan agen. Mekanisme pengendalian eksternal adalah

pengendalian perusahaan yang dilakukan oleh pasar. Menurut teori pasar jika

manajemen berperilaku hanya menguntungkan diri sendiri, maka kinerja

perusahaan akan menurun dalam bentuk turunnya nilai saham perusahaan.

Mekanisme corporate governance diarahkan untuk menjamin dan mengawasi

sistem dalam sebuah organisasi serta diharapkan dapat mengontrol biaya

keagenan. Mekanisme tersebut berkaitan dengan kepemilikan manajerial,

kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi dan dewan komisaris.
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a. Kepemilikan Institusional

Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme

monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh

manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam

pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap

tindakan manipulasi laba. Perusahaan dengan kepemilikan institusional

yang besar mengindikasikan kemampuan untuk memonitor manajemen.

Semakin besar kepemilikan institusional, maka pemanfaatan aktiva

perusahaan semakin efisien.

b. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh

manajemen atau pengelola perusahaan tersebut. Kepemilikan ini

menunjukkan adanya peran ganda seorang manajer, yakni manajer

bertindak juga sebagai pemegang saham. Sebagai seorang manajer juga

sekaligus sebagai pemegang saham tidak ingin perusahaan dalam keadaan

kesulitan keuangan bahkan mengalami bangkrut. Menurut penelitian

Classeens et al. (1999) dalam Hanifah (2013) apabila struktur kepemilikan

perusahaan dimiliki oleh dewan direksi atau dewan komisarisnya maka

dewan tersebut justru akan cenderung melakukan tindakan-tindakan

ekspropriasi yang menguntungkan secara pribadi. Oleh karena itu dengan

kepemilikan perusahaan dimiliki oleh direksi semakin meningkat maka

keputusan yang diambil oleh direksi akan lebih cenderung untuk

menguntungkan dirinya dan secara keseluruhan akan merugikan
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perusahaan sehingga kemungkinan nilai perusahaan akan cenderung

mengalami penurunan (Wardhani, 2006).

c. Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para

pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola

perusahaan. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan

kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara

jangka pendek maupun jangka panjang (Wardhani, 2006). Direksi bertugas

dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan.

Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil

keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.

d. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang melakukan fungsi

monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Dewan komisaris juga

memiliki peran yag diharapkan dapat meminimalisir permasalahan agensi

yang timbul antara dewan direksi dan pemegang saham (Wardhani, 2006).

Dewan komisaris merupakan pengawas dalam perusahaan yang bertugas

mengawasi perilaku manajemen dalam pelaksanaan strategi perusahaan

dewan komisaris sebagai organ perusahaan juga bertugas dan bertanggung

jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan

nasehat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksakan

good corporate governance dengan baik (Agusti, 2013).

Indikator yang dapat dilihat dalam penerapan GCG yang baik adalah kepemilikan

manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen dan jumlah
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komite audit. Penerapan GCG tersebut tidak terlepas dari 5 asas yang berlaku.

Transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta

jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan,

pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan baik

kepemilikan manajerial maupun institusional. Akuntabilitas (accountability)

dimaksudkan sebagai prinsip yang mengatur peran dan tanggung jawab

manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan

serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen

dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris.

Responsibility terkait dengan pertanggungjawaban pihak manajemen, dewan

komisaris serta komite audit di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip

korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Independency

adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola oleh manajemen yang

profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun

yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Khususnya terhadap peran dan tugas dari

komite audit mengawasi pihak manajemen dalam penyajian dan pelaporan

keuangan perusahaan. Serta asas kewajaran (fairness) sebagai perlakuan yang adil

dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan

perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

2. 1. 3 Hutang

Perjanjian utang adalah kesepakatan yang berisi syarat-syarat yang harus

dilaksanakan oleh pihak penerima utang yang diajukan oleh pihak pemberi utang
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atau kreditor. Sedangkan utang adalah pengorbanan ekonomi yang mungkin

terjadi dimasa depan, yang timbul dari kewajiban berjalan sebuah entitas tertentu,

atau kewajiban yang ditimbulkan oleh transaksi atau kejadian masa lalu.

Perjanjian utang bertujuan melindungi peminjam terhadap tindakan manajer.

Pelanggaran terhadap covenant mengakibatkan cost yang tinggi terhadap

perusahaan, oleh karena itu manajer berusaha untuk menghindari terjadinya

pelanggaran terhadap covenant. Peningkatan hutang akan mempengaruhi besar

kecilnya laba bagi perusahaan, yang mencerminkan kemampuan perusahaan

dalam memenuhi semua kewajibannya, yang ditunjukkan oleh beberapa bagian

modal sendiri yang digunakan untuk membayar seluruh kewajibannya, karena

semakin besar penggunaan hutang maka akan semakin besar kewajibannya.

(Kasmir, 2010:195).

