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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum 

Merupakan penggambaran secara umum tentang penelitian dengan menggunakan 

data yang ada sehingga dapat diketahui kondisi dari perusahaan-perusahaan yang 

diteliti. Sampel yang akan digunakan adalah perusahaan yang tergolong 

manufaktur dan telah memenuhi kriteria peneliti yang berjumlah 47 perusahaaan  

dalam periode lima tahun dengan menghasilkan 235 sampel penelitian. Berikut ini 

adalah grafiknya :  

Grafik 4.1 Boxplot ROA tahun 2013-2017 

 

  Sumber : Data yang telah diolah,2018 
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Berdasarkan grafik boxplot diatas, Kita mengetahui bahwa ROA dari sektor 

industri mengalami perkembangan yang fluktuatif. .Dari hasil pengamatan 

ditemukan cukup banyak outlayer dan extreme selama lima tahun pengamatan. 

Hal tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan pendapatan dari perusahaan-

perusahaan yang berada didalam sektor manufaktur. Pertumbuhan tertinggi terjadi 

pada tahun 2013 dan yang terendah terjadi pada tahun 2015. Banyak factor yang 

mempengaruhi perkembangan ROA pada sektor manufaktur, salah satunya adalah 

faktor konsumsi masyarakat Indonesia pada tahun-tahun tersebut.  

Dari hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa outlayer positif tertinggi selama 

periode pengamatan 2013-2017 adalah perusahaan yang sama yaitu MLBI. Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam usaha mengkonversi aset yang 

dimiliki untuk menghasilkan keuntungan bagi investor adalah yang tertinggi 

selama periode lima tahun. Hasil tersebut cukup aneh, mengingat masyarakat 

Indonesia adalah masyarakat yang memiliki religiusitas tinggi dan mayoritas 

masyarakat Indonesia beragama islam yang dilarang mengkonsumsi alcohol, 

padahal produk utama dari MLBI adalah beer Bintang.  

Pada saat yang bersamaan, diketahui bahwa adanya outlayer terendah di tahun 

2015 dan 2016. Perusahaan yg memiliki outlayer terendah berarti perusahaan 

tersebut memiliki ROA tiga kali lebih rendah dari rata-rata perusahaan pada sektor 

manufaktur, perusahaan tersebut adalah POLY pada tahun 2015 dan ALTO pada 

tahun 2016. Hasil ini mengindikasikan bahwa POLY dan ALTO menghasilkan 

laba negatif terendah dikarenakan permasalahan internal.  
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Grafik 4.2 Perkembangan Dewan Perusahaan 

 

   Sumber : Data yang telah diolah, 2018 

 

Melihat data grafik, Komisaris Independen yang selanjutnya disebut KOMI dari 

tahun 2013-2017 selalu menjadi minoritas dalam  jumlah dewan perusahaan. 

Jumlah KOMI tertinggi berada di tahun 2014 dengan 21 orang dan terendah 

berada di tahun 2015 dan 2016 dengan 18 orang, dan ditahun lainnya berada di 

angka 19. Perkembangan dalam kurun waktu tersebut fluktuatif, walaupun tidak 

secara signifikan perubahannya dari tahun-ketahun. Dari jumlah yang ada, hal ini 

mengindikasikan bahwa dewan komisaris independen sengaja di kontrol rendah 

dalam jumlah proporsi perusahaan untuk tujuan tertentu.  
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Pada dasarnya, tugas komisaris independen untuk mengambil keputusan secara 

independen yaitu dengan mengesampingkan kepentingan pribadi perorangan. 

Dengan keputusan yang independen, maka asumsinya adalah keputusan yang 

diambil merupakan keputusan yang terbaik dan memperhatikan segala 

kepentingan dalam perusahaan, dengan kata lain seharusnya dibutuhkan lebih 

banyak proporsi komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris 

perusahaan. Tetapi dari grafik yang ada, hasilnya bertolak belakang. Proporsi 

komisaris independen sangat rendah bila dibandingkan dengan dewan komisaris 

dan dewan direksi perusahaan.  

