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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek Penelitian ini adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 sampai tahun 2015. Perusahaan 

BUMN dipilih karena merupakan perusahaan yang menjadi contoh penerapan 

kebijakan pemerintah khususnya dalam penerapan Good Corporate Governance. 

Dalam pemilihan sampel, penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling. Hasil dari metode purposive sampling yaitu terdapatnya 12 perusahaan 

BUMN yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.  

Dalam penelitian ini menggunakan alat uji statistik yaitu SPSS. Ada beberapa 

tahapan pengujian yang harus dilakukan karena penelitian ini menggunakan 

analisis regresi berganda. Tahapan pertama adalah melakukan uji asumsi klasik 

yang bertujuan untuk menguji kelayakan data yang terdiri dari Uji 

Multikolonieritas, Uji Autokorelasi, Uji Heterokesdastisitas dan Uji Normalitas. 

Tahapan selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji t 

yang bertujuan untuk menguji pengaruh antar variabel.   
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4.2. Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

OWN 48 ,000000284 ,004114483 ,00047033177 ,000827418366 

DIR 48 5,000000000 11,000000000 7,00000000000 1,786474002526 

IND 48 ,333333333 ,600000000 ,40390211621 ,087190041674 

AUDIT 48 2,000000000 7,000000000 4,35416666667 1,228899928986 

ROA 48 -,118500000 ,309400000 ,05981041667 ,083066205945 

Valid N 

(listwise) 
48 

    

Sumber : Data sekunder yang diolah tahun 2017 

 

Variabel Kepemilikan Manajerial (OWN) menunjukkan nilai minimum 

sebesar 0,0000284% yang di tunjukkan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia 

pada tahun 2012. Hal ini karena saham manajemen yang dimiliki 

perusahaan hanya 5.724 lembar dengan jumlah modal saham beredar 

sebesar 20.159.999.280 lembar. Nilai maksimum sebesar 0,411% 

ditunjukkan oleh PT. Wijaya Karya pada tahun 2012. Hal ini karena saham 

manajemen yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebesar 

25.121.500 lembar dengan modal saham beredar sebesar 6.105.627.500 

lembar. Nilai rata-rata sebesar 0,047% dan standar deviasi 0,000827418366.  

Variabel Dewan direksi (DIR) menunjukkan jumlah dewan direksi pada 

setiap perusahaan BUMN dengan  nilai minimum sebesar 5 yang 

ditunjukkan oleh PT. Kimia Farma selama 4 tahun berturut-turut dan pada 

PT. Jasa Marga pada tahun 2012 sampai 2014. Nilai maksmimum sebesar 

11 ditunjukkan oleh PT. Bank Negara Indonesia pada tahun 2012 dan PT. 
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Bank Mandiri tahun 2012, 2013, dan 2015 , dan nilai rata-rata sebesar 7 . 

Standar deviasi sebesar 1,7867.  

Variabel Dewan Komisaris Independen (IND) menunjukkan proporsi 

dewan komisaris yang nilai minimum sebesar 0,3333 atau 33% , nilai 

maksmimum sebesar 0,6000 atau 60% , nilai rata-rata sebesar 0,4039 atau 

40,39%, dan standar deviasi sebesar 0,0871 atau 8,71% . Hal ini 

menunjukkan bahwa sampel perusahaan telah memenuhi peraturan menteri 

Negara BUMN yang mewajibkan persentase keberadaan dewan komisaris 

independen paling sedikit adalah 20% dalam dewan komisaris. Jumlah 

komisaris independen yang besar dalam perusahaan dapat menjadi kontrol 

terhadap kebijakan perusahaan. 

Variabel Komite Audit (AUDIT) menunjukkan jumlah komite audit 

yang berada di perusahaan BUMN dengan nilai minimum sebesar 2 yang 

ditunjukkan oleh PT. Bank Negara Indonesia tahun 2013, nilai maksimum 

sebesar 7 yang ditunjukkan oleh PT. Aneka Tambang tahun 2012 dan PT. 

Perusahaan Gas Negara tahun 2013. Nilai rata-rata sebesar 4,235 , dan 

standar deviasi sebesar 1,2288. 

Sedangkan variabel ROA (Return on Assets) menunjukkan nilai 

minimum sebesar -11,85% yang ditunjukkan oleh PT. Garuda Indonesia 

pada tahun 2014. Hal ini karena pada tahun tersebut PT. Garuda Indonesia 

mengalami kerugian sebesar Rp -4.589.256.310.760 dan total aset sebesar 

Rp 38.726.706.678.600 sehingga menyebabkan nilai ROA yang negatif. 

Nilai maksimum sebesar 31% yang ditunjukkan oleh PT. Perusahaan Gas 
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Negara pada tahun 2012. Hal ini karena laba yang dimiliki perusahaan 

paling besar di tahun 2012 dibanding tahun 2013 sampai tahun 2015 yaitu 

sebesar 915.256.250 dalam bentuk USD, menjadi Rp 8.850.527.937.500 

jika di rupiahkan dan total aset sebesar Rp37.791.929.624.730 . Nilai  rata-

rata sebesar 5,98% dan standar deviasi sebesar  0,0830. 

4.3. Analisis Data 

4.3.1. Pengujian asumsi klasik 

a. Uji Multikolonieritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Dalam 

perhitungan uji ini menggunakan dua cara yaitu melalui hasil dari nilai 

Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). 

Tabel 4.2 

Uji Multikolonieritas  

 Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics Kesimpulan 

Tolerance VIF  

 

(Constant)    

OWN ,672 1,488 Tidak terjadi multikolonieritas 

DIR ,553 1,807 Tidak terjadi multikolonieritas 

IND ,426 2,348 Tidak terjadi multikolonieritas 

AUDIT ,918 1,089 Tidak terjadi multikolonieritas 

 a. Dependent Variable: ROA 

Sumber : Data sekunder yang diolah tahun 2017 

 

Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada variable 

independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti 
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tidak ada korelasi antara variable independen yang lainnya lebih dari 

95%. Hasil perhitungan Variance Inflation Independen (VIF) 

menunjukkan tidak ada satu variable independen yang memiliki nilai 

VIF lebih dari 10, jadi disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas 

antar variable independen dalam model regresi. 

b. Uji Autokorelasi 

Uji ini betujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 

terdapat korelasi antara periode waktu (t) dengan periode waktu 

sbelumnya (t-1). Dalam pengujian ini tidak boleh terdapat autokorelasi 

dan caranya dengan menggunakan pengujian Durbin-Watson (DW-

test).  

Tabel 4.3 

Uji Autokorelasi menggunakan Durbin-Watson (DW-test) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,388a ,151 ,072 ,0800370581 2,129 

a. Predictors: (Constant), AUDIT, DIR, OWN, IND 

b. Dependent Variable: ROA 

Sumber : data sekunder yang diolah tahun 2017 

Berdasarkan hasil pengujian Durbin-Watson (DW-test) maka 

diperoleh nilai DW sebesar 2,129. Hasil Durbin Watson harus lebih 

besar dari dU dan kurang dari 4 – dU maka penelitian ini dapat dikatakan 

tidak terdapat korelasi. Jika dilihat dari table DW dengan dignifikansi 

0,05 dan jumlah data (n) = 48, serta jumlah variabel k= 4, maka 

diperoleh nilai dL sebesar 1,3619 dan dU sebesar 1,7206. Jika dianalisa 
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menurut tabel maka dU < dw < 4 - dU jadi 1,7206 < 2,129 < 2,2794. 

Hasil perhitungan DW lebih besar dari dU dan kurang dari 4 – dU 

dengan hasil 2,129. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi.  

c. Uji Heterokesdastisitas 

Uji ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain. Jika varian dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut 

heteroskedastisitas.  