Hartono (2000:254), menyebutkan bahwa hutang itu mengandung risiko. Semakin

tinggi risiko suatu perusahaan, semakin tinggi tingkat profitabilitas yang

diharapkan sebagai imbalan terhadap tingginya risiko dan sebaliknya semakin

rendah risiko perusahaan, semakin rendah tingkat profitabilitas yang diharapkan

sebagai imbalan terhadap rendahnya risiko. Menurut Baridwan dalam Irawan

(2012), hutang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Hutang Jangka Pendek

Yaitu hutang atau kewajiban yang harus dilunasi dalam tempo satu tahun. Ada

beberapa jenis hutang jangka pendek antara lain:

a) Hutang Dagang (Account Payable)

Hutang dagang (Account Payable) adalah sejumlah uang yang harus masih

dibayarkan kepada pemasok. Karena perusahaan melakukan pembelian
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barang atau jasa. Hutang dagang timbul karena adanya pembelian yang

dilakukan secara kredit atau “on open account” dan hutang dagang ini

merupakan sumber utama dari pembelanjaan jangka pendek yang tidak

berjamin. Hutang dagang meliputi transaksi-transaksi pembelian secara

kredit tetapi tidak membutuhkan suatu bentuk catatan atau surat formal

yang ditanda tangani yang menyatakan kewajiban pihak pembeli kepada

pihak penjual.

b) Utang Wesel atau Promes

Hutang wesel atau promes adalah kewajiban yang dibuktikan dengan janji

tertulis tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal

yang telah ditentukan dikemudian hari.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hutang ini bersifat lebih formal

dibandingkan dengan hutang dagang biasa. Apabila wesel dibuat dengan

jangka waktu kurang dari satu tahun maka wesel tersebut digolongkan

sebagai hutang lancar. Proses timbulnya hutang wesel sama seperti hutang

dagang, yaitu dari kegiatan pembelian barang atau jasa secara kredit.

Dapat juga terjadi pada awalnya merupakan hutang dagang biasa

kemudian dengan tujuan untuk lebih memberikan kepastian bagi kreditur

maka hutang dagang tersebut berubah menjadi hutang wesel.

c) Beban yang masih harus dibayar (Accrual Liabilities)

Beban-beban yang harus dibayar adalah kewajiban terhadap beban-beban

yang telah terjadi, tapi belum dibayar karena belum jatuh tempo pada akhir

periode yang bersangkutan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah

utang gaji dan upah, utang komisi, dan utang bunga.
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d) Hutang Jangka Panjang yang sudah jatuh tempo

Terdapat beberapa hutang jangka panjang dan wesel bayar jangka panjang

yang harus dibayar secara angsuran. Bagian dari hutang jangka panjang

yang jatuh tempo atau harus dibayar dalam waktu 12 bulan, harus

digolongkan sebagai hutang jangka pendek. Jumlah ini tidak termasuk

jumlah beban bunga yang harus dibayar karena beban bunga ini akan

dibukukan dalam akun hutang bunga.

e) Hutang Deviden

Hutang deviden adalah kewajiban perusahaan kepada para pemegang

sahamnya untuk membayar di masa mendatang dalam berbagai bentuknya,

baik kas, surat berharga atau saham.

f) Hutang deposit pelanggan

Hutang deposit pelanggan timbul karena perusahaan mengharuskan

pelanggan untuk membayar sejumlah uang sebagai jaminan atas harta dan

perusahaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang ini kepada

pelanggan pada kondisi tertentu. Uang jaminan semacam ini sering

dijumpai pada perusahaan minuman atau gas. Tentu uang jaminan yang

dikelompokkan sebagai hutang lancar adalah uang jaminan yang

diharapkan akan dikembalikan sesudah barang–barang milik perusahaan

dikembalikan oleh pembeli.

2) Hutang Jangka Panjang

Hutang Jangka Panjang yaitu hutang yang jatuh temponya lebih dari satu

tahun atau satu periode akuntansi. Jatuh temponya dapat terjadi dalam 1,5

tahun atau 2 tahun, 5 tahun atau lebih dari itu. Hutang jangka panjang
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biasanya timbul karena adanya kebutuhan dana untuk pembelian tambahan

aktiva tetap, menaikkan jumlah modal kerja permanen, membeli perusahaan

lain atau mungkin juga untuk melunasi hutang-hutang yang lain. Secara garis

besar hutang jangka panjang digolongkan pada dua golongan yaitu:

a) Hutang Hipotik

Hutang yang timbul berkaitan dengan perolehan dana dari pinjaman yang

dijaminkan dengan harta tetap. Dalam perjanjian biasanya harta yang

dijadikan jaminan berupa tanah atau gedung. Jika peminjam tidak

melunasi pada waktunya, pemberi pinjaman dapat menjual jaminan

tersebut yang kemudian diperhitungkan dengan hutang.

b) Hutang Obligasi

Surat hutang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang berisi kesediaan

untuk membayar sejumlah uang di masa mendatang beserta sejumlah

bunga sesuai dengan yang dijanjikan.

2. 1. 4 Profitabilitas

Setiap Perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaannya

dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Tetapi, selain itu

perusahaan juga harus dapat mengadakan efektivitas dan efisiensi dalam

melakukan operasional usaha perusahaan. Peningkatan produktivitas dan

dilakukannya program efektivitas dan efisiensi merupakan langkah yang diambil

perusahaan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan (profit).

1. Pengertian Profitabilitas

Kemampuan perusahaan untuk tetap dapat bersaing dalam kompetisi dengan

perusahaan - perusahaan lainnya, menuntut perusahaan untuk dapat
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meningkatkan profitabilitas. Pengertian profitabilitas seperti yang

dikemukakan oleh Hanafi dan Halim (2003:75) sebagai berikut: “Profitabilitas

adalah rasio yang melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba“.

Sedangkan pengertian profitabilitas menurut Munawir (2002:152)

mengemukakan bahwa: “Profitabilitas (profitability) atau Rentabilitas adalah

kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba“.

Menurut Heinze (1976), Gray et.al, (1995) dalam Mahdiyah (2008)

profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan

fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang

saham, sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka

semakin besar pengungkapan informasi sosial. Profitabilitas adalah hasil akhir

bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan

(Brigham & Houston, 2006), dimana rasio ini digunakan sebagai alat

pengukur atas kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan.

Dengan demikian pengukuran profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan

tingkat efektifitas manajemen secara menyeluruh dan secara tidak langsung

para investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis ini.

Selain itu keuntungan (profitabilitas) sangat penting bagi perusahaan bukan

saja untuk terus mempertahankan pertumbuhan bisnisnya namun juga

memperkuat kondisi keuangan perusahaan.

2. Analisis Rasio Profitabilitas

Banyak penulis yang memberikan beberapa uraian mengenai jenis rasio

didalamnya dapat digunakan untuk memahami kondisi perusahaan. Umumnya

rasio yang dikenal dan popular adalah rasio likuiditas, solvabilitas, dan
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profitabilitas. Menurut Harahap (2010 : 304) analisa rasio profitabilitas

adalah: “Analisa rasio profitabilitas yaitu menggambarkan kemampuan

perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber dana

yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan dan jumlah

cabang“.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas penulis mengambil kesimpulan

bahwa analisa rasio profitabilitas adalah gambaran akhir dari kemampuan

perusahaan dalam mendapatkan laba atau jawaban akhir tentang efisien

tidaknya perusahaan menghasilkan laba.

3. Cara Mengukur Rasio Profitabilitas

Untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan digunakan rasio-rasio

profitabilitas, Riyanto (2010:331) mengemukakan bahwa rasio-rasio

profitabilitas adalah: “Rasio-rasio profitabilitas merupakan rasio-rasio yang

menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-

keputusan (Profit Margin on Sales, Return on total asset, Return on net Worth

dan lain sebagainya)”. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan

menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset dan

modal tertentu. Ada tiga rasio yang dibicarakan yaitu : Profit Margin, return

on total assets (ROA) dan Return On equity (ROE).

Investor yang potensial akan menganalisis dengan cermat kelancaran sebuah

perusahaan dan kemampuannya untuk mendapatkan keuntungan (Profit)

karena mereka mengharapkan dividen dan harga pasar dari sahamnya.

Menurut Riyanto (2010), jenis rasio profitabilitas untuk mengukur tingkat

profitabilitas adalah sebagai berikut :
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a. Gross Profit Margin, merupakan rasio antara selisih penjualan neto dan

harga pokok penjualan dibandingkan dengan penjualan neto. Artinya

setiap rupiah penjualan menghasilkan laba bruto.

b. Operating Income ratio (operating profit margin), merupakan rasio antara

hasil selisih penjualan neto, harga pokok penjualan, dan biaya-biaya

lainnya dibandingkan dengan penjualan neto. Artinya rasio ini menghitung

laba operasi sebelum bunga dan pajak yang dihasilkan oleh setiap rupiah

penjualan.

c. Operating ratio, merupakan rasio antara selisih harga pokok penjualan dan

biaya-biaya dibandingkan dengan penjualan neto. Artinya biaya yang

dikeluarkan untuk setiap rupiah penjualan. Semakin besar rasio ini berarti

semakin buruk kondisi keuangan perusahaan.

d. Net Profit Margin, merupakan rasio antara keuntungan neto setelah pajak

dibandingkan dengan penjualan neto. Artinya setiap rupiah penjualan

menghasilkan keuntungan neto.

e. Earning Power of  Total Investment (Rate of return on total asset),

merupakan rasio antara EBIT dibandingkan dengan jumlah aktiva. Artinya

kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva

untuk menghasilkan keuntungan bagi investor atau pemegang saham.

f. Net earning power ratio (Rate of retun on Investment/ROI), merupakan

rasio antara keuntungan neto sesudah pajak dibandingkan dengan jumlah

aktiva. Artinya kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam

keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto.
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g. Rate or return for the owners (Rate of return on Net Worth), merupakan

rasio antara keuntungan neto sesudah pajak dibandingkan dengan jumlah

modal sendiri. Artinya kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan

keuntungan bagi pemegang saham preferen dan saham biasa.

4. Pengukuran Profitabilitas

Dalam penelitian ini, pengukuran profitabilitas diukur dengan menggunakan

Return on asset (ROA). Hal ini disebabkan karena aset perusahaan sebagian

besar berasal dari dana pihak ketiga (DPK). ROA digunakan untuk mengukur

efisiensi dan efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Tingginya ROA mengindikasikan

bahwa perusahaan semakin baik dalam penggunaan aset yang dimilikinya,

untuk memperoleh laba. Semakin besar rasio Return On Asset (ROA) suatu

perusahaan, maka akan semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai

oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut

dari segi penggunaan asset. Citra perusahan akan baik dimata stakeholder

apabila perusahaan tersebut dianggap memiliki kinerja yang baik. Kinerja

yang dinilai baik hanya dapat dicapai apabila sumber daya yang dikuasai

perusahaan dikelola dengan efektif dan efisien (Pasaribu, Kowanda, dan

Paramitha, 2015).
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2. 1. 5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No
Nama dan

Tahun
Variabel Penelitian Hasil Penelitian

1. Akinlo and
Asaolu (2012)

Studi ini menguji profil laba
perusahaan di Nigeria dan
menganalisis pengaruh leverage
terhadap profitabilitas untuk periode
1999-2007.
Profitabilitas adalah variabel dependen
sedangkan leverage dan ukuran
variabel kontrol bersifat independen
variabel. Bidang perhatian kami adalah
besarnya dan sifat hubungan.

Hasilnya menunjukkan bahwa
tingkat keuntungan agregat untuk
perusahaan mengalami
penurunan sebesar 0,02 persen
per tahun selama masa studi.
Namun, bila dipilah berdasarkan
sektor, beberapa perusahaan
sebenarnya mengalami
peningkatan tingkat keuntungan.
Hasilnya menunjukkan bahwa
ukuran perusahaan memiliki
pengaruh positif secara
signifikan pada profitabilitas,
sedangkan leverage berhubungan
negatif dengan profitabilitas.
Makalah ini menunjukkan bahwa
ekspansi,Peningkatan penjualan
dan rasio hutang yang rendah
meningkatkan profitabilitas
perusahaan. Hal ini
menunjukkan bahwa penggunaan
hutang
oleh perusahaan di Nigeria
menurunkan profitabilitas.