Berbeda dengan hasil yang didapat dari komposisi dewan komisaris perusahaan, 

yang jumlahnya berbeda secara signifikan dengan komposisi dewan komisaris 

independen perusahaan. Dewan Komisaris yang selanjutnya disebut Dekom pada 

umumnya tersusun dari perorangan yang memiliki afiliasi dengan perusahaan 

maupun independen. Berdasarkan grafik diatas, kami mengetahui bahwa jumlah 

dekom dari tahun 2013-2014 meningkat tidak signifikan dari 186 menjadi 188 

orang dekom, tetapi selanjutnya terus menurun hingga menjadi 176 dekom pada 

tahun 2017.  

Terjadi pengurangan dalam komposisi dekom di perusahaan sektor manufaktur, 

mengingat peran penting dekom dalam mengevaluasi internal dan efektivitas 

penerapan manajemen risiko perusahaan. Dengan berkurangnya jumlah dekom 

maka ada kemungkinan fungsi pengawasan terhadap perusahaan tidak berjalan 

secara optimal.  

Komposisi yang terakhir dari dewan perusahaan adalah dewan direksi yang 

selanjutnya disebut Dir. Jumlah Dir adalah yang terbanyak. Hal tersebut pada 

umumnya terjadi karena dewan direksi merupakan orang-orang yang secara 

langsung menentukan strategi perusahaan dan keputusan yang akan diambil oleh 

perusahaan. Pada tahun 2013-2017 jumlah maksimal Dir dalam perusahaan 

sejumlah 10 orang dan terendah adalah 2 orang.  Perkembangan Dir selama 5 

tahun mengalami fluktuasi, tetapi selalu lebih dari 200 orang setiap tahunnya.  
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Grafik 4.3 Kepemilikan Keluarga 

 

Sumber : data yang telah diolah,2018 

 

Dari grafik yang ada, pada sisi kiri menunjukkan bahwa kepemilikan institusional 

mendominasi kepemilikan PT Alumindo Light Metal Industry Tbk yang 

selanjutnya disebut ALMI. Kepemilikan institusional memiliki kepemilikan 

terbesar didalam perusahaan sebesar 76%, perusahaan yang memiliki saham pada 

ALMI adalah PT Husin Investama, PT Marindo Investama, PT Guna Investindo, 

PT Prakindo Investama, PT Mulindo Investama, PT Maspion dengan persentase 

masing-masing diatas 5%. Dengan kepemilikan terbesar perusahaan tersebar 

didalam beberapa perusahaan maka diasumsikan bahwa tingkat kontrol terhadap 

ALMI akan lebih baik, karena akan banyak kepentingan didalam perusahaan 

tersebut agar ALMI berlanjan dengan baik dan menghasilkan keuntungan bagi 

perusahaan yang telah berinvestasi didalamnya.  Kemudian, kepemilikan terbesar 

kedua adalah masyarakat dan selanjutnya dimiliki oleh manajerial sebesar 2% 

yaitu Alim Markus, Gunardi Go, Welly Muliawan, Budiprajogo Limanto. 

Manajemen yang juga memiliki kepemilikan didalam perusahaan akan bekerja 

dan berusaha menjaga agar perusahaan tetap menghasilkan dan tidak merugi, 

karena apabila hal tersebut terjadi maka manajemen juga terkena dampak secara 

langsung.  
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Setelah kami melakukan penelusuran ,diketahui bahwa institusi yang mememiliki 

kepemilikan perusahaan adalah berbagai perusahaan yang dimiliki oleh satu 

keluarga. Pada perusahaan ALMI ini keluarga yang memiliki sebagian besar 

saham perusahaan adalah keluarga alim atau yang lebih dikenal dengan 

MASPION GROUP. MASPION memiliki perusahaan-perusahaan yang ada 

melalui kepemilikan secara langsung dan tidak langsung. Perusahaan yang 

dimiliki MASPION pada ALMI adalah PT Husin Investama, PT Marindo 

Investama, PT Prakindo Investama, PT Mulindo Investama, PT Maspion dan 

kepemilikan secara langsung melalui Alim Markus selaku direktur utama 

perusahaan. Sehingga kami mengetahui bahwa saat ini kepemilikan perusahaan 

terbesar dimiliki oleh MASPION GROUP sebesar 72%. Dan selanjutnya dimiliki 

oleh masyarakat, serta institusional yang saat ini hanya tersisa 6% dan 

kepemilikan lainnya dimiliki oleh manajerial perusahaan.  

 

4.2. Temuan  

Hasil Pengujian Asumsi Klasik  

 Uji asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan dengan uji autokorelasi, 

multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. 

 

Model 1 

 

Pada Model 1 dilakukan beberapa uji, salah satunya menggunakan autokorelasi 

dalam suatu model regresi dilakukan uji Durbin-Watson (DW) hasilnya sebagai 

berikut :  
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Tabel 4.1 Hasil Uji Autokorelasi Model 1  

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,192a ,037 ,003 ,089989 1,743 

a. Predictors: (Constant), MAS, TA, KOMI, KELGPRE, INSPRE, 

DEKOM, DIR, MANPRE 

b. Dependent Variable: ROA 

 Sumber : Data Sekunder yang telah diolah, 2018  

 

Berdasarkan hasil tabel diatas , diketahui dalam model 1 Durbin-Watson 

adalah sebesar 1,743. Syarat data agar lulus dari Uji Autokorelasi adalah                

du < d < 4 – du. Dilihat dari table Durbin-Watson, du = 1,73075. Sehingga dapat 

dinyatakan bahwa model ini lolos uji autokorelasi.  

 

 

Pengujian selanjutnya adalah uji multikolinearitas, pengujian yang dilakukan 

berguna untuk mengetahui ada atau tidanknya korelasi antara variabel 

independen. Untuk mengetahuinya dapat melihat VIF ( Variance Inflation Factor) 

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

multikolinearitas. Berikut ini hasil dari model 1 yaitu :  
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Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas Model 1 

 

 Sumber : Data yang telah diolah, 2018  

 

Dari hasil diatas,dapat diketahui bahwa hasil untuk tolerane masing-masing 

variabel > 0,1 dan untuk hasil VIF < 10. Hasil tersebut menjelaskan bahwa  uji 

multikolinearitas pada model 1 tidak terjadi multikolinearitas.  

 

Pengujian selanjutnya untuk model 1 adalah pengujian heteroskedaktisitas 

menggunakan uji Glejser. Uji ini nilai mutlak residual ( |u| ) diregresikan dengan 

variabel independen. Berikut ini adalah hasil pengujiannya: 
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Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 1 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,004 ,019  -,197 ,844 

KOMI ,048 ,029 ,100 1,635 ,103 

DEKOM ,020 ,003 ,456 6,458 ,000 

DIR -,009 ,003 -,213 -3,029 ,003 

INSPRE -2,711E-5 ,001 -,003 -,048 ,962 

MANPRE ,002 ,027 ,008 ,079 ,937 

KELGPR

E 
-,010 ,055 -,011 -,179 ,858 

MAS -,001 ,003 -,052 -,504 ,615 

a. Dependent Variable: res6 

 Sumber : Data yang telah diolah, 2018 

 

 

Dilihat dari hasil diatas, dapat dikatakan bahwa ada variabel yang nilainya 

dibawah 0,05. Syarat untuk lolos dari uji glejser adalah nilai variabel independen 

signifikan > 0,05.  Sehingga model 1 dinyatakan tidak lolos dalam uji 

heteroskedastisitas. 

 

Setelah model 1 dinyatakan tidak lolos dalam uji asumsi klasik, maka dilanjutkan 

dengan percobaan model 2 dengan beberapa  pengujian.  Berikut ini adalah 

percobaannya :     
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Model 2 

Pada Model 2 dilakukan pengujian, salah satunya menggunakan autokorelasi 

dalam suatu model regresi dilakukan uji Durbin-Watson (DW) hasilnya sebagai 

berikut :  

 

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi Model 2 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,190a ,036 ,002 ,090219 1,736 

a. Predictors: (Constant), KELGPOST, DIR, MANPOST, KOMI, 

INSPOST, DEKOM, TA, MAS 

b. Dependent Variable: ROA 

 

Berdasarkan hasil tabel diatas , diketahui dalam model 2 Durbin-Watson adalah 

sebesar 1,736. Syarat data agar lulus dari Uji Autokorelasi adalah  du < d < 4 – du. 

Dilihat dari table Durbin-Watson, du = 1,73075. Sehingga dapat dinyatakan 

bahwa model ini lolos uji autokorelasi. 

 

Pengujian selanjutnya adalah uji multikolinearitas, pengujian yang dilakukan 

berguna untuk mengetahui ada atau tidanknya korelasi antara variabel 

independen. Untuk mengetahuinya dapat melihat VIF ( Variance Inflation Factor) 

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

multikolinearitas. Berikut ini hasil dari model 2 yaitu :  
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Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas Model 2 

 

Dari hasil diatas,dapat diketahui bahwa hasil untuk tolerane ada yang  < 0,1 dan > 

0,1 dan untuk hasil  ada yang VIF < 10 ada > 10. Hasil tersebut menjelaskan 

bahwa  uji multikolinearitas pada model 2 terjadi multikolinearitas antara MAS 

dan KELGPOST. Sehingga dapat dikatakan bahwa model 2 melanggar hukum 

multikolinearitas.  

Pengujian selanjutnya untuk model 2 adalah pengujian heteroskedaktisitas 

menggunakan uji Glejser. Uji ini nilai mutlak residual ( |u| )  diregresikan dengan 

variabel independen. Berikut ini adalah hasil pengujiannya: 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,003 ,019  -,175 ,861 

KOMI ,049 ,029 ,102 1,662 ,098 

DEKOM ,020 ,003 ,442 6,266 ,000 

DIR -,008 ,003 -,207 -2,928 ,004 

MAS ,017 ,015 ,697 1,127 ,261 

INSPOST ,002 ,002 ,181 1,137 ,257 

MANPOS

T 
-,048 ,079 -,037 -,604 ,546 

KELGPOS

T 
-,012 ,010 -,818 -1,212 ,227 

a. Dependent Variable: res6 

 Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2018 

 

Dilihat dari hasil diatas, dapat dikatakan bahwa ada variabel yang nilainya 

dibawah 0,05. Syarat untuk lolos dari uji glejser adalah nilai variabel independen 

signifikan > 0,05.  Sehingga model 2 dinyatakan tidak lolos dalam uji 

heteroskedastisitas. 

 

Setelah model 2 dinyatakan tidak lolos dalam uji asumsi klasik, maka dilanjutkan 

dengan percobaan model 3 dengan beberapa  pengujian.  Berikut ini adalah 

percobaannya :     

 

 

 



52 
 

Model 3 

Pada Model 3 dilakukan pengujian, salah satunya menggunakan autokorelasi 

dalam suatu model regresi dilakukan uji Durbin-Watson (DW) hasilnya sebagai 

berikut :  

 

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi Model 3 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,187a ,035 ,005 ,090067 1,749 

a. Predictors: (Constant), KELGPOST, DIR, MANPOST, KOMI, 

INSPOST, DEKOM, TA 

b. Dependent Variable: ROA 

 Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2018 

 

Berdasarkan hasil tabel diatas , diketahui dalam model 3 Durbin-Watson adalah 

sebesar 1,749. Syarat data agar lulus dari Uji Autokorelasi adalah du < d < 4 – du. 

Dilihat dari table Durbin-Watson, du = 1,73075. Sehingga dapat dinyatakan 

bahwa model ini lolos uji autokorelasi. 

 

Pengujian selanjutnya adalah uji multikolinearitas, pengujian yang dilakukan 

berguna untuk mengetahui ada atau tidanknya korelasi antara variabel 

independen. Untuk mengetahuinya dapat melihat VIF ( Variance Inflation Factor) 

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

multikolinearitas. Berikut ini hasil dari model 3 yaitu :  
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Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas Model 3 

 

 Sumber : Data yang telah diolah, 2018 

Dari hasil diatas,dapat diketahui bahwa hasil untuk tolerance adalah  > 0,1 dan 

untuk  VIF < 10. Hasil tersebut menjelaskan bahwa  uji multikolinearitas pada 

model 3 tidak melanggar multikolinearitas. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

model 3 bebas dari multikolinearitas.  

 

Pengujian selanjutnya untuk model 3 adalah pengujian heteroskedaktisitas 

menggunakan uji Glejser. Uji ini nilai mutlak residual ( |u| )  diregresikan dengan 

variabel independen. Berikut ini adalah hasil pengujiannya: 
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Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 3 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,001 ,019  -,063 ,950 

KOMI ,046 ,029 ,096 1,568 ,118 

DEKOM ,021 ,003 ,457 6,489 ,000 

DIR -,009 ,003 -,213 -3,004 ,003 

DINS ,005 ,008 ,152 ,590 ,556 

DMAN ,007 ,037 ,025 ,190 ,849 

DKELG ,007 ,015 ,488 ,482 ,630 

MAS -,011 ,021 -,457 -,529 ,597 

a. Dependent Variable: res6 

 Sumber : Data yang telah diolah, 2018 

 

Dilihat dari hasil diatas, dapat dikatakan bahwa ada variabel yang nilainya 

dibawah 0,05. Syarat untuk lolos dari uji glejser adalah nilai variabel independen 

signifikan > 0,05.  Sehingga model 3 dinyatakan tidak lolos dalam uji 

heteroskedastisitas. 

 

Setelah model 3 dinyatakan tidak lolos dalam uji asumsi klasik, maka dilanjutkan 

dengan percobaan model 4 dengan beberapa  pengujian.  Berikut ini adalah 

percobaannya :     

 

Model 4 

Pada Model 4 dilakukan pengujian, salah satunya menggunakan autokorelasi 

dalam suatu model regresi dilakukan uji Durbin-Watson (DW) hasilnya sebagai 

berikut :  
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 Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi Model 4 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,196a ,038 ,004 ,089922 1,765 

a. Predictors: (Constant), DKELG, DIR, KOMI, DEKOM, DINS, TA, 

DMAN, MAS 

b. Dependent Variable: ROA 

 Sumber : Data yang telah diolah, 2018 

 

Berdasarkan hasil tabel diatas , diketahui dalam model 4 Durbin-Watson adalah 

sebesar 1,765. Syarat data agar lulus dari Uji Autokorelasi adalah  du < d < 4 – du. 

Dilihat dari table Durbin-Watson, du = 1,73075. Sehingga dapat dinyatakan 

bahwa model ini lolos uji autokorelasi. 

 

Pengujian selanjutnya adalah uji multikolinearitas, pengujian yang dilakukan 

berguna untuk mengetahui ada atau tidanknya korelasi antara variabel 

independen. Untuk mengetahuinya dapat melihat VIF ( Variance Inflation Factor) 

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

multikolinearitas. Berikut ini hasil dari model 4 yaitu :  
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Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas Model 4 

 

 Sumber : Data yang telah diolah, 2018 

Dari hasil diatas,dapat diketahui bahwa hasil untuk tolerane ada yang  < 0,1 dan > 

0,1 dan untuk hasil  ada yang VIF < 10 ada > 10. Hasil tersebut menjelaskan 

bahwa  uji multikolinearitas pada model 4 terjadi multikolinearitas antara MAS 

dan DKELG. Sehingga dapat dikatakan bahwa model 4 melanggar hukum 

multikolinearitas.  

 

Pengujian selanjutnya untuk model 4 adalah pengujian heteroskedaktisitas 

menggunakan uji Glejser. Uji ini nilai mutlak residual ( |u| )  diregresikan dengan 

variabel independen. Berikut ini adalah hasil pengujiannya: 
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Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,004 ,019  -,192 ,848 

KOMI ,047 ,029 ,098 1,616 ,107 

DEKOM ,020 ,003 ,453 6,478 ,000 

DIR -,008 ,003 -,208 -2,968 ,003 

DINS ,001 ,003 ,025 ,270 ,788 

DMAN -,001 ,034 -,005 -,041 ,967 

DKELG -,001 ,002 -,042 -,314 ,754 

a. Dependent Variable: res6 

 Sumber : Data yang telah diolah, 2018 

 

Dilihat dari hasil diatas, dapat dikatakan bahwa ada variabel yang nilainya 

dibawah 0,05. Syarat untuk lolos dari uji glejser adalah nilai variabel independen 

signifikan > 0,05.  Sehingga model 4 dinyatakan tidak lolos dalam uji 

heteroskedastisitas. 

 

Setelah model 4 dinyatakan tidak lolos dalam uji asumsi klasik, maka dilanjutkan 

dengan percobaan model 5 dengan beberapa  pengujian.  Berikut ini adalah 

percobaannya :     

 

Model 5  

Pada Model 5 dilakukan pengujian, salah satunya menggunakan autokorelasi 

dalam suatu model regresi dilakukan uji Durbin-Watson (DW) hasilnya sebagai 

berikut :  
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Tabel 4.13 Hasil Uji Autokorelasi Model 5 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,195a ,038 ,008 ,089738 1,755 

a. Predictors: (Constant), DKELG, DIR, KOMI, DEKOM, DINS, TA, 

DMAN 

b. Dependent Variable: ROA 

 Sumber : Data yang telah diolah, 2018 

 

Berdasarkan hasil tabel diatas , diketahui dalam model 1 Durbin-Watson adalah 

sebesar 1,755. Syarat data agar lulus dari Uji Autokorelasi adalah  du < d < 4 – du. 

Dilihat dari table Durbin-Watson, du = 1,73075. Sehingga dapat dinyatakan 

bahwa model ini lolos uji autokorelasi. 

 

Pengujian selanjutnya adalah uji multikolinearitas, pengujian yang dilakukan 

berguna untuk mengetahui ada atau tidanknya korelasi antara variabel 

independen. Untuk mengetahuinya dapat melihat VIF ( Variance Inflation Factor) 

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

multikolinearitas. Berikut ini hasil dari model 5 yaitu :  

Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas Model 5 

 

 Sumber : Data yang telah diolah, 2018 
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Dari hasil diatas,dapat diketahui bahwa hasil untuk tolerance adalah  > 0,1 dan 

untuk  VIF < 10. Hasil tersebut menjelaskan bahwa  uji multikolinearitas pada 

model 5 tidak melanggar multikolinearitas. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

model 5 bebas dari multikolinearitas.  

 

Pengujian selanjutnya untuk model 5 adalah pengujian heteroskedaktisitas 

menggunakan uji Glejser. Uji ini nilai mutlak residual ( |u| )  diregresikan dengan 

variabel independen. Berikut ini adalah hasil pengujiannya: 

 

Tabel 4.15 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 5 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,004 ,019  -,192 ,848 

KOMI ,047 ,029 ,098 1,616 ,107 

DEKOM ,020 ,003 ,453 6,478 ,000 

DIR -,008 ,003 -,208 -2,968 ,003 

DINS ,001 ,003 ,025 ,270 ,788 

DMAN -,001 ,034 -,005 -,041 ,967 

DKELG -,001 ,002 -,042 -,314 ,754 

a. Dependent Variable: res6 

 Sumber : Data yang telah diolah, 2018 

 

Dilihat dari hasil diatas, dapat dikatakan bahwa ada variabel yang nilainya 

dibawah 0,05. Syarat untuk lolos dari uji glejser adalah nilai variabel independen 

signifikan > 0,05.  Sehingga model 5 dinyatakan tidak lolos dalam uji 

heteroskedastisitas. 
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4.3. Pembahasan  

Setelah model 5 dinyatakan tidak lolos dalam uji asumsi klasik, maka percobaan 

menggunakan kuantitatif tidak dapat dilakukan karena setelah melakukan 

percobaan sebanyak lima kali tetap dinyatakan tidak lolos dalam beberapa uji 

serta semua hipotesis yang ada tidak dapat digunakan. Sehingga akan dilanjutkan  

dengan kualitatif, yaitu sebagai berikut ini :      

 

4.3.1. Hasil reporting berdasarkan laporan keuangan  

Perusahaan manufaktur di Indonesia yang telah terdaftar di BEI, menurut laporan 

keuangan yang setiap tahun diterbitkan terlihat bahwa mayoritas kepemilikan 

dimiliki oleh institusional ( dalam negeri maupun luar negeri ). Secara umum, 

saham perusahaan dimiliki oleh dua atau lebih institusi. Hal ini terlihat wajar dan 

tidak ada yang perlu dicurigai, karena saat perusahaan terbuka dimiliki institusi 

akan dilakukan pengawasan secara ketat dalam kegiatan operasional.  

Kepemilikan perusahaan juga dimiliki oleh manajerial perusahaan, melihat dari 

hasil laporan keuangan yang ada, diketahui bila kepemilikan manajerial sangat 

bervariatif persentasenya serta pada beberapa perusahaan yang memang joint 

venture dengan perusahaan asing memiliki manajemen dan kepemilikan 

manajerial WNA. Secara komprehensif dapat dikatakan bahwa  jumlah 

kepemilikan manajerial tidak sebesar kepemilikan institusional dan kepemilikan 

masyarakat.  

 

Pada beberapa perusahaan kami menemukan kesulitan dalam mengkategorikan 

kepemilikan perorangan yang nilainya berjumlah sangat besar ( > 5%). Ini 

dikarenakan terdapat kepentingan yang berbeda saat investor perorangan memiliki 

saham >5% , yaitu karena memang investor tersebut adalah investor murni dan 

tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan serta investor yang memang juga salah 
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satu keluarga pemilik atau pendiri perusahaan yang informasinya tidak disebutkan 

dalam laporan keuangan perusahaan.  Serta Kami menemukan bahwa perusahaan 

yang memiliki total asset terbanyak, juga memiliki jumlah dewan direksi dan 

dewan komisaris terbanyak, berikut ini :  

 

Tabel 4.16 Hasil penelusuran Total Aset terbesar dari Laporan Keuangan  

PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

(INDF) 
87.939.488.000.000 

0,38 8 10 

 

 Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2018 

 

Perusahaan yang memiliki total aset mencapai 87 triliun rupiah adalah  INDF, dari 

pengamatan yang ada, dapat diasumsikan bahwa semakin banyak aset yang 

dimiliki maka akan semakin membutuhkan banyak orang untuk mengelolanya, 

dengan cara tersebut aset yang dimiliki akan digunakan secara efektif dan efisien 

demi kepentingan perusahaan.  

4.3.2. Hasil temuan peneliti  

Dalam proses penelusuran yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa fakta 

baru yang banyak orang tidak ketahui serta mayoritas hal -hal tersebut tidak 

diterangkan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan Tbk. Berikut hasil yang 

peneliti temukan:  

 

 Mayoritas kepemilikan saham perusahaan sektor manufaktur BEI pada 

tahun 2013-2017 tidak mengalami perubahan yang signifikan, kepemilikan 

cenderung hanya meningkat atau menurun persentasenya tetapi untuk 

pihak yang memiliki tetap sama.  
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 Dari 47 perusahaan sektor manufaktur di BEI terdapat sekitar 70%  adalah 

kepemilikan secara mayoritas atau minoritas dimiliki oleh kepemilikan 

keluarga  

 Kepemilikan institusional dari perusahaan luar negeri mayoritas berasal 

dari negara dengan perlindungan pajak untuk dana asing ( Hong kong dan 

Singapura) dan negara pemberi tax havens  ( Cayman island, Bermuda, 

British virgin Island ). 

 

 Gambar 4.1 Kepemilikan Luar Negeri dari Sekar Laut                  

( Omnistar Invst H Ltd ) 

 

 Kepemilikan Keluarga secara tidak langsung melalui perusahaan lain yang 

tidak diinformasikan dalam laporan keuangan  

 

Gambar 4.2 Kepemilikan Keluarga secara tidak langsung ( Bonlight 

Invesments ) 
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 Mayoritas pendiri dan pemilik  perusahaan di sektor manufaktur di 

Indonesia adalah WNI etnis china peranakan dan india peranakan  

 

 

 Gambar 4.3 Kepemilikan keluarga dari etnis china peranakan pada 

ESTI 

 

 

 

 Gambar 4.4 Kepemilikan keluarga dari etnis india peranakan dari 

INDR 

 



64 
 

 Beberapa perusahaan dalam satu sektor yang sama ( Manufaktur) dimiliki 

oleh satu keluarga  

Tabel 4.17 Kepemilikan keluarga pada beberapa perusahaan Tbk 

Kepemilikan 

keluarga 

Nama 

Perusahaan  

 Nama 

Perusahaan 

Nama 

Perusahaan 

1.Gwie gunawan 

Family   

 PT Gunawan 

Dianjaya Steel 

Tbk – dimiliki 

melalui 

Kepemilikan 

langsung 

keluarga Gwie 

Gunawan  

PT BetonJaya 

Manunggal Tbk – 

dimiliki melalui 

PT Gunawan 

Dianjaya Steel 

Tbk dan 

kepemilikan 

langsung  

PT Jaya Pari 

Steel – dimiliki 

melalui  

kepemilikan 

langsung gwie 

gunawan 

family  

2.Alim Family         

( Maspion 

Group ) 

PT Alumindo 

Light Metal 

Industry Tbk – 

dimiliki melalui 

PT Husin 

Investama, PT 

Marindo 

Investama, PT 

Prakindo 

Investama, PT 

Mulindo 

Investama, PT 

Maspion dan 

kepemilikan 

langsung  

PT Indal 

Alumunium 

Industry Tbk – 

dimiliki melalui 

dimiliki melalui 

PT Husin 

Investama, PT 

Marindo 

Investama, PT 

Prakindo 

Investama, PT 

Mulindo 

Investama, PT 

Maspion dan 

kepemilikan 

langsung 
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4.3.3. Penerapan GCG pada perusahaan Tbk  

Good Corporate Governance  memiliki beberapa prinsip dalam 

pelaksanaannya. Prinsip tersebut adalah RAFT, yaitu Responsibilities, 

Accountability, Fairness, dan Transparency. Prinsip-prinsip tersebut 

dipergunakan untuk memastikan bahwa GCG akan dilaksanakan dengan 

cara yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai aturan yang 

berada di negara tempat perusahaan itu berada.  

Pada kenyataannya, hal tersebut tidak dilaksanakan dengan cara yang 

benar. Karena ada tiga dari empat prinsip yang dilanggar dalam 

penelusuran peneliti, seperti Accountability, Fairness, dan Transparency.  

 

 Accountability 

Tujuan prinsip ini adalah pemisahan wewenang dewan komisaris, direksi 

dan pemegang saham dengan tujuan terciptanya GCG yang efektif 

(Anwar, 2005). Namun, hal ini sangat bertolak belakang dengan yang 

ditemukan peneliti. Karena bahwa pemegang saham mayoritas dimiliki 

oleh keluarga melalui kepemilikan langsung dan tidak langsung, serta 

dewan komisaris dan direksi terdiri dari anggota keluarga yang lain. 

Sehingga potensi kurangnya fungsi kontrol kelembagaan diharapkan bisa 

dijalankan oleh komisaris independen, serta perlu dipertanyakan dasar dari 

pemilihan anggota dewan komisaris dan direksi adalah karena hubungan 

persaudaraan atau kemampuan seseorang memang sesuai dengan jabatan 

yang ditempatinya.  
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 Fairness  

Tujuan dari prinsip ini adalah untuk memberikan perlakuan yang sama 

kepada semua pemegang saham perusahaan baik yang mayoritas atau 

minoritas (Anwar, 2005). Tetapi, peneliti meragukan akan adanya 

perlakuan yang sama dalam memberikan kesempatan akses informasi 

tertentu. Karena saat kepemilikan perusahaan berada dalam satu lingkup 

yang sama dan memiliki hak secara mayoritas maka pemilik saham yang 

minoritas akan mendapatkan informasi yang tidak akurat dan menjadi bias. 

Hal ini, pada kondisi tertentu akan dapat terjadinya self-dealing dan 

insider trading yang akan merugikan pemegang saham lain serta merusak 

kepercayaan pasar.  Oleh karena itu, pentingnya peran OJK ( Otoritas Jasa 

Keuangan ) sebagai lembaga pengawas pada pasar modal untuk 

menghindari potensi masalah yang dapat terjadi.   

 Transparency 

Prinsip transparency digunakan untuk memberikan informasi secara 

memadai untuk public dan pemegang saham perusahaan (Anwar, 2005). 

Namun, dalam penelusuran peneliti informasi yang didapatkan oleh public 

akan sangat sedikit dan tidak dapat diketahui kebenarannya karena tidak 

dijelaskan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan yang menjadi 

salah satu sumber informasi utama public untuk mengetahui secara detail 

dari perusahaan terbuka. Transparency seharusnya menjadi suatu hal yang 

wajib pada pasar modal, ,maka OJK sebagai pengawas pasar modal perlu 

menjaga transparency perusahaan terbuka pada penelitian ini ditemukan 

masih dikontrol kuat oleh keluarga pemilik/pendiri. Kemudian lembaga 

yang diharapkan dapat menjaga masalah transparency adalah analis 

saham, analis perusahaan, analis sektor. Profesi ini diharapkan mempunyai 

kemampuan untuk mengakses informasi yang mungkin tidak dapat diakses 

oleh publik dan dapat menyediakan informasi ini secara objektif untuk 

publik.  
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