Tabel 4.4 

Uji Heterokesdastisitas dengan Uji Glejser 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,149 ,043  3,490 ,001 

OWN -1,671 10,690 -,026 -,156 ,876 

DIR -,002 ,005 -,084 -,455 ,652 

IND -,226 ,127 -,373 -1,773 ,083 

AUDIT ,004 ,006 ,084 ,584 ,562 

a. Dependent Variable: absres 

Sumber : data sekunder yang diolah tahun 2017  

Penelitian ini menggunakan Uji Glejser dengan menunjukkan 

bahwa propabilitas nilai signifikansi semua variabel independen diatas 

tingkat kepercayaan 5% (0,05), hal ini menandakan bahwa tidak terjadi 

heterokesdastisitas pada model regresi. Nilai signifikansi pada variabel 

independen menunjukkan hasil lebih dari 0,05. Hal ini menandakan 
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bahwa seluruh dari variabel independen ini tidak terdapatnya 

heterokesdastisitas. 

d. Uji Normalitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah data yang telah 

dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Data yang dikatakan tidak 

valid adalah apabila data yang sudah terkumpul tersebut tidak memiliki 

distribusi normal. Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan uji 

statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) menggunakan 

program SPSS 20. 

Tabel 4.5 

Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 48 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation ,07655550 

Most Extreme Differences 

Absolute ,119 

Positive ,119 

Negative -,096 

Kolmogorov-Smirnov Z ,827 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,501 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data sekunder yang diolah tahun 2017 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil bahwa dasar dalam 

pengambilan keputusan adalah jika 2 tailed > 0,05 maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. Besarnya nilai kolmogrov smirnov adalah 
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0,827 dan signifikan pada 0,501. Besarnya asym. Sig. 2-tailed > 5%, 

jadi data residual berdistribusi normal dan diterima.  

4.3.2. Uji Regresi Linear Berganda 

Untuk pengujian hipotesis pertama sampai pengujian hipotesis 

keempat dilakukan dengan metode uji pengaruh dengan regresi linear 

berganda yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda  

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) ,074 ,069  1,080 ,286   

OWN -7,151 17,212 -,071 -,415 ,680 ,672 1,488 

DIR -,006 ,009 -,131 -,693 ,693 ,553 1,807 

IND -,157 ,205 -,164 -,764 ,449 ,426 2,348 

AUDIT ,022 ,010 ,323 2,201 ,033 ,918 1,089 

a. Dependent Variable: ROA 

Sumber : data yang diolah tahun 2017 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut: 

ROA = 0,074 -7,151 OWN -0,006 DIR - 0,157 IND + 0,022 AUDIT +  

1. Konstanta (α) ini berarti jika semua variabel independen 

memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel dependen sebesar 

0,074 

2. Variabel OWN terhadap ROA diketahui nilai koefisiennya       

-7,151 



 
 

44 
 

3. Variabel DIR terhadap ROA diketahui nilai koefisien -0,006 

4. Variabel IND terhadap ROA dengan nilai koefisien -0,157 

5. Dan variabel AUDIT terhadap ROA diketahui nilai koefisien 

0,022 

4.3.2.1. Uji t  

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen dan variabel control secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen secara individu. Derajat 

signifikansi yang digunakan adalah 0,05 atau 5%. Analisis uji t juga 

dilihat dari t hitung dan t tabel dengan perhitungan tingkat 

kepercayaan dibagi 2 ; jumlah data yang diteliti dikurangi dengan 

variabel independen dan dikurangi 1.  

1. Tingkat probability sebesar 0,680 > 0,05 yang nilai 

probabilitasnya lebih besar dari nilai signifikansinya, maka H1 

ditolak dan H0 diterima. Variabel OWN mempunyai thitung = 

0,415 dengan ttabel = 2,017 dengan thitung < ttabel yang artinya 

adalah variabel OWN memiliki kontribusi terhadap ROA. Dapat 

disimpulkan bahwa secara individu Kepemilikan Manajerial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

2. Tingkat probability 0,492 > 0,05 yang nilai probabilitasnya 

lebih besar dari nilai signifikansinya, maka H2 ditolak dan H0 

diterima. Variabel DIR mempunyai thitung = 0,693 dengan ttabel = 

2,017 dengan thitung < ttabel yang artinya adalah variabel DIR 
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memiliki kontribusi terhadap ROA. Dapat disimpulkan bahwa 

secara individu Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ROA. 

3. Tingkat probability 0,449 > 0,05 yang nilai probabilitasnya 

lebih besar dari nilai signifikansinya, maka H3 ditolak dan H0 

diterima. Variabel IND mempunyai thitung = 0,764 dengan ttabel = 

2,017 dengan thitung < ttabel yang artinya adalah variabel IND 

memiliki kontribusi terhadap ROA. Dapat disimpulkan bahwa 

secara individu Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh 

terhadap ROA. 

4. Tingkat probability 0,033 < 0,05 yang nilai probabilitasnya 

lebih kecil dari nilai signifikansinya, maka H4 diterima dan H0 

ditolak. Variabel AUDIT mempunyai thitung = 2,201 dengan 

ttabel= 2,017. Jadi thitung > ttabel dapat disimpulkan bahwa variabel 

AUDIT memiliki kontribusi terhadap ROA. Dapat simpulkan 

bahwa Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

4.4.Pembahasan  

Secara keseluruhan hasil hipotesis dengan menggunakan regresi berganda 

adalah sebagai berikut:  
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Tabel 4.8 

Ringkasan hasil pengujian hipotesis 

 

Kode Hipotesis Kesimpulan 

H1 Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap Return 

on Asset  

Ditolak 

H2 Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset Ditolak 

H3 Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap 

Return on Asset 

Ditolak 

H4 Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset Diterima 

 

4.4.1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Return on Asset 

Berdasarkan dari pengujian hipotesis pertama dapat dilihat dari nilai 

koefisien sebesar -7,151 dengan nilai signifikan lebih besar dari α = 0,05 

yaitu sebesar 0,680. Hal ini menunjukkan kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN yang 

diukur menggunakan ROA.  

Kepemilikan manajerial perusahaan yaitu saham yang dimiliki oleh 

manajemen masih tergolong rendah. Rata-rata proporsi kepemilikan saham 

oleh pihak manajerial dalam sampel ini yang dilihat dari hasil statistik 

deskriptif sangat rendah yaitu sebesar 0,047% dengan nilai minimum 

0,0000284% dan nilai maksimum sebesar 0,411%. Hal ini karena jumlah 

modal saham beredar yang mayoritas tidak ada perubahan saham yang 

diinvestasikan atau tidak ada penerbitan saham baru dan persentase 

kepemilikan manajerial mayoritas mengalami penurunan.  

Kepemilikan manajerial yang terlalu rendah memungkinkan pihak 

manajemen belum dapat berpartisipasi aktif dalam membuat suatu 

keputusan yang baik di perusahaan. Selain itu Manajer sebagai pemegang 



 
 

47 
 

saham minoritas belum cukup memiliki rasa kepemilikan terhadap 

perusahaan sehingga manajer tidak dapat menyelaraskan perbedaan tujuan 

berdasarkan posisi antara kepentingan pemegang saham dari luar 

manajemen dengan pemegang saham yang dimiliki manajemen sehingga 

permasalahan lain dapat muncul akibat konflik antara pemegang saham dari 

luar manajemen dengan pihak manajemen tidak terselesaikan. Permasalahan 

tersebut salah satunya adalah para investor tidak cukup menjamin bahwa 

manajer tidak akan melakukan tindakan kecurangan demi memenuhi 

kepentingan pribadinya dikarenakan saham yang dimiliki pihak manajemen 

tidak cukup besar untuk dapat memberikan keuntungan lebih, apabila hal ini 

terjadi maka dapat berakibat pada kerugian yang akan ditanggung oleh 

perusahaan dan para pemegang saham dari luar perusahaan yang nantinya 

pihak investor tidak akan mempercayai menginvestasikan dananya pada 

perusahaan tersebut yang dampaknya tidak akan meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan atau keuntungan yang diperoleh perusahaan akan 

menurun. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

Wehdawati, dkk (2012) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.  

4.4.2. Pengaruh Dewan Direksi terhadap Return on Asset 

Berdasarkan dari pengujian hipotesis kedua dapat dilihat dari nilai 

koefisien sebesar -0,006 dengan nilai signifikan lebih besar dari α = 0,05 

yaitu sebesar 0,492. Hasil ini menunjukkan bahwa dewan direksi tidak 



 
 

48 
 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN yang 

diukur menggunakan ROA.  

Dewan direksi berperan di dalam pengambilan suatu keputusan dan 

menentukan kebijakan-kebijakan penting yang diperlukan oleh perusahaan. 

Pada pedoman GCG menyebutkan bahwa komposisi dewan direksi harus 

sesuai dengan kompleksitas perusahaannya. Hal ini menunjukkan bahwa 

besar kecilnya suatu dewan direksi dalam perusahaan tidak dapat 

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan karena kemungkinan jumlah 

dewan direksi yang begitu besar memungkinkan timbulnya permasalahan 

baru. Permasalahan yang dapat muncul tersebut adalah dengan komunikasi 

yang kurang baik diantara para direktur, koordinasi yang kurang efektif, dan 

tindakan-tindakan yang lama dalam mengatasi masalah pengelolaan didalam 

perusahaan. 

Hal ini terbukti pada uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai 

minimum yaitu 5 pada tahun 2012 yang ditunjukkan oleh PT. Kimia Farma 

(Persero) Tbk memiliki ROA sebesar 9,88% dan pada beban gaji dewan 

direksi dan dewan komisaris ditunjukkan sebesar Rp 24.093.825.132 jika 

dibandingkan dengan nilai maksimum yaitu 11  pada tahun 2012 yang 

ditunjukkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk memiliki ROA sebesaar 

3,55% dan pada beban gaji dewan direksi dan dewan komisaris sebesar 

Rp140.433.000.000. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah 

dewan direksi yang terlalu besar menjadikan beban operasional pada 

perusahaan pun besar sehingga apabila kinerja dewan direksi belum optimal 
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dalam menjalankan tugasnya maka hal tersebut dapat berdampak pada 

profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan pun menjadi kecil sehingga 

tidak dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Widyati (2013) yang menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.  

4.4.3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Return on Asset 

Berdasarkan dari pengujian hipotesis ketiga dapat dilihat dari nilai 

koefisien sebesar -0,157 dengan nilai signifikan lebih besar dari α = 0,05 

yaitu sebesar 0,449. Hal ini menunjukkan bahwa dewan komisaris 

independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan BUMN yang diukur dengan ROA.  

Pada uji statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum pada proporsi 

dewan komisaris independen yaitu sebesar 33% dan nilai maksimumnya 

yaitu 60% jika dilihat dari peraturan perundangundangan yang berlaku, 

yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/ 

MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 

Corporate Governance) pada BUMN, dan Board Manual Perusahaan, 

komposisi Dewan Komisaris paling sedikit 20% (dua puluh persen) 

merupakan Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan keputusan 

pengangkatannya. 
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Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris independen 

yang tinggi mungkin hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan formalitas 

perusahaan dalam menjalankan peraturan mengenai Good Corporate 

Governance sehingga pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris 

independen pun belum mampu mengurangi risiko-risiko yang terjadi di 

dalam pengelolaan perusahaan selain itu biaya yang dikeluarkan untuk 

memberikan kewajiban perusahaan kepada dewan komisaris independen 

pun tidak sedikit sehingga dengan penambahan atau besarnya dewan 

komisaris independen belum tentu dapat meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan.  

Hasil ini sejalan dengan penelitian Wehdawati, dkk (2015) yang 

menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen negatif 

berpengaruh terhadap ROA dan ROE. hasil yang sama juga dinyatakan 

Fitriani dan Hapsari (2013) bahwa komisaris independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROA (Return on Asset).  

4.4.4. Pengaruh Komite Audit terhadap Return on Asset 

Berdasarkan dari pengujian hipotesis keempat dapat dilihat dari nilai 

koefisien sebesar 0,022 dengan nilai signifikan lebih kecil dari α = 0,05 

yaitu sebesar 0,033. Hal ini menunjukkan bahwa indikator komite audit 

memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA.  

Di lihat dari hasil uji statistik bahwa nilai rata-rata dari data yang diteliti 

menunjukkan 4. Hal ini mendukung hasil uji pengaruh t (t-test) yang 

menunjukkan hasil komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
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keuangan perusahaan karena dengan bertambahnya atau besarnya jumlah 

komite audit maka akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan atau 

profit yang dimilikinya. Hal ini dapat terjadi karena pengawasan yang 

dilakukan oleh komite audit pun akan meningkat seiring dengan 

bertambahnya jumlah komite audit. Dengan pengawasan tersebut dapat 

meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan, dapat memberikan 

masukan-masukan yang lebih baik terhadap dewan komisaris yang 

kemudian akan dikaji bersama dewan direksi mengenai laporan manajemen 

dan pengelolaannya. maka dari itu jumlah komite audit yang optimal di 

dalam perusahaan dapat meningkatkan pengawasan dan kontrol yang 

dampaknya adalah kinerja keuangan perusahaan yang meningkat pula. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rini dan Ghozali 

(2012) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA). 

Dalam penerapan Good Corporate Governance yang indikatornya merupakan 

kepemilikan manajerial, dewan direksi, dewan komisaris independen dan komite 

audit oleh perusahaan BUMN ternyata belum optimal dilakukan secara konsisten 

dan berkomitmen dalam menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance.  

1. Keterbukaan (Transparansy)  

Kurangnya transparansi pada pengelolaan BUMN dalam menjalankan 

kegiatan usahanya ternyata masih menjadi penyebab tidak optimalnya 

peranan GCG. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat kasus korupsi 
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yang menimpa perusahaan BUMN salah satunya adalah pada PT. Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk yang dilakukan oleh Direktur Utama yang 

bernama Emirsyah Satar yang menjabat pada periode tahun 2005-2014. 

Hal ini menjadi permasalahan keterbukaan karena dari pihak direktur 

tersebut menerima suap untuk kepentingan pribadi sehingga dampaknya 

yang terjadi adalah memberikan kerugian terhadap Perusahaan.   

2. Akuntabilitas (Accountability)  

Dalam hal kejelasan fungsi dan tanggungjawab pada dewan direksi dan 

dewan komisaris independen telah memenuhi persyaratan yang terdapat 

pada peraturan dan pedoman GCG yang dirasa hanya untuk memenuhi 

persyaratan pada peraturan tersebut. Penunjukkan dewan direksi dan 

dewan komisaris oleh Kementrian BUMN tidak terlepas dari persetujuan 

rakyat yang direpresentasikan oleh DPR, namun terkadang posisi ini tidak 

jarang menjadi kepentingan-kepentingan politik untuk dapat menguasai 

BUMN dalam penyalahgunaan biaya yang akhirnya menyimpang dari 

tujuan suatu perusahaan BUMN.  

3. Pertanggungjawaban (Responsibility) 

Pertanggungjawaban merupakan aspek penting dalam pengelolaan 

perusahaan. Tanggung jawab perusahaan untuk meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan dilihat dari pihak manajemen seperti dewan direksi 

dan dewan komisaris independen dirasa banyak yang perlu diperbaiki 

dimulai dari menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada perusahaan.   
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4. Independensi (Independency) 

Dalam pengelolaan perusahaan secara independen dan tidak terpengaruh 

oleh kepentingan dari pihak manapun diwujudkan dalam bentuk dewan 

komisaris independen dan komite audit. Pada dewan komisaris independen 

dirasa belum cukup baik dalam pengawasan terhadap dewan komisaris dan 

direksi yang akhirnya hanya digunakan untuk memenuhi syarat dan 

peraturan GCG yang dibuktikan pada PT. Garuda Indonesia mengalami 

kerugian akibat kurang pengawasan terhadap Direktur Utama yang 

akhirnya dapat melakukan kecurangan atau penyelewengan untuk 

kepentingan pribadinya. Namun perusahaan telah menunjuk pihak 

independen yang digunakan untuk membantu dewan komisaris yaitu 

Komite Audit yang telah melakukan pengawasan dan kontrol terhadap 

perusahaan BUMN secara optimal untuk meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan.   

5. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness) 

Dalam pengelolaannya perusahaan BUMN yang baik adalah yang dapat 

menghentikan adanya pengaruh atau intervensi politik yang pada akhirnya 

dapat memberikan dapat menyimpang pada tujuan utama perusahaan 

BUMN.  Namun saat ini masih banyak perusahaan BUMN yang belum 

dapat terlepas dari kepentingan-kepentingan yang menyangkut mengenai 

politik pemerintahan sehingga hal ini akan sulit dalam hal kewajaran.  

  