2. Julita (2013) Variabel Independen:
- Debt to Equity Ratio, diukur

menggunakan perbandingan total
utang terhadap modal;

- Debt to Asset Ratio, diukur
menggunakan perbandingan total
utang terhadap total aset

Variabel Dependen:
- Return on Asset (ROA), diukur

menggunakan perbandingan laba
setelah pajak terdahap total aset

Hasil dari penelitian ini
membuktikan bahwa Debt to
Equity Ratio secara parsial tidak
berpengaruh terhadap
Profitabilitas dan Debt to Asset
Ratio secara parsial berpengaruh
terhadap Profitabiltias.
Dan secara simultan menyatakan
bahwa Debt to Equity Ratio dan
Debt to Asset Ratio berpengaruh
terhadap Profitabilitas.

3. Tumewu (2014) Variabel Independen:
- Good Corporate Governance

Hasil penelitian, sebagai berikut:
- GCG berpengaruh tidak
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No
Nama dan

Tahun
Variabel Penelitian Hasil Penelitian

(GCG), diukur menggunakan nilai
komposit yang dipublikasikan oleh
BI;

Variabel Dependen:
- Debt to Asset Ratio (DAR), diukur

menggunakan perbandingan total
kewajiban terhadap total aset;

- Debt to Equity Ratio (DER),
diukur menggunakan
perbandingan hutang jangka
panjang terhadap modal;

- Return on Equity (ROE), diukur
menggunakan perbandingan laba
bersih terhadap modal;

- Net Profti Margin (NPM), diukur
menggunakan perbandingan laba
bersih terhadap pendapatan
operasional

signifikan terhadap Leverage
perusahaan perbankan yang
terdaftar di BEI;

- GCG berpengaruh signifikan
terhadap profitabilitas
perusahaan perbankan yang
terdaftar di BEI;

- DER memberikan pengaruh
yang signifikan terhadap
NPM pada perusahaan
perbankan yang terdaftar di
BEI

4. Tjandra (2015) Variabel Independen:
- Good Corporate Governance

(GCG), diukur dengan
menggunakan 3 indikator yaitu
ukuran komite audit, ukuran
dewan direksi, dan ukuran
komisaris independen;

Variabel Intervening:
- Leverage, diukur menggunakan

Debt to Asset Ratio (DAR),
dengan membagi total hutang
terhadap total aset;

Variabel Dependen:
- Profitabilitas, diukur menggunakan

Return on Asset Ratio, dengan
membagi laba bersih setelah pajak
terhadap total aset

Berdasarkan hasil penelitian
yang telah dilakukan, dapat
ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
- Good Corporate Governance

(GCG) memiliki pengaruh
negatif dan signifikan
terhadap profitabilitas pada
perusahaan property dan real
estate di Indonesia;

- Good Corporate Governance
(GCG) melalui Leverage,
memiliki pengaruh positif
namun tidak signifikan
terhadap profitabilitas pada
perusahaan property dan real
estate di Indonesia;

- Leverage memiliki pengaruh
positif dan sangat signifikan
terhadap profitabilitas pada
perusahaan property dan real
estate di Indonesia.

5. Istighfarin dan
Wirawati (2015)

Variabel Independen:
- Kepemilikan Institusional (INST),

diukur menggunakan

Penelitian ini menemukan
bahwa:
- Kepemilikan institusional
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No
Nama dan

Tahun
Variabel Penelitian Hasil Penelitian

perbandingan antara jumlah saham
yang dimiliki investor institusi
dengan total saham yang beredar;

- Ukuran Dewan Komisaris
Independen (DKI), diukur
menggunakan perbandingan
jumlah dewan komisaris
independen terhadap total dewan
komisaris;

- Komite Audit, diukur
menggunakan jumlah komite
audit;

- Index CGPI yang diterbitkan
majalah SWA;

Variabel Dependen:
- Profitabilitas, diukur menggunakan

Net Profit Margin (NPM)

dan CGPI berpengaruh
positif signifikan terhadap
profitabilitas;

- Sedangkan variabel dewan
komisaris independen dan
komite audit tidak
berpengaruh signifikan
terhadap profitabilitas.

6. Rouf (2015) Variabel Independen:
- Board Size (BSIZE), diukur

menggunakan jumlah total dewan
komisaris;

- Board Independen Directors
(BIND), diukur menggunakan
proporsi komisaris independen;

- CEO Duality (CEOD), diukur
menggunakan angka dummy;

- Board Audti Committee
(BACOM), diukur menggunakan
angka dummy

Variabel Dependen:
- Return On Assets (ROA)
- Return On Equity (ROE)

Penelitian ini menguji hubungan
antara empat mekanisme
corporate governance terhadap
nilai perusahaan, menggunakan
dua proksi yaitu ROA dan ROE.
Dengan menggunakan 93 sampel
perusahaan dari Dhaka Stoke
Exchange (DES) tahun 2006,
hasil penelitian ini menunjukkan
hubungan yang positif dan
signifikan antara BIND dan
ROA, serta hubungan positif dan
signifikan antara CEOD dan
ROA.
Namun, tidak ditemukan
hubungan yang signifikan antara
BSIZE dan ROA, serta hubungan
yang tidak signifikan antara
BACOM dan ROA.

7. Sari dan
Setiyowati
(2017)

Variabel Independen:
- Kepemilikan Manajerial, diukur

presentase kepemilikan saham
dewan direksi dan dewan
komisaris dibagi dengan jumlah
saham beredar menggunakan;

- Kepemilikan Institusional, diukur

Penelitian ini menguji dan
menganalisis pengaruh corporate
governance dan kebijakan utang
terhadap kinerja keuangan,
dengan hasil sebagai berikut:
- Secara simultan dan parsial,

Kepemilikan Manajerial
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Nama dan

Tahun
Variabel Penelitian Hasil Penelitian

menggunakan kepemilikan saham
oleh perbankan, asuransi, dana
pension, reksadana, dan istitusi
lain dibagi dengan jumlah saham
yang beredar;

- Komite Audit, diukur
menggunakan jumlah komite audit
di perusahaan;

- Dewan Komisaris Independen,
diukur menggunakan proporsi
komisaris independen terhadap
jumlah komisaris;

- Debt to Asset Ratio (DAR), diukur
menggunakan perbandingan total
aset terhadap total hutang.

Variabel Dependen:
- Return on Assets (ROA), diukur

menggunakan menghitung
prosentase dari laba bersih setelah
pajak dibagi dengan total aktiva

berpengaruh secara
signifikan terhadap Kinerja
Keuangan;

- Secara parsial, Kepemilikan
Institusional tidak
berpengaruh terhadap
kinerja keuangan;

- Secara simultan dan parsial
Komite Audit berpengaruh
terhadap Kinerja Keuangan;

- Secara simultan dan parsial,
Dewan Komisaris
Independen berpengaruh
signifikan terhadap Kinerja
Keuangan;

- Secara simultan dan parsial,
Kebijakan Utang
berpengaruh signifikan
terhadap Kinerja Keuangan.

2. 2 Hipotesis

2. 2. 1 Good Corporate Governance dan Profitabilitas

Hubungan antara GCG dengan profitabilitas adalah melalui kinerja perusahaan

yang semakin baik akan mencerminkan kesan yang baik pula terhadap investor.

Sehingga perusahaan akan meningkatkan kemampuannya dalam memperoleh

profit yang tinggi pula. Variabel GCG didalam penelitian ini digambarkan oleh

empat indikator yaitu kepemilikan managerial, kepemilikan institusional, proporsi

komisaris independen dan jumlah komite audit.

1) Kepemilikan Manajerial dan Profitabilitas

Shleifer dan Vishny (1986) dalam Siallagan dan Machfoedz (2006) menyatakan

bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki
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insentif untuk memonitor. Secara teoritis ketika kepemilikan manajemen rendah,

maka kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat.

Para investor institusional mempunyai kesempatan, sumber daya dan kemampuan

untuk melakukan pengawasan, menertibkan dan mempengaruhi para manajer

perusahaan dalam hal tindakan oportunistik manajemen (Chung et al. dalam

Purwandari, 2011). Investor institusional dengan kepemilikan saham dalam

jumlah besar akan mempunyai dorongan yang cukup kuat untuk mengumpulkan

informasi, mengawasi tindakan-tindakan manajemen dan mendorong kinerja yang

lebih baik. Bilamana investor institusional mempunyai kepemilikan saham dalam

jumlah yang  relatif rendah, maka para  investor institusional hanya memiliki

sedikit dorongan untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan oportunistik

manajer, oleh karena itu keberadaan investor institusi ini dipandang mampu

menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan.

Sari dan Setiyowati (2017) menyatakan bahwa secara simultan dan parsial,

Kepemilikan Manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja

Keuangan. Kepemilikan saham manajerial akan mendorong manajer untuk

berhati-hati dalam mengambil keputusan karena mereka ikut merasakan secara

langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut menanggung kerugian

sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Listyani, 2003).

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai

berikut:

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap profitabilitas.
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2) Kepemilikan Institusional dan Profitabilitas

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh

institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun dan Investment

banking (Siregar dan Utama, 2005). Kepemilikan institusional memiliki

kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring

secara efektif. Kepemilikan institusional memiliki peran yang penting dalam

meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi diantara pemegang saham dengan

manajer. Keberadaaan investor institusional dianggap mampu mengoptimalkan

pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang

diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan. Hasil penelitian

Kartikawati (2007) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh

positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional

yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak

investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic manajer.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai

berikut:

H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

3) Proporsi Komisaris Independen dan Profitabilitas

Komisaris independen adalah orang yang tidak memiliki hubungan dengan

perusahaan maupun afiliasinya seperti anak perusahaan atau induk perusahaan.

Hubungan afiliasi ini dapat mempengaruhi independensi dari penilaian atas

keputusan yang diambil, Bapepam (2010). Keberadaan Komisaris Independen

diharapkan akan dapat lebih efektif dalam melakukan pengawasan kepada pihak
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manajemen, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktik earning management,

Murhadi (2009).

Dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas

informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat

adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang

berdampak pada kepercayaan investor. Untuk mengatasinya dewan komisaris

diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan. Selain

mensupervisi dan memberi nasihat pada dewan direksi sesuai dengan UU No. 40

Tahun 2007, fungsi dewan komisaris yang lain sesuai dengan yang dinyatakan

dalam NCCG, 2001 adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan

tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan kepentingan berbagai stakeholder

perusahaan sebaik memonitor efektifitas pelaksanaan good corporate governance.

