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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Umum Obyek Penelitian 

 Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

terdaftar pada indeks kompas 100 selama 2 periode di tahun 2017. Dalam satu 

tahun, indeks kompas 100 menerbitkan 2 kali indeks. Indeks pertama terbit untuk 

periode Februari 2017 sampai dengan Juli 2017, dan indeks kedua terbit untuk 

periode Agustus 2017 sampai dengan Januari 2018. Indeks kompas 100 ini dipilih 

karena memiliki nilai saham yang likuid, memiliki kapitalisasi pasar yang besar 

dan kinerja fundamental yang baik, serta merupakan saham utama penggerak 

indeks harga saham gabungan (IHSG). Dalam memilih sampel, metode yang 

digunakan adalah metode purposive sampling.  

 Uji yang dilakukan pada penelitian ini meliputi uji statistik deskriptif 

untuk mengetahui gambaran data, setelah itu melakukan uji asumsi klasik yang 

meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Uji 

asumsi klasik ini dilakukan untuk melihat apakah data yang ada telah memenuhi 

asumsi dasar. Setelah itu baru masuk ke pengujian hipotesis dengan menggunakan 

uji regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen 
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terhadap variabel dependen. Pengujian statistik ini dilakukan menggunakan SPSS 

Statistics versi 17.0. 

4.2 Analisis Data 

 4.2.1 Statistik Deskriptif 

  Uji statistik deskriptif merupakan suatu pengujian yang berfungsi 

untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan suatu data penelitian dari 

nilai mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, 

kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2013). Hasil uji deskriptif dari penelitian 

ini diuraikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4.1  

Deskriptif Statistik sebelum dikurangi Data Outlier 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

UkuranPerusahaan 63 1.234.608 295.646.000 3,15E7 4,628E7 

UmurPerusahaan 63 4.00 133.00 38.8889 21.70410 

CurrentRatio 63 .28 8.08 2.1736 1.72627 

DebtToAssetRatio 63 .06 1.25 .4738 .22035 

DewanDireksi 63 2.00 12.00 6.0476 1.98729 

KomisarisIndependen 63 .20 .80 .3810 .12934 

KomiteAudit 63 3.00 5.00 3.2381 .53019 

ReturnOnAsset 63 -.38 1.48 .0840 .20885 

Valid N (listwise) 63     

        Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 
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Dari tabel diatas, dapat diketahui dari nilai N bahwa jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 63 perusahaan, namun saat dilakukan uji 

normalitas, data tersebut berdistribusi tidak normal sehingga dilakukan 

deteksi data outlier menggunakan z-score dan kemudian data outlier 

dihilangkan. Hasil setelah pembuangan data outlier adalah sebagai berikut 

ini: 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif setelah dikurangi Data Outlier 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

UkuranPerusahaan 51 1.234.608 295.646.000 3,08E7 4,491E7 

UmurPerusahaan 51 4.00 66.00 35.8235 15.60988 

CurrentRatio 51 .43 5.21 1.8805 1.19466 

DebtToAssetRatio 51 .15 .88 .4792 .19173 

DewanDireksi 51 2.00 10.00 5.9216 1.79826 

KomisarisIndependen 51 .20 .60 .3529 .09456 

KomiteAudit 51 3.00 4.00 3.1569 .36729 

ReturnOnAsset 51 -.23 .35 .0539 .08389 

Valid N (listwise) 51     

     Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 

 

  Dari tabel diatas, dapat dilihat nilai N setelah data outlier tidak 

diikut sertakan dalam pengujian menjadi sebanyak 51. Dari tabel tersebut 

dapat terlihat pula bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki nilai 

minimum sebesar 1.234.608 dan maksimum sebesar 295.646.000. Variabel 
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ini juga memiliki nilai rata-rata sebesar 3,08E7 dan memiliki nilai standar 

deviasi sebesar 4,491E7. 

  Variabel umur perusahaan dalam penelitian ini memiliki nilai 

terendah 4 dan nilai tertinggi 66, dimana artinya umur dari perusahaan 

yang terdapat pada sampel penelitian ini yang termuda berumur 4 tahun 

dan yang paling tua atau perusahaan yang paling lama berdiri adalah 66 

tahun. Perusahaan dalam penelitian ini juga memiliki rata-rata umur 

sebesar 35.8235 dan standar deviasi sebesar 15.60988. 

  Variabel current ratio dalam penelitian ini memiliki nilai terendah 

sebesar 0,43 dan nilai tertinggi sebesar 5,32. Variabel ini memiliki nilai 

rata-rata sebesar 1.8805, dimana rata-rata tersebut diambil dari 

keseluruhan sampel dalam penelitian ini. Selain itu variabel ini juga 

memiliki nilai standar deviasi sebesar 1.19466 

   Variabel debt to asset ratio memiliki nilai minimal sebesar 0,15 

dan nilai maksimal sebesar 0,88 yang berarti variabel ini berdasarkan 

keseluruhan sampel dalam penelitian memiliki nilai DAR terendah sebesar 

0,15 dan nilai tertinggi sebesar 0,88 serta menghasilkan nilai rata-rata 

sebesar 0,4792 dan nilai standar deviasi sebesar 0,19173. 

   Dewan direksi memiliki nilai minimum sebesar 2 dan maksimum 

sebesar 10, yang memiliki arti bahwa jumlah dewan direksi di keseluruhan 

sampel pada masing-masing perusahaan paling sedikit berjumlah 2 orang 

dan paling banyak berjumlah 10 orang. Variabel ini juga memiliki nilai 
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rata-rata dari jumlah dewan direksi dari keseluruhan perusahaan sebesar 

5,9216 dan nilai standar deviasi sebesar 1,79826. 

   Komisaris independen memiliki nilai minimum sebesar 0,20 dan 

maksimum sebesar 0,60 dimana hasil tersebut didapat dari perbandingan 

antara jumlah komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris yang 

ada dalam masing-masing perusahaan. Nilai rata-rata dari keseluruhan 

sampel adalah sebesar 0,3529 dengan standar deviasinya sebesar 0,09456. 

   Komite audit memiliki nilai minimum sebesar 3.00 dan nilai 

maksimum sebesar 4.00 yang memiliki arti bahwa jumlah komite audit 

yang ada pada perusahaan-perusahaan yang ada pada sampel penelitian ini 

paling sedikit berjumlah 3 orang dan paling banyak berjumlah 4 orang. 

Sementara itu nilai rata-rata sebesar 3,1569 dan standar deviasinya sebesar 

0,36729. 

   Return on asset memiliki nilai terendah sebesar -0,23 dan nilai 

paling tinggi sebesar 0,35 yang berarti return on asset dari keseluruhan 

sampel yang ada yang paling rendah sebesar -0,23 dan yang paling besar 

sebesar 0,35. Sementara itu nilai rata-rata return on asset dari keseluruhan 

perusahaan adalah sebesar 0,0539 dan nilai standar deviasinya sebesar 

0,08389. 
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4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

  a. Uji Normalitas 

 Pengujian normalitas digunakan untuk melihat apakah didalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal. Uji 

normalitas pada penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik 

Kolmogorov-Smirnov (K-S). Adapun angka yang dihasilkan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov sebelum dikurangi Data Outlier 

 
  Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 

 Pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov diatas, dapat 

dilihat bahwa hasil dari Asymp.Sig. (2-tailed) hanya sebesar 0,022 dimana 

nilai tersebut < 0,05 yang berarti didalam model regresi, variabel 
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pengganggu atau residual memiliki distribusi tak normal. Setelah 

dilakukan penghilangan data outlier dengan metode z-score, maka uji 

normalitas Kolmogorov-Smirnov yang dihasilkan menjadi seperti tabel 

dibawah ini: 

Tabel 4.4 

Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov setelah dikurangi Data Outlier 

 
 Sumber: Data sekunder yang telah diolah (2019) 

Setelah menghilangkan 12 data outlier, hasil uji normalitas menunjukkan 

bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,919 dan signifikan pada 

0,367. Hasil tersebut sangat memenuhi asumsi normalitas karena nilai dari 

signifikansi 0,367 > 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data residual yang 

ada memiliki distribusi normal. 
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b. Uji Heteroskedastisitas 

Untuk mendeteksi apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, maka akan 

dilakukan uji heteroskedastisitas. Model regresi dianggap baik jika 

bersifat homoskedastisitas atau variance dari satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap. Uji heteroskedastisitas ini akan menggunakan uji 

Glejser. 

 

 

Tabel 4.5 

Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019)  

  

 Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil dari uji 

heteroskedastisitas menghasilkan bahwa probablitas dari nilai 

signifikansi menunjukkan nilai yang lebih dari 5% pada semua variabel 
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independennya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

heteroskedastisitas pada semua variabel independenya. 

c. Uji Multikolinearitas 

 Untuk mendeteksi apakah dalam model regresi terdapat korelasi 

antar variabel independennya akan digunakan pengujian 

multikolinearitas. Jika tidak terdapat korelasi antar variabel independen, 

maka suatu model regresi dikatakan baik.  

 

Tabel 4.6 

Uji Multikolinearitas 

 

 Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 

Dari hasil uji multikolinearitas diatas, dapat dilihat bahwa nilai 

tolerance dari semua variabel independen adalah diatas 0,10 dan nilai 

VIF dari semua variabel independen juga dibawah 10. Hal tersebut 

sudah sesuai dengan nilai cut off yang digunakan untuk menunjukkan 
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adanya multikolinearritas dimana tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan 

nilai VIF ≥ 10. Jadi, melalui hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi pada penelitian ini. 

4.2.3 Hasil Uji dari Hipotesis 

 4.2.3.1 Hasil Uji Goodness of Fit 

   Ketepatan fungsi regresi didalam menaksir suatu nilai 

aktual dapat dilihat dengan melihat nilai goodness of fitnya. Secara 

statistika, ini dapat diukur dengan nilai koefisien determinasi, nilai 

statistik F, dan nilai statistik t (Ghozali, 2013). 

 

Tabel 4.7 

      Goodness of Fit 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019)  

 

Berdasarkan uji goodness of fit, didapatkan nilai dari Adjusted R 

Square adalah sebesar 0,178. Hal ini menunjukkan bahwa 17,8% 

variabel return on asset dapat diterangkan dengan variabel ukuran 

perusahaan, umur perusahaan, current ratio, debt to asset ratio, 

dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit. 
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Sementara itu, uji pengaruh simultan digunakan untuk melihat 

apakah variabel independen secara bersama mempengaruhi 

variabel dependen. 

Tabel 4.8 

Uji Statistik F 

 

     Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 

 

  Dari tabel diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 

0,028 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran 

perusahaan, umur perusahaan, current ratio, debt to asset ratio, dewan 

direksi, komisaris independen, dan komite audit secara simultan 

berpengaruh terhadap return on asset. 

4.2.3.2 Hasil Uji Statistik T 

   Uji parsial ini berfungsi untuk melihat pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun 

hasilnya tertera pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Statistik T 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019) 

Berdasarkan hasil uji statistik, maka dapat dirumuskan: 

ROA = 0,089 + 0,037Size – 0,001Age + 0,015CR - 0,128DAR + 0,000DD 

– 0,350KI – 0,034KA + Error 

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return on asset 

Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,248>0,05 dimana artinya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

return on asset. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa H1 ditolak. 

H2: Umur perusahaan berpengaruh terhadap return on asset 

Variabel umur perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,187>0,05, dimana artinya umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

return on asset. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa H2 ditolak. 
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 H3: Current ratio berpengaruh terhadap return on asset 

   Variabel current ratio memiliki nilai signifikansi 0,156>0,05, 

dimana artinya current ratio tidak mempengaruhi return on asset. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak. 

 H4: Debt to asset ratio berpengaruh terhadap return on asset 

   Variabel debt to asset ratio memiliki nilai signifikansi 0,078<0,10, 

dimana artinya debt to asset ratio berpengaruh terhadap return on asset 

jika nilai alpha yang digunakan sebesar 10%. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa H4 diterima. 

 H5: Dewan direksi berpengaruh terhadap return on asset 

  Variabel dewan direksi memiliki nilai signifikansi 0,985>0,05, 

dimana artinya dewan direksi tidak mempengaruhi return on asset. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa H5 ditolak. 

 H6: Komisaris independen berpengaruh terhadap return on asset 

   Variabel komisaris independen memiliki nilai signifikansi 

0,009<0,05 (dengan nilai alpha 5%), dimana artinya komisaris independen 

berpengaruh terhadap return on asset. Jadi, dapat disimpulkan bahwa H6 

diterima. 

 H7: Komite audit berpengaruh terhadap return on asset 

   Variabel komite audit memiliki nilai signifikani 0,287>0,05, 

dimana artinya komite audit tidak berpengaruh terhadap return on asset. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa H7 ditolak. 
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4.3  Pembahasan 

 4.3.1  Pengaruh ukuran perusahaan terhadap return on asset 

    Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan, dapat 

dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,245 > 0,05 yang memiliki 

arti bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi return on asset. 

Dengan adanya hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa besar 

kecilnya aset yang dimiliki perusahaan tidak mempengaruhi 

profitabilitas yang didapatkan oleh suatu perusahaan. Penelitian 

Alfian (2016) juga berpendapat bahwa dibandingkan perusahaan 

kecil, perusahaan besar lebih berpengalaman dalam pemanfaatan 

skala ekonomi sehingga kinerjanya lebih efektif dan efisien. 

Namun perusahaan berukuran besar hanya akan meningkatkan 

operasi perusahaan dan bukan keuntungannya. Selain itu, penelitian  

Darmawati (2004) dalam Nurcahya et al., (2014) juga 

mengungkapkan bahwa perusahaan besar memang kuat dari segi 

finansialnya, namun juga akan dihadapkan pada masalah keagenan 

yang besar karena sulit dilakukan pemantauan pada perusahaan 

tersebut, sehingga besar kecilnya perusahaan tidak mempengaruhi 

return on asset. 

4.3.2  Pengaruh umur perusahaan terhadap return on asset 

 Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan, nilai signifikansi 

dari umur perusahaan adalah sebesar 0,187. Hal tersebut berarti 

0,187 > 0,05 (α). Jadi dapat disimpulkan bahwa umur perusahaan 
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tidak berpengaruh terhadap return on asset. Hal tersebut sejalan 

dengan penelitian Arisandi & Djazuli (2013) serta penelitian Putri 

& Lestari (2014) pada Alfian (2016) yang menyebutkan bahwa 

tingkat dari profitabilitas tidak ditentukan dari lama waktunya suatu 

perusahaan berdiri. Terkadang justru dijumpai perusahaan yang 

lebih muda memiliki kemampuan untuk memanfaatkan peluang-

peluang baru. Zaman yang makin maju ini juga semakin 

mempermudah perusahaan baru mendapat informasi apasaja yang 

dibutuhkan, karena memiliki sumber daya yang lebih baru dan 

lebih canggih dalam mengakses informasi. Mereka bahkan 

memiliki informasi dan pengetahuan lebih baik. Selain hal itu, 

perusahaan yang baru berdiri biasanya lebih berani mengambil 

resiko besar dari investasi yang ia mainkan karena perusahaan yang 

sudah tua cenderung tak lagi berani mengambil investasi beresiko 

karena mereka ingin mempertahankan apa yang sudah dimiliki. 

 4.3.3 Pengaruh current ratio terhadap return on asset 

   Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, tingkat signifikansi 

dari current ratio adalah sebesar 0,156 dimana nilai tersebut lebih 

besar dari nilai alpha (0,156 > 0,05) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa current ratio tidak berpengaruh terhadap return on asset. 

Hal tersebut terjadi karena perusahaan memiliki bahan baku yang 

belum siap untuk digunakan, maka harus mengeluarkan biaya 

tambahan lagi untuk mengolahnya sehingga komponen tersebut 
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hanya meningkatkan current asset namun tidak pada profitnya 

(Barus & Leliani, 2013). Hasil serupa juga didapatkan Khairunisa 

(2016), yang mengatakan bahwa hal tersebut memang bisa terjadi 

karena dalam menghasilkan profitabilitas, perusahaan kurang 

menggunakan asetnya.  

4.3.4 Pengaruh debt to asset ratio terhadap return on asset 

 Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan, 

ditemukanlah bahwa hasil signifikansi dari debt to asset ratio 

adalah sebesar 0,078 dan memiliki hubungan negatif terhadap 

return on asset. Nilai tersebut berarti lebih kecil dari tingkat 

signifikansi yang nilainya sebesar 10% (0,078 < 0,10). Hasil 

tersebut sejalan dengan penelitian oleh Supardi., et al (2016) yang 

mengungkapkan bahwa semakin tinggi debt to asset ratio maka 

semakin tinggi pula komposisi hutang jika dibandingkan dengan 

aktiva, sehingga berdampak besar pada beban terhadap pihak luar 

karena akan meningkatkan solvabilitas. Jika debt to asset ratio 

nilainya semakin tinggi, maka akan mencerminkan resiko yang 

relatif tinggi pula yang nantinya akan mengakibatkan return on 

asset menjadi mengalami penurunan. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa debt to asset ratio berpengaruh terhadap return on asset 

pada tingkat signifikansi 10%. 
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4.3.5 Pengaruh dewan direksi terhadap return on asset 

 Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan, didapatkan nilai 

signifikansi dari dewan direksi adalah sebesar 0,985 dimana nilai 

tersebut lebih besar dari alpha (0,985 > 0,05). Hal tersebut menurut 

Rimardhani et al., (2016) terjadi karena direksi belum melakukan 

pengambilan keputusan yang tepat dan menjalankan fungsi kontrol 

yang baik untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Direksi 

juga belum memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, serta 

nilai dari perusahaan. Selain itu pada buku pedoman umum GCG 

juga telah ditetapkan bahwa jumlah dari anggota direksi harus 

disesuaikan dengan kompleksitas dari perusahaan. Dewan direksi 

yang terlalu banyak atau terlalu sedikit bisa menimbulkan 

permasalahan baru yang menganggu aktivitas operasi perusahaan. 

Semakin banyak atau sedikit dewan direksi yang terdapat pada 

suatu perusahaan dapat membuat koordinasi diperusahaan menjadi 

kurang efektif sekaligus memperberat biaya operasional perusahaan 

yang pada akhirnya membuat biaya operasional pada perusahaan 

membengkak sehingga laba yang dihasilkan oleh perusahaan pun 

tidak dapat maksimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa dewan direksi 

tidak berpengaruh terhadap return on asset. 

4.3.6 Pengaruh komisaris independen terhadap return on asset 

 Hasil uji hipotesis mendapatkan bahwa komisaris independen 

berpengaruh terhadap return on asset pada tingkat signifikansi 5%. 
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Hal ini terbukti dengan nