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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Statistik Deskriptif 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai statistik deskriptif pada penelitian 

ini. Dari data awal berjumlah 83, ternyata ada data yang tidak normal sehingga data 

normalnya berjumlah 65. 

Tabel 4.1. 

Statistik Deskriptif Model 1 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PertumbuhanPerusahaan 65 -1,02 ,62 ,0861 ,27657 

CGPI 65 66,44 93,32 83,3708 6,73600 

Size 65 26,68 34,58 31,9072 1,84824 

Age 65 11,00 129,00 47,8462 22,55634 

Leverage 65 -10,06 11,40 4,0536 4,06628 

Valid N (listwise) 65     

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

 

Berdasarkan pada tabel 4.1. diketahui nilai minimum untuk pertumbuhan 

perusahaan -1.02 dan nilai maksimum 0.62. Nilai mean atau rata-ratanya sebesar 

0.0861 dengan standar deviasi sebesar 0.27657. Artinya perusahaan yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini memiliki rata-rata pertumbuhan perusahaan dari tahun 

sebelumnya 8.61%. Nilai minimum menunjukkan nilai paling kecil dan nilai 

maksimum menunjukkan nilai paling besar. Perusahaan yang memiliki 

pertumbuhan perusahaan yang paling rendah yaitu BNBR tahun 2014, sedangkan 

 

50 



51 

 

perusahaan yang memiliki pertumbuhan perusahaan yang paling tinggi yaitu BBTN  

tahun 2015. 

CGPI memperoleh nilai minimum sebesar 66.44 dan maksimum 93.32. nilai 

rata-rata atau mean sebesar 83.3708 dengan standar deviasi sebesar 6.73600. artinya 

perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini memiliki rata-rata skor CGPI 

83.3708. Artinya cenderung tinggi dan mengungkapan corporate governance 

indeks yang baik. Nilai minimum menunjukkan nilai paling kecil dan nilai 

maksimum menunjukkan nilai paling besar. Perusahaan yang memiliki CGPI yang 

paling rendah yaitu PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) tahun 2013, sedangkan 

perusahaan yang memiliki CGPI yang paling tinggi yaitu PT Bank Mandiri Persero 

Tbk (BMRI) tahun 2016. 

Size perusahaan memperoleh nilai minimum 26.68 dan maksimum 34.58. 

Rata-rata atau mean nya sebesar 31.9072 dengan standar deviasi 1.84824. Artinya 

rata-rata perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini memiliki rata-rata 

logaritma natural dari total aset sebesar 31.9072. Nilai minimum menunjukkan nilai 

paling kecil dan nilai maksimum menunjukkan nilai paling besar. Perusahaan yang 

memiliki ukuran perusahaan yang paling rendah yaitu PT Weha Transportasi 

Indonesia (WEHA) tahun 2012 sedangkan perusahaan yang memiliki ukuran 

perusahaan yang paling tinggi yaitu PT Bank Mandiri Persero Tbk (BMRI) tahun 

2016. 

Age perusahaan memperoleh nilai minimum sebesar 11 dan maksimum 129 

tahun. Nilai mean atau rata-ratanya sebesar 47.8462 dengan standar deviasi sebesar 

22.55634. Artinya perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini berumur 
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47.8462 tahun. Perusahaan yang baru didirikan yaitu PT Bank BNI Syariah tahun 

2015, sedangkan perusahaan yang sudah lama berdiri yaitu PT Telekomunikasi 

Indonesia Persero Tbk (TLKM) tahun 2013. 

Leverage memperoleh nilai minimum sebesar -10.06 dan maksimum 

sebesar 11.40. Rata-rata atau mean sebesar 4.0536 dengan standar deviasi sebesar 

4.06628. Artinya perbandingan antara total hutang dengan ekuitas perusahaan rata-

rata sebesar 4.0536 kalinya. Jadi ekuitas perusahaan efektif untuk membayar hutang 

sebesar 4,0536 kali. Perusahaan yang memiliki leverage yang paling rendah yaitu 

PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) tahun 2013, sedangkan perusahaan yang memiliki 

leverage yang paling tinggi yaitu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) 

tahun 2015. 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai statistik deskriptif pada penelitian 

ini. Dari data awal berjumlah 87, ternyata ada data yang tidak normal sehingga data 

normalnya berjumlah 69 (model 2). 

Tabel 4.2. 

Statistik Deskriptif Model 2 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

NilaiPerusahaan 69 -2,24 2,08 ,5312 ,69098 

CGPI 69 66,44 93,32 84,0496 6,17051 

Size 69 26,68 34,58 31,6742 1,79278 

Age 69 11,00 129,00 48,1739 23,36850 

Leverage 69 -10,06 11,40 3,5810 4,03712 

Valid N (listwise) 69     

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 
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Berdasarkan pada tabel 4.2. diketahui nilai minimum untuk nilai perusahaan 

-2.24 dan nilai maksimum 2.08. Nilai mean atau rata-ratanya sebesar 0.5312 dengan 

standar deviasi sebesar 0.69098. Artinya perusahaan yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini memiliki rata-rata nilai perusahaan 53.12%. Nilai minimum 

menunjukkan nilai paling kecil dan nilai maksimum menunjukkan nilai paling besar. 

Perusahaan yang memiliki Nilai perusahaan yang paling rendah yaitu BAKRI & 

BROTHERS TBK (BNBR) 2014, sedangkan perusahaan yang memiliki Nilai 

perusahaan yang paling tinggi yaitu AUTO tahun 2012. 

CGPI memperoleh nilai minimum sebesar 66.44 dan maksimum 93.32. nilai 

rata-rata atau mean sebesar 84.0496 dengan standar deviasi sebesar 6.17051. artinya 

perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini memiliki rata-rata skor CGPI 

84.0496 dan ini tergolong tinggi. Nilai minimum menunjukkan nilai paling kecil 

dan nilai maksimum menunjukkan nilai paling besar. Perusahaan yang memiliki 

CGPI yang paling rendah yaitu PT Bakri & Brothers Tbk (BNBR) tahun 2014, 

sedangkan perusahaan yang memiliki CGPI yang paling tinggi yaitu PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk  (BMRI) tahun 2016. 

Size perusahaan memperoleh nilai minimum 26.68 dan maksimum 34.58. 

Rata-rata atau mean nya sebesar 31.6742 dengan standar deviasi 1.79278. Artinya 

rata-rata perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini memiliki rata-rata 

logaritma natural dari total aset sebesar 31.6742. Nilai minimum menunjukkan nilai 

paling kecil dan nilai maksimum menunjukkan nilai paling besar. Perusahaan yang 

memiliki ukuran perusahaan yang paling rendah yaitu PT Weha Transportasi 

Indonesia TBK (WEHA) tahun 2012, sedangkan perusahaan yang memiliki ukuran 
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perusahaan yang paling tinggi yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  (BMRI)tahun 

2016. 

Age perusahaan memperoleh nilai minimum sebesar 11 dan maksimum 129 

tahun. Nilai mean atau rata-ratanya sebesar 48.1739 dengan standar deviasi sebesar 

48.1739. Artinya perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini berumur 

48.1739 tahun. Nilai minimum menunjukkan nilai paling kecil dan nilai maksimum 

menunjukkan nilai paling besar. Perusahaan yang baru didirikan yaitu PT Weha 

Transportasi Indonesia TBK (WEHA) tahun 2012, sedangkan perusahaan yang 

sudah lama berdiri yaitu PT TelekomunikasI Indn Perseroan (TLKM) tahun 2013. 

Leverage memperoleh nilai minimum sebesar -10.06 dan maksimum 

sebesar 11.40. Rata-rata atau mean sebesar 3.5810 dengan standar deviasi sebesar 

4.03712. Artinya perbandingan antara total hutang dengan ekuitas perusahaan rata-

rata sebesar 3.5810 kalinya. Jadi ekuitas perusahaan efektif untuk membayar hutang 

3,5810 kali. Perusahaan yang memiliki leverage yang paling rendah yaitu BAKRI 

& BROTHERS TBK (BNBR) tahun 2014, sedangkan perusahaan yang memiliki 

leverage yang paling tinggi yaitu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) 

tahun 2015. 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai statistik deskriptif pada penelitian 

ini. Dari data awal berjumlah 87, ternyata ada data yang tidak normal sehingga data 

normalnya berjumlah 73 (model 3). 
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Tabel 4.3. 

Statistik Deskriptif Model 3 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KinerjaKeuangan 80 -,41 ,29 ,0364 ,10021 

CGPI 80 66,44 93,32 83,8805 6,05695 

Size 80 26,68 34,58 31,6794 1,84718 

Age 80 11,00 129,00 47,5875 21,87692 

Leverage 80 -10,06 11,40 3,6112 3,88822 

Valid N (listwise) 80     

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

 

Berdasarkan pada tabel 4.3. diketahui nilai minimum untuk kinerja 

keuangan perusahaan -0.41 dan nilai maksimum 0.29. Nilai mean atau rata-ratanya 

sebesar 0.0364 dengan standar deviasi sebesar 0.10021. Artinya perusahaan yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki rata-rata kinerja keuangan 3.64%. 

Nilai minimum menunjukkan nilai paling kecil dan nilai maksimum menunjukkan 

nilai paling besar. Perusahaan yang memiliki Kinerja Keuangan yang paling rendah 

yaitu PT Bakrie & Telkom Tbk (BTEL) tahun 2013, sedangkan perusahaan yang 

memiliki Kinerja Keuangan yang paling tinggi yaitu PT Indo Tambang Raya 

Megah (ITMG) tahun 2012. 

CGPI memperoleh nilai minimum sebesar 66.44 dan maksimum 93.32. nilai 

rata-rata atau mean sebesar 83.8805 dengan standar deviasi sebesar 6.05695. 

Artinya perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini memiliki rata-rata skor 

CGPI 83.8805. Nilai minimum menunjukkan nilai paling kecil dan nilai maksimum 

menunjukkan nilai paling besar. Perusahaan yang memiliki CGPI yang paling 

rendah yaitu PT Bakrie & Telkom Tbk (BTEL) tahun 2013, sedangkan perusahaan 
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yang memiliki CGPI yang paling tinggi yaitu PT Bank Mandiri Persero Tbk (BMRI) 

tahun 2016. 

Size perusahaan memperoleh nilai minimum 26.68 dan maksimum 34.58. 

Rata-rata atau mean nya sebesar 31.6794 dengan standar deviasi 1.84718. Artinya 

rata-rata perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini memiliki rata-rata 

logaritma natural dari total aset sebesar 31.6794. Nilai minimum menunjukkan nilai 

paling kecil dan nilai maksimum menunjukkan nilai paling besar. Perusahaan yang 

memiliki ukuran perusahaan yang paling rendah yaitu PT Weha Transportasi 

Indonesia TBK (WEHA) tahun 2012, sedangkan perusahaan yang memiliki ukuran 

perusahaan yang paling tinggi yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  (BMRI)tahun 

2016. 

Age perusahaan memperoleh nilai minimum sebesar 11 dan maksimum 129 

tahun. Nilai mean atau rata-ratanya sebesar 47.5975 dengan standar deviasi sebesar 

21.87692. Artinya perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini berumur 

45.5975 tahun. Nilai minimum menunjukkan nilai paling kecil dan nilai maksimum 

menunjukkan nilai paling besar. Perusahaan yang baru didirikan yaitu WEHA tahun 

2012, sedangkan perusahaan yang sudah lama berdiri yaitu PT TelekomunikasI 

Indn Perseroan (TLKM) tahun 2013. 

Leverage memperoleh nilai minimum sebesar -10.06 dan maksimum 

sebesar 11.40. Rata-rata atau mean sebesar 3.6112 dengan standar deviasi sebesar 

3.88822. Artinya perbandingan antara total hutang dengan ekuitas perusahaan rata-

rata sebesar 3.6112 kalinya. Jadi ekuitas perusahaan efektif untuk membayar hutang 

3,6112 kali. Perusahaan yang memiliki leverage yang paling rendah yaitu PT Bakrie 
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& Telkom Tbk (BTEL) tahun 2013, sedangkan perusahaan yang memiliki leverage 

yang paling tinggi yaitu PT Bank Tabungan Negara Persero  Tbk (BBTN) tahun 

2015. 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai statistik deskriptif pada penelitian 

ini. Dari data awal berjumlah 87, ternyata ada data yang tidak normal sehingga data 

normalnya berjumlah 73 (model 4). 

Tabel 4.4. 

Statistik Deskriptif Model 4 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KinerjaLingkungan 73 3,00 5,00 4,1918 ,51794 

CGPI 73 66,44 93,32 83,8648 6,27170 

Size 73 28,03 34,58 31,6616 1,81937 

Age 73 13,00 129,00 46,9589 23,69683 

Leverage 73 -10,06 11,40 3,1356 3,88402 

Valid N (listwise) 73     

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

 

Berdasarkan pada tabel 4.4. diketahui nilai minimum untuk kinerja 

lingkungan adalah 3 dan nilai maksimum 5. Nilai mean atau rata-ratanya sebesar 

4.1918 dengan standar deviasi sebesar 0.51794. Artinya perusahaan yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini memiliki rata-rata kinerja lingkungan termasuk dalam 

kategori 4. Perusahaan yang memiliki Kinerja Lingkungan yang paling rendah yaitu 

PT Bank Permata Tbk (BNLI) dan PT Bakri & Brothers Tbk (BNBR), sedangkan 

perusahaan yang memiliki Kinerja Lingkungan yang paling tinggi yaitu kode 

emiten BMRI, NISP, UNTR, JSMR, WEHA, PTBA, TINS, GIAA. 
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CGPI memperoleh nilai minimum sebesar 66.44 dan maksimum 93.32. nilai 

rata-rata atau mean sebesar 83.8648 dengan standar deviasi sebesar 6.27170. 

Artinya perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini memiliki rata-rata skor 

CGPI 83.8648 dan ini termasuk tinggi. Nilai minimum menunjukkan nilai paling 

kecil dan nilai maksimum menunjukkan nilai paling besar. Perusahaan yang 

memiliki CGPI yang paling rendah yaitu PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) tahun 

2013, sedangkan perusahaan yang memiliki CGPI yang paling tinggi yaitu PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) tahun 2016. 

Size perusahaan memperoleh nilai minimum 28.03 dan maksimum 34.58. 

Rata-rata atau mean nya sebesar 31.6616 dengan standar deviasi 1.81937. Artinya 

rata-rata perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini memiliki rata-rata 

logaritma natural dari total aset sebesar 31.6616. Nilai minimum menunjukkan nilai 

paling kecil dan nilai maksimum menunjukkan nilai paling besar. Perusahaan yang 

memiliki ukuran perusahaan yang paling rendah yaitu PT Indo Tambangraya 

Megah Tbk (ITMG) tahun 2012, sedangkan perusahaan yang memiliki ukuran 

perusahaan yang paling tinggi yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) tahun 

2016. 

Age perusahaan memperoleh nilai minimum sebesar 13 dan maksimum 129 

tahun. Nilai mean atau rata-ratanya sebesar 46.9589 dengan standar deviasi sebesar 

23.69683. Artinya perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini berumur 

46.9589 tahun. Nilai minimum menunjukkan nilai paling kecil dan nilai maksimum 

menunjukkan nilai paling besar. Perusahaan yang baru didirikan yaitu ASSA tahun 
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2012, sedangkan perusahaan yang sudah lama berdiri yaitu PT Telekomunikasi 

Indn Perseroan Tbk (TLKM) tahun 2013. 

Leverage memperoleh nilai minimum sebesar -10.06 dan maksimum 

sebesar 11.40. Rata-rata atau mean sebesar 3.1356 dengan standar deviasi sebesar 

3.88402. Artinya perbandingan antara total hutang dengan ekuitas perusahaan rata-

rata sebesar 3.1356 kalinya. Jadi ekuitas perusahaan efektif untuk membayar hutang 

3,1356 kali. Perusahaan yang memiliki leverage yang paling rendah yaitu PT 

Bakrie Telecom Tbk (BTEL) tahun 2013, sedangkan perusahaan yang memiliki 

leverage yang paling tinggi yaitu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) 

tahun 2016. 

 

4.2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan dengan uji normalitas, 

multikolinearitas, autokorelasi dan uji heteroskedastisitas: 

4.2.1. Uji Normalitas 

 Untuk pengujian normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov Sminov dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.5. 

Hasil Uji Normalitas Awal Model 1 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,313 83 ,000 ,394 83 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 
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Dilihat dati Tabel 4.5. nilai signifikansi Kolmogorov Smirnov dan shapiro 

wilk sebesar 0.000 < 0.05 artinya data tidak normal. Maka dilakukan penghilangan 

data tidak normal atau outlier dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.6.  

Hasil Uji Normalitas Akhir  Model 1 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,107 65 ,064 ,979 65 ,323 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk normalitas akhir dapat dilihat dari nilai Kolmogorof-Smirnov sig. 

sebesar 0,064 > 0,05  dan Shapiro Wilk sebesar 0.323 > 0.05, maka dapat dikatakan 

bahwa data pada penelitian ini normal. 

 Untuk pengujian normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov Sminov dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.7. 

Hasil Uji Normalitas Awal Model 2 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,271 83 ,000 ,497 83 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 
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Dilihat dati Tabel 4.7. nilai signifikansi Kolmogorov Smirnov dan Shapiro 

Wilk sebesar 0.000 < 0.05 artinya data tidak normal. Maka dilakukan penghilangan 

data tidak normal atau outlier dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.8.  

Hasil Uji Normalitas Akhir  Model 2 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,084 69 ,200* ,980 69 ,346 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk normalitas akhir dapat dilihat dari nilai Kolmogorof-Smirnov sig. 

sebesar 0,200 > 0,05 dan nilai Shapiro Wilk sebesar 0.346 > 0.05 maka dapat 

dikatakan bahwa data pada penelitian ini normal. 

 Untuk pengujian normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov Sminov dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.9. 

Hasil Uji Normalitas Awal Model 3 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,119 83 ,005 ,976 83 ,118 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 
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Dilihat dati Tabel 4.9. nilai signifikansi Kolmogorov Smirnov sebesar 0.005 

< 0.05 artinya data tidak normal. Maka dilakukan penghilangan data tidak normal 

atau outlier dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.10.  

Hasil Uji Normalitas Akhir  Model 3 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,092 80 ,093 ,955 80 ,007 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk normalitas akhir dapat dilihat dari nilai Kolmogorof-Smirnov sig. 

sebesar 0,093 > 0,05 artinya dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini normal. 

 Untuk pengujian normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov Sminov dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.11. 

Hasil Uji Normalitas Awal Model 4 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,158 83 ,000 ,727 83 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 
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Dilihat dati Tabel 4.2. nilai signifikansi Kolmogorov Smirnov sebesar 0.000 

< 0.05  dan Shapiro Wilk 0.000 < 0.05 artinya data tidak normal. Maka dilakukan 

penghilangan data tidak normal atau outlier dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.12.  

Hasil Uji Normalitas Akhir  Model 4 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,078 73 ,200* ,978 73 ,237 

*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 

 Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk normalitas akhir dapat dilihat dari nilai Kolmogorof-Smirnov sig. 

sebesar 0,200 > 0,05 dan Shapiro Wilk sebesar 0.237 > 0.05 artinya dapat dikatakan 

bahwa data pada penelitian ini normal. 

 

4.2.2. Uji Multikolinearitas  

 Adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah antar variabel 

independen terjadi korelasi atau tidak. Untuk mengetahui ada tidaknya 

multikolinearitas maka dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan 

Tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan Tolerance> 0,1, maka dipastikan tidak terjadi 

multikolinearitas. Berikut ini adalah hasilnya: 
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Tabel 4.13. 

Hasil Pengujian Multikolinearitas Model 1 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

CGPI ,466 2,144 

Size ,341 2,936 

Age ,888 1,127 

Leverage ,571 1,751 

a. Dependent Variable: PertumbuhanPerusahaan 

 

                            Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai Tolerance untuk Size, 

Leverage, Age dan CGPI > 0.1 dan VIF dibawah 10 artinya model regresi bebas 

dari multikolinearitas. 

Tabel 4.14.  

Hasil Pengujian Multikolinearitas Model 2 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

CGPI ,503 1,990 

Size ,376 2,659 

Age ,925 1,081 

Leverage ,585 1,709 

a. Dependent Variable: NilaiPerusahaan 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai Tolerance untuk Size, 

Leverage, Age dan CGPI > 0.1 dan VIF dibawah 10 artinya model regresi bebas 

dari multikolinearitas. 
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Tabel 4.15.  

Hasil Pengujian Multikolinearitas Model 3 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

CGPI ,455 2,197 

Size ,311 3,214 

Age ,870 1,150 

Leverage ,566 1,767 

a. Dependent Variable: KinerjaKeuangan 

 

                       Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai Tolerance untuk Size, 

Leverage, Age dan CGPI > 0.1 dan VIF dibawah 10 artinya model regresi bebas 

dari multikolinearitas. 

Tabel 4.16.  

Hasil Pengujian Multikolinearitas Model 4 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

CGPI ,543 1,841 

Size ,356 2,807 

Age ,951 1,051 

Leverage ,490 2,040 

a. Dependent Variable: KinerjaLingkungan 

 

                 Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil pengujian 

untuk multikolinearitas memiliki nilai Tolerance untuk masing-masing variabel 
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independen > 0,1 dan untuk nilai VIF < 10 sehingga dapat dikatakan tidak terjadi 

multikolinearitas pada penelitian ini. 

 

4.2.3. Uji Autokorelasi 

Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi 

dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW) hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.17. 

Hasil Pengujian Autokorelasi Model 1  

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,509a ,259 ,209 ,24595 1,677 

a. Predictors: (Constant), Leverage, Age, CGPI, Size 

b. Dependent Variable: PertumbuhanPerusahaan 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2018) 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil pengujian 

untuk autokorelasi sebesar 1,677 berada diantara du (1,4) dan 4-du (2,6) artinya 

tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini. 

Tabel 4.18.  

Hasil Pengujian Autokorelasi Model 2 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,638a ,408 ,370 ,54824 1,451 

a. Predictors: (Constant), Leverage, Age, CGPI, Size 

b. Dependent Variable: NilaiPerusahaan 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2018) 



67 

 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil pengujian 

untuk autokorelasi sebesar 1,451 berada diantara du (1,4) dan 4-du (2,6)  artinya 

tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini. 

 

Tabel 4.19. 

Hasil Pengujian Autokorelasi Model 3 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,660a ,436 ,406 ,07723 2,239 

a. Predictors: (Constant), Leverage, Age, CGPI, Size 

b. Dependent Variable: KinerjaKeuangan 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2018) 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil pengujian 

untuk autokorelasi sebesar 2,239 berada diantara du (1,4) dan 4-du (2,6) artinya 

tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini. 

Tabel 4.20.  

Hasil Pengujian Autokorelasi Model 4 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,659a ,435 ,401 ,40070 1,969 

a. Predictors: (Constant), Leverage, Age, CGPI, Size 
b. Dependent Variable: KinerjaLingkungan 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2018) 
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Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil pengujian 

untuk autokorelasi sebesar 1,969 berada diantara du (1,4) dan 4-du (2,6)  artinya 

tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini. 

 

4.2.4. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam penelitian ini untuk menguji heterokedastisitas digunakan uji Glejser. 

Dalam uji Glejser, nilai mutlak residual ( |u| ) diregresikan dengan variabel 

independen. Berikut ini adalah hasil pengujiannya: 

Tabel 4.21.  

Hasil  Pengujian Heteroskedastisitas Model 1  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,684 ,566  1,209 ,231 

CGPI -,009 ,006 -,285 -1,587 ,118 

Size ,009 ,024 ,076 ,360 ,720 

Age ,000 ,001 ,039 ,301 ,764 

Leverage -,007 ,008 -,136 -,840 ,404 

a. Dependent Variable: ABS_RES1 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian heteroskedastisitas untuk masing-masing variable independen memiliki 

nilai signifikansi di atas 0,05 sehingga dengan demikian dapat dikatakan tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

  



69 

 

Tabel 4.22.  

Hasil  Pengujian Heteroskedastisitas Model 2 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,480 ,895  2,772 ,007 

CGPI -,009 ,009 -,162 -,985 ,328 

Size -,042 ,036 -,220 -1,155 ,252 

Age -5,505E-5 ,002 -,004 -,031 ,975 

Leverage -,001 ,013 -,011 -,075 ,941 

a. Dependent Variable: ABS_RES2 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian heteroskedastisitas untuk masing-masing variable independen memiliki 

nilai signifikansi di atas 0,05 sehingga dengan demikian dapat dikatakan tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

Tabel 4.23.  

Hasil  Pengujian Heteroskedastisitas Model 3 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,337 ,289  1,165 ,248 

CGPI -,005 ,003 -,271 -1,639 ,105 

Size ,006 ,013 ,096 ,478 ,634 

Age -,001 ,001 -,156 -1,302 ,197 

Leverage ,004 ,004 ,133 ,894 ,374 

a. Dependent Variable: ABS_RES3 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 
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Berdasarkan pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian heteroskedastisitas untuk masing-masing variable independen memiliki 

nilai signifikansi di atas 0,05 sehingga dengan demikian dapat dikatakan tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

Tabel 4.24.  

Hasil  Pengujian Heteroskedastisitas Model 4 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,553 ,814  -,679 ,499 

CGPI ,014 ,007 ,295 1,877 ,065 

Size -,002 ,031 -,014 -,072 ,943 

Age -,001 ,001 -,054 -,454 ,651 

Leverage -,022 ,012 -,299 -1,805 ,075 

a. Dependent Variable: ABS_RES4 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian heteroskedastisitas untuk masing-masing variable independen memiliki 

nilai signifikansi di atas 0,05 sehingga dengan demikian dapat dikatakan tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 
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4.3. Pengujian Model Fit 

Tabel 4.25.  

Hasil Uji Model Fit  Model 1   

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,266 4 ,316 5,232 ,001b 

Residual 3,629 60 ,060   

Total 4,895 64    

a. Dependent Variable: PertumbuhanPerusahaan 

b. Predictors: (Constant), Leverage, Age, CGPI, Size 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai sig. F = 0.001 < 0.05 maka dapat 

dikatakan bahwa model fit, jadi variabel independen dapat digunakan untuk 

memprediksi dependen misalnya profitabilitas dan fee audit. 

Tabel 4.26.  

Hasil Uji Model Fit  Model 2 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 13,231 4 3,308 11,005 ,000b 

Residual 19,236 64 ,301   

Total 32,467 68    

a. Dependent Variable: NilaiPerusahaan 

b. Predictors: (Constant), Leverage, Age, CGPI, Size 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai sig. F = 0.000 < 0.05 maka dapat 

dikatakan bahwa model fit, jadi variabel independen dapat digunakan untuk 

memprediksi dependen misalnya profitabilitas dan fee audit. 
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Tabel 4.27.  

Hasil Uji Model Fit  Model 3 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,346 4 ,086 14,499 ,000b 

Residual ,447 75 ,006   

Total ,793 79    

a. Dependent Variable: KinerjaKeuangan 

b. Predictors: (Constant), Leverage, Age, CGPI, Size 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai sig. F = 0.000 < 0.05 maka dapat 

dikatakan bahwa model fit, jadi variabel independen dapat digunakan untuk 

memprediksi dependen misalnya profitabilitas dan fee audit. 

Tabel 4.28.  

Hasil Uji Model Fit  Model 4 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8,397 4 2,099 13,074 ,000b 

Residual 10,918 68 ,161   

Total 19,315 72    

a. Dependent Variable: KinerjaLingkungan 

b. Predictors: (Constant), Leverage, Age, CGPI, Size 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai sig. F = 0.000 < 0.05 maka dapat 

dikatakan bahwa model fit, jadi variabel independen dapat digunakan untuk 

memprediksi dependen misalnya profitabilitas dan fee audit. 
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4.4. Pengujian Koefisien Determinasi 

Tabel 4.29.  

Hasil Uji  Koefisien Determinasi Model 1  

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,509a ,259 ,209 ,24595 1,677 

a. Predictors: (Constant), Leverage, Age, CGPI, Size 

b. Dependent Variable: PertumbuhanPerusahaan 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai  Adjusted R Square sebesar 0,209  

artinya variabel independen mempengaruhi dependen sebesar 20,9% sedangkan 

sisanya sebesar  79,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

Tabel 4.30.  

Hasil Uji  Koefisien Determinasi Model 2 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,638a ,408 ,370 ,54824 1,451 

a. Predictors: (Constant), Leverage, Age, CGPI, Size 

b. Dependent Variable: NilaiPerusahaan 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai  Adjusted R Square sebesar 0,370 

artinya variabel independen mempengaruhi dependen sebesar 37,0% sedangkan 

sisanya sebesar  63% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 
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Tabel 4.31.  

Hasil Uji  Koefisien Determinasi Model 3 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,660a ,436 ,406 ,07723 2,239 

a. Predictors: (Constant), Leverage, Age, CGPI, Size 

b. Dependent Variable: KinerjaKeuangan 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai  Adjusted R Square sebesar 0,406 

artinya variabel independen mempengaruhi dependen sebesar 40,6% sedangkan 

sisanya sebesar  59,4% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

Tabel 4.32.  

Hasil Uji  Koefisien Determinasi Model 4 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,659a ,435 ,401 ,40070 1,969 

a. Predictors: (Constant), Leverage, Age, CGPI, Size 

b. Dependent Variable: KinerjaLingkungan 

 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai  Adjusted R Square sebesar 0,401 

artinya variabel independen mempengaruhi dependen sebesar 40,1% sedangkan 

sisanya sebesar  59,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 
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4.5. Pengujian Hipotesis 

Setelah semua asumsi terpenuhi, maka berikutnya adalah melakukan 

pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independen  terhadap 

variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji t dengan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.33. 

Hasil uji t Model 1 

  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,545 ,676  ,806 ,423 

CGPI ,016 ,007 ,386 2,372 ,021 

Size -,062 ,029 -,417 -2,192 ,032 

Age ,002 ,001 ,143 1,212 ,230 

Leverage ,032 ,010 ,468 3,180 ,002 

a. Dependent Variable: PertumbuhanPerusahaan 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

Hipotesis Pertama 

Dari tabel 4.33. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel CGPI 

sebesar 0,021 < 0,05 sehingga artinya hipotesis pertama pada penelitian ini diterima. 

Jadi CGPI berpengaruh positif terhadap pertumbuhan perusahaan. 

Pertumbuhan perusahaan diukur dengan prosentase peningkatan atau 

penurunan profitabilitas dari tahun atau periode tahun ini dibandingkan tahun 

sebelumnya. Sedangkan, CGPI mencerminkan seberapa baiknya perusahaan 

mengimplementasikan Good Corporate Governance di Indonesia. 
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Perusahaan menerapkan good corporate governance dengan tujian 

ketergantungan pada modal ekstren dari para investor untuk kegiatan pertumbuhan 

perusahaan, pembiayaan dan investasi. Sehingga, perusahaan akan mengusahakan 

penerapan good corporate governance yang tercermin pada skor CGPI. 

Dari hasil pengujian hipotesis, hipotesis pertama diterima. Hal ini 

mengindikasikan bahwa apabila implementasi CGPI semakin baik maka semakin 

tinggi skor CGPI dan ini merupakan good news bagi para emiten dan investor. Jika 

emiten dan investor menerima ini sebagai berita baik maka akan mendorong 

investor melakukan investasi pada perusahaan yang bersangkutan. 

Peluang – peluang investasi akan memicu pada pertumbuhan perusahaan dalam 

masa yang akan datang. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Tjondro dan 

Wilopo (2011) dan Wardhana dan Permatasari (2017).  

Untuk variabel kontrol yaitu size, leverage nilai signifikansinya < 0.05 artinya 

size dan leverage bisa menjadi variabel kontrol sedangkan untuk age nilai 

signifikansinya diatas 0,05 artinya age tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran 

perusahaan dan besarnya hutang perusahaan akan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Sedangkan lama sebentarnya suatu perusahaan berdiri tidak 

berpengaruh pada pertumbuhan  perusahaan. 
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Tabel 4.34. 

Hasil uji t Model 2 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,876 1,502  3,913 ,000 

CGPI ,048 ,015 ,426 3,136 ,003 

Size -,299 ,060 -,776 -4,945 ,000 

Age -,006 ,003 -,214 -2,143 ,036 

Leverage ,119 ,022 ,695 5,529 ,000 

a. Dependent Variable: NilaiPerusahaan 

Sumber : data sekunder yang diolah, 2018 

 

Hipotesis Kedua 

Dari tabel 4.34. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel CGPI 

sebesar 0,003< 0,05 sehingga artinya hipotesis kedua  pada penelitian ini diterima. 

Jadi CGPI berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan merupakan nilai yang ditunjukkan oleh sebuah perusahaan 

yang diukur dengan PBV. PBV dihitung dengan cara membandingkan rasio share 

price dengan share book value. Semakin tinggi share price maka makin tinggi nilai 

PBV perusahaan tersebut. 

Skor CGPI dinilai oleh lembaga The Indonesian Institute for Corporate 

Governance (IICG). IICG bekerja sama dengan majalah SWA untuk 

mempublikasikan skor CGPI dari perusahaan yang telah ikut serta. Publikasi skor 

CGPI ini akan memberikan sinyal. Sinyal dari publikasi skor CGPI yang tinggi akan 

memberikan good news kepada investor. Dengan demikian investor akan tertarik 
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menanamkan modal atau sahamnya pada perusahaan yang bersangkutan. Semakin 

banyaknya permintaan / demand dari investor sehingga akan  berdampak pada 

peningkatan harga saham (share price) perusahaan di pasar modal. Kenaikan pada 

harga saham perusahaan terlihat pada nilai PBV. PBV yang semakin tinggi, maka 

nilai perusahaan akan meningkat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Wahyudi dan Solikhah (2017), Indarti dan Extaliyus (2013) dan 

Hasan dan Butt (2009). 

Untuk variabel kontrol yaitu size, leverage dan age nilai signifikansinya di 

bawah 0,05 artinya size, leverage dan age berpengaruh signifikan terhadap nilai  

perusahaan. Jadi semakin besar size perusahaan berarti total aset meningkat dan 

pada akhirnya berdampak pada  nilai perusahaan. Semakin rendah hutang atau 

leverage perusahaan akan berdampak pada reaksi investor dan berdampak pada 

nilai perusahaan. Semakin lama age atau umur perusahaan berarti semakin banyak 

pengalamannya sehingga akan berdampak pada nilai perusahaan. 

 

Tabel 4.35. 

Hasil uji t Model 3 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,048 ,195  ,249 ,804 

CGPI ,016 ,002 ,975 7,588 ,000 

Size -,044 ,008 -,804 -5,172 ,000 

Age ,000 ,000 ,054 ,586 ,560 

Leverage ,001 ,003 ,049 ,426 ,672 

a. Dependent Variable: KinerjaKeuangan 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 
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Hipotesis Ketiga 

Dari tabel 4.35. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel CGPI 

sebesar 0,000< 0,05 sehingga artinya hipotesis ketiga  pada penelitian ini diterima. 

Jadi CGPI berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. 

Pemilik perusahan (principal) dalam melangsungkan bisnis perlu 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan diukur dengan 

menggunakan ROA. Perhitungan ROA dilakukan dengan cara laba bersih 

perusahaan dibagi aset. Maka makin tinggi laba bersih perusahaan maka makin 

tinggi juga ROA perusahaan dan artinya kinerja keuangan juga makin baik. 

ROA menunjukkan kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola 

modal perusahaan yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset yang dimiliki untuk 

menghasilkan keuntungan bagi para investor. Sehingga, dewan komisaris perlu 

mengawasi tindakan pihak manajemen agar sesuai dengan kepentingan principal 

(profit perusahan). Hal ini mengakibatkan masalah keagenan dan diperlukan solusi. 

Solusi untuk mengatasi hal ini dengan cara implementasi GCG. The Indonesian 

Institute for Corporate Governance (IICG) menyelenggarakan program CGPI 

untuk menilai seberapa implementasi GCG yang telah diterapkan oleh perusahaan. 

Prinsip – prinsip dalam GCG (akuntabilitas, transparan, responsibilitas dan keadilan) 

diterapkan dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan dalam 

perusahaan. Maka dari itu, semakin tinggi skor CGPI maka kinerja keuangan 

perusahaan makin baik. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tjondro dan 

Wilopo (2011), Stuebs and Sun (2010), Earnhart (2002).  
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Untuk variabel kontrol size nilai signifikansinya dibawah 0,05 artinya size 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini size perusahaan yang besar akan 

menghasilkan kinerja keuangan perusahaan yang lebih baik. Semakin besar asset 

yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula masalah kinerja keuangan yang 

dihadapi. Sedangkan untuk leverage dan age tidak berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan. Besar kecilnya leverage yang mengindikasikan hutang pada sebuah 

perusahaan tidak berdampak pada kinerja keuangan, dan lama sebentarnya 

perusahaan berdiri tidak dilihat oleh investor untuk menilai kinerja keuangannya. 

 

Tabel 4.36. 

Hasil uji t Model 4 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,509 1,151  1,312 ,194 

CGPI ,058 ,010 ,701 5,663 ,000 

Size -,053 ,043 -,185 -1,208 ,231 

Age -,009 ,002 -,417 -4,460 ,000 

Leverage -,025 ,017 -,188 -1,445 ,153 

a. Dependent Variable: KinerjaLingkungan 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah  (2018) 

 

Hipotesis Keempat 

Dari tabel 4.36. diketahui ternyata nilai signifikansi t untuk variabel CGPI 

sebesar 0,000< 0,05 sehingga artinya hipotesis keempat  pada penelitian ini diterima. 

Jadi CGPI berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan. 
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Kinerja lingkungan diukur dengan PROPER yang dinilai oleh Kementrian 

Lingkungan Hidup. PROPER dibagi menjadi 5 kategori : emas (diberi skor 5), hijau 

(diberi skor 4), biru (diberi skor 3), merah (diberi skor 2), hitam (diberi skor 1). 

Makin tingginya implementasi GCG dalam perusahaan akan membuat 

perusahaan lebih memperhatikan bagaimana kinerja lingkungannya. Perusahaan 

akan lebih meningkatkan kinerja lingkungan dengan mengusahakan kategori 

PROPER yang aman (biru, hijau, emas). Hal ini bertujuan untuk mendapatkan citra 

perusahaan yang baik dan menjaga image perusahaan. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sun  (2014), 

Novianti (2015) dan Nina (2015). 

Untuk variabel kontrol yaitu size dan leverage nilai signifikansinya diatas 0,05 

artinya size dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja lingkungan 

temuan tersebut menunjukan bahwa besar kecilnya ukuran sebuah perusahaan dan 

perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi atau rendah tidak memiliki 

pengaruh terhadap kinerja lingkungan. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya 

tingkat leverage perusahaan tidak mempengaruhi kinerja lingkungan dan investor 

tidak melihatnya sebagai pertimbangan investasi.  

Sedangkan untuk age berpengaruh terhadap kinerja lingkungan.  Umur 

perusahaan yaitu lama perusahaan berdiri. Umur perusahaan dihitung sejak tahun 

perusahaan tersebut berdiri hingga perusahaan tersebut dijadikan sampel dalam 

penelitian. Umur perusahaan dapat dikaitkan dengan kinerja lingkungan suatu 

perusahaan. Perusahaan yang berumur lebih tua memiliki pengalaman lebih banyak 

dan mengetahui kebutuhan konsistensinnya atas informasi tentang perusahaan. 
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Dalam kondisi normal, perusahaan yang telah lama berdiri akan mempunyai 

publikasi perusahaan yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang 

masih baru, sehingga berdampak pada kinerja lingkungan. 