Rouf (2015) melakukan penelitian yang menguji hubungan antara empat

mekanisme corporate governance terhadap nilai perusahaan, menggunakan dua

proksi yaitu ROA dan ROE. Hasil penelitian tersebut menunjukkan hubungan

yang positif dan signifikan antara Board Independen Directors (BIND), yang

diukur menggunakan proporsi komisaris independen, dan ROA. Berdasarkan

uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

4) Jumlah Komite Audit dan Profitabilitas

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk

melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit mempunyai

tanggung jawab utama untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan

tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan
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kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan

keuangan. Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan

komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite

audit. Anggota komite yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang,

anggota komite ini merupakan komisaris independen sekaligus ketua komite.

Anggota lainnya yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari

pihak eksternal yang independen. Diharapkan dengan pelaksanaan audit dapat

mengurangi perilaku oportunistik para manajer, dan pihak manajemen diharapkan

akan berusaha meningkatkan profitabilitas tanpa melakukan rekayasa.

Sari dan Setiyowati (2017) melakukan pengujian dan menganalisis pengaruh

corporate governance dan kebijakan utang terhadap kinerja keuangan. Hasil dari

penelitian tersebut menyatakan bahwa secara simultan dan parsial jumlah Komite

Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan Return

on Assets (ROA). ROA diukur menggunakan prosentase dari laba bersih setelah

pajak dibagi dengan total aktiva. Menurut Familia (dalam Wicaksono, 2014)

komite audit memiliki hubungan yang positif terhadap profitabilitas perusahan.

Jadi setiap adanya peningkatan jumlah anggota komite audit maka akan diikuti

dengan peningkatan pada profitabilitas. Berdasarkan uraian di atas, maka

penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H4: Jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

5) Hutang dan Profitabilitas

Penggunaan Hutang sangat berpengaruh terhadap Profitabilitas, Menurut Hartono

(2007:254) dalam Suwitho (2013), menyebutkan bahwa utang itu mengandung

risiko. Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, semakin tinggi tingkat
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profitabilitas yang diharapkan sebagai imbalan terhadap tingginya risiko dan

sebaliknya semakin rendah risiko perusahaan, semakin rendah tingkat

profitabilitas yang diharapkan sebagai imbalan terhadap rendahnya risiko.

Menurut Hilmi (2010) peningkatan utang akan mempengaruhi besar kecilnya laba

atau keuntungan bagi perusahaan, yang mencerminkan kemampuan perusahaan

dalam memenuhi semua kewajibannya, yang ditunjukkan oleh beberapa bagian

modal sendiri yang digunakan untuk membayar seluruh kewajibannya, karena

semakin besar penggunaan utang maka akan semakin besar kewajibannya. Jadi,

pada intinya jika pinjaman atau utang mengalami perubahan maka profitabilitas

suatu perusahaan juga akan mengalami perubahan. Naiknya utang akan

menaikkan pula profitabilitas dan sebaliknya turunnya utang juga menurunkan

profitabilitas (Suwitho, 2013, dalam Ari dan Arlin, 2014). Berdasarkan uraian di

atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H5: Hutang perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas.
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4.3 Rerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada sebelumnya berikut ini

merupakan Rerangka Pemikiran yang tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Teori Penelitian
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BAB III

METODE PENELITIAN

3. 1 Jenis Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian kausal yaitu penelitian yang bertujuan

untuk menguji hipotesis tentang pengaruh satu atau beberapa variabel (variabel

independen) terhadap variabel lainnya (variabel dependen).

3.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, berikut

adalah variabel operasional yang akan digunakan dalam penelitian ini.

1. Variabel Dependen

Rasio profitabilitas (profitability ratio) adalah rasio untuk menilai kemampuan

perusahaan dalam mencari keuntungan dan memberikan tingkat efektivitas

manajemen suatu perusahaan, kasmir (2009). Proxi yang digunakan adalah

Return on total Asset (ROA), yang menunjukan hasil (return) atas jumlah

aktiva yang digunakan perusahaan, Kasmir (2009).

ROA =

2. Variabel Independen

a. Kepemilikan Manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak

manajemen perusahaan terhadap total jumlah saham yang beredar, Variabel

ini diukur berdasarkan pendekatan MGR oleh Boediono (2005) yang
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mengukur Dewan Direksi (Manajerial)  dengan membagi Jumlah lembar

saham yang dimiliki manajemen dengan total lembar saham yang beredar :

MGR =

b. Kepemilikan Institusional adalah jumlah persentase hak suara yang dimiliki

oleh institusi, sehingga investor ikut andil dalam mengambil keputusan

manajemen, Variabel ini diukur berdasarkan pendekatan INST oleh

Beiner et al. (2003) dalam Ujiyantho dan Bambang (2007) yang mengukur

Kepemilikan Institusional dengan membagi Jumlah lembar saham yang

dimiliki institusi dengan total lembar saham yang beredar. Kepemilikan

institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor

institusional, seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, institusi

luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya (Juniarti, 2009:89). Istilah

investor institusional mengacu kepada investor yang dilengkapi dengan

manajemen profesional yang melakukan investasi atas nama pihak lain, baik

sekelompok individu maupun sekelompok organisasi (Brancato, 1997 dalam

Juniarti, 2009:89). Sesuai dengan definisi di atas, kepemilikan institusional

diukur dengan persentase kepemilikan institusional dalam struktur saham

perusahaan sebagaimana penelitian-penelitian terdahulu (Bhojraj dan

Sengupta, 2003; Robert dan Yuan, 2006; Piot dan Missonier, 2007; Juniarti

dan Sentosa, 2009; Collins dan Huang, 2010; serta Shuto dan Kitagawa,

2010). Dirumuskan sebagai berikut:

INST =
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c. Proporsi komisaris independen merupakan outside board members yang

berpengalaman sebagai anggota dewan dari luar maupun dalam perusahaan,

Variabel ini diukur berdasarkan pendekatan BCOM oleh (Chtourou et al.,

2010) dalam Siallagan dan Machfoeds (2006) yang mengukur Komisaris

Independen dengan membagi Anggota komisaris dari luar perusahaan dengan

jumlah seluruah anggota dewan komisaris:

BCOM =

d. Komite Audit adalah ukuran jumlah komite audit yang ada di dalam

perusahaan. Ukuran variabel ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh

Sari dan Setiyowati (2017):

KA = Jumlah komite audit pada perusahaan

e. Hutang dapat diproksikan dengan Debt to Total Asset Ratio (DAR). Semakin

besar rasio utang terhadap total assets maka risiko bagi investor akan semakin

tinggi.

DAR =
Total Utang
Total Aset

3. 3 Populasi dan Sampel

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009) populasi adalah sekelompok orang,

kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakterisktik tertentu. Populasi

penelitian ini adalah seluruh perusahaan jasa sektor property, real estate dan

konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016 sebanyak 47

perusahaan. Sampel diperoleh dengan purposive sampling yaitu memilih sampel
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dengan sengaja melalui kriteria tertentu, sehingga sesuai dengan penelitian yang

dirancang. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016

(IPO sebelum tahun 2012);

2. Perusahaan tidak berpindah sektor/sub sektor periode 2012-2016;

3. Perusahaan tidak mengalami perubahan nama periode 2012-2016.

Jumlah perusahaan yang memenuhi ketiga kriteria tersebut adalah sebanyak 17

perusahaan, yang tertera pada tabel berikut

Tabel 3.1 Sampel Penelitian

No Perusahaan
1 PT Adhi Karya  (Persero) Tbk
2 PT Agung Podomoro Land Tbk
3 PT Summarecon Agung Tbk.
4 PT Alam Sutera Reality Tbk.
5 PT Bumi Citra Permai Tbk.
6 PT Megapolitan Development Tbk.
7 PT Lippo Cikarang Tbk.
8 PT Lippo Karawaci Tbk.
9 PT Lamicitra Nusantara Tbk.
10 PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.
11 PT Duta Pertiwi Tbk.
12 PT Ciputra Development Tbk.
13 PT Bumi Serpong Damai Tbk.
14 PT Sentul City Tbk.
15 PT Metropolitan land Tbk.
16 PT Greenwood Sejahtera Tbk.
17 PT Cowell Development Tbk.

3. 4 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut

Indriantoro dan Supomo (2009) data sekunder adalah sumber data penelitian yang

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan
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dicatat pihak lain) misalkan bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun

dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari laporan keuangan

perusahaan property periode tahun 2012-2016 yang terdapat di Bursa Efek

Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data dokumentasi

yaitu data sekunder yang berupa annual report yang go public dan yang

dipublikasikan melalui www.idx.co.id.

3. 5 Metode Analisis Data

3. 5. 1 Statistik Deskriptif

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan statistik deskriptif, regresi

berganda dan uji beda dua mean untuk pengujian hipotesis. Model regresi linier

berganda dipilih karena penelitian ini dirancang untuk meneliti faktor-faktor yang

berpengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat, Novrianto (2008).

Metode analisis data dengan menggunakan data time series cross section (pooling

data) dirumuskan sebagai berikut:

ROAit= 0 + MGRit + INSTit + BCOMit + KAit + DARit+ eit

Dalam hal ini:

ROA = Profitabilitas perusahaan i tahun t;
MGRit = Kepemilikan Managerial perusahaan i tahun t;
INSTit = Kepemilikan Institusional perusahaan i tahun t,

jumlah/proporsi;
BCOMit = Proporsi Dewan Komisaris Independent perusahaan i tahun t,

jumlah/komposisi;
KAit = Jumlah Komite Audit perusahaan i tahun t;
DARit = Dept to Asset Ratio perusahaan i tahun t
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3. 5. 2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji

autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas untuk menguji kevalidan data. Sebelum

masuk ke uji asumsi klasik, dilakukan langkah screening dengan mengidentifikasi

adanya data outlier terlebih dahulu.

1. Identifikasi Data Outliers

Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang

terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul

dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel

kombinasi (Ghozali, 2005). Identifikasi data outliers dilakukan agar model

lebih baik karena tidak ada data yang terlalu esktrim dibandingkan dengan

data yang lain.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang

lain (Ghozali, 2005). Dijelaskan dalam Ghozali bahwa jika variance residual

satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas

dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah

yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Uji ini

dilakukan dengan menggunakan Grafik Scatterplot dan uji Glejser. Grafik

Scatterplot dapat mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dengan melihat

pola pada grafik seperti pola teratur atau pola menyebar (Ghozali, 2005).

Sedangkan uji Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolute residual

terhadap variabel independen (Gujarati dalam Ghozali, 2005).
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3. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2005). Uji

normalitas dilakukan dengan analisis grafik yaitu dengan melihat grafik

histogram dan normal probability plot serta uji statistic non-parametrik

Kolmogorov- Smirnov (K-S).

4. Uji Multikolinieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan

adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2005). Dalam

Ghozali (2005) juga disebutkan model regresi yang baik seharusnya tidak

terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling

berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal

adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel

independen sama dengan nol. Uji ini diakukan dengan perhitungan nilai

Tolerance dan VIF.

5. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2005). Dalam Ghozali

juga dijelaskan bahwa jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang

waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual

(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji Run Test.
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3. 5. 3 Analisis Regresi

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Penelitian ini

memiliki variabel dependen yaitu manajemen laba dan variabel independen yaitu

Komite Audit perusahaan, kepemilikan managerial perusahaan. Dewan komisaris

independent perusahaan, kepemilikan Institusional perusahaan, profitabilitas

perusahaan, dan hutang. Untuk menguji seluruh hipotesis dalam penelitian ini,

maka persamaan regresi linier berganda.

3. 5. 4 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini, digunakan regresi OLS (Ordinary

Least Square). Berikut langkah-langkah pengujian yang dilakukan:

1. Koefisien Determinasi (Goodness of Fit)

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan

model dalam menerangkan variasi variable dependen (Ghozali, 2005). Nilai

koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Dalam Ghozali juga dijelaskan

bahwa nilai R yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen

dalam menjelaskan variasi  variabel  dependen amat terbatas. Nilai yang

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel

dependen. Pada uji ini  digunakan nilai Adjusted R2. Apabila nilai Adjusted

R2 bernilai negatif, maka menurut Gujarati (dalam Ghozali, 2005) nilai

Adjusted R2 dianggap bernilai 0.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara



52

bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2005). Untuk

menguji hipotesis dengan uji statistik F menggunakan kriteria (Ghozali, 2005)

sebagai berikut:

a. Quick look : bila nilai F lebih besar daripada 4 maka Ho dapat ditola pada

derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain hipotesis alternatif, yang

menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan

signifikansi mempengaruhi variabel dependen diterima.

b. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel.

Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka Ho ditolak dan

menerima Ha.

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan

variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Cara melakukan uji t adalah

sebagai berikut (Ghozali, 2005):

a. Quick look : bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan

derajat kepercayaan sebesar 5%, maka Ho dapat ditolak nila nilai t lebih

besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain, hipotesis alternatif

yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual

mempengaruhi variabel dependen diterima.

b. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila

nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel,

maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen diterima.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5. 1 Simpulan

Penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh mekanisme good corporate

governance dan hutang terhadap profitabilitas. Semua variabel independen secara

bersama-sama mempengaruhi variable dependen, adapun simpulan untuk masing-

masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan manajerial tidak bepengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini

disebabkan karena jumlah kepemilikan manajerial yang masih relatif kecil

pada perusahaan sampel, sehingga manajer memiliki control yang kecil pada

perusahaan dan belum dapat memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan Tabel 4.7, rata-rata kepemilikan manajerial hanya sebesar 0,0205

(kurang dari 5%).

2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini

disebabkan bahwa besar atau kecilnya kepemilikan institusional atas

perusahaan belum mampu mengontrol dan mengawasi tindakan oportunistik

manajer dalam perusahaan. Tindakan oportunistik manajer dalam perusahaan

yang terlalu besar tidak mampu dikendalikan oleh investor institusional secara

efisien dikarenakan investor institusional akan lebih berfokus pada perusahaan

daripada tindakan oportunistik manajer.
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3. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Hal ini disebabkan karena peran dari komisaris independen yang seharusnya

bersikap independen dengan mengesampingkan kepentingan pribadi atau

manajemen belum terlaksana dengan baik. Perusahaan hanya sekedar

memenuhi ketaatan terhadap regulasi, tanpa mengoptimalkan peran komisaris

independen sebagai pengawas kinerja manajemen dalam mengelola

perusahaan. Selain itu besarnya kendali dari pendiri perusahaan dan

kepemilikan saham mayoritas menjadikan peran komisaris independen

terhadap pengawasan menjadi tidak efektif.

4. Komite audit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan

bahwa penambahan jumlah komite audit tidak dapat menjamin keefektifan

kinerja komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap profitabilitas

perusahaan. Selain itu pembentukan dari komite audit dalam suatu perusahaan

hanya atas dasar untuk pemenuhan regulasi yang mensyaratkan bahwa

perusahaan harus membentuk komite audit.

5. Hutang (DAR) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Kontribusi

pengaruh yang bersifat negatif dari Debt to Asset Ratio (DAR) terhadap

Return on Assets (ROA) menunjukkan akan adanya kecenderungan semakin

tinggi rasio DAR memberikan pengaruh yang bersifat mengurangi

profitabilitas perusahaan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa rata-rata

rasio DAR perusahaan menunjukkan angka yang baik sebesar 0,444167,

sehingga dengan aset yang dimiliki maka perusahaan tetap dapat

menghasilkan keuntungan atau laba yang diharapkan.
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5. 2 Saran

Bagi penelitian selanjutnya perlu dilakukan identifikasi dan penambahan variabel

baru atau proksi GCG yang digunakan, seperti ukuran/jumlah dewan direksi dan

jumlah dewan komisaris. Selain itu, bagi penelitian selanjutnya serta memperluas

sampel penelitian guna memperoleh hasil yang dapat digeneralisasi.

Berdasarkan Good Corporate Governance (GCG) dan Hutang secara simultan

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan

property dan real estate di Indonesia. Oleh karena itu, bagi perusahaan kedua

variabel tersebut harus sungguh-sungguh diperhatikan oleh perusahaan secara

seimbang dan tepat.

Perusahaan property dan real estate di Indonesia hendaknya mampu

mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya. Dalam hal ini, perusahaan

property dan real estate di Indonesia harus memilih Dewan Komisaris, Dewan

Direksi, dan Komite Audit secara lebih selektif karena posisi tersebut sangat

menentukan keberhasilan dan peningkatan kinerja perusahaan, bukan hanya

sekedar memenuhi jumlah minimum yang di syaratkan, benar-benar independen

dan memiliki kemampuan dalam melakukan pengawasan internal perusahaan

karena peran komite audit sangat penting untuk membantu dewan komisaris

dalam mengawasi internal perusahaan, sehingga lingkungan kerja menjadi lebih

kondusif dan tindak kecurangan maupun manipulasi dapat diminimalisir dan

profitabilitas meningkat serta hutang dapat diminimalisir.
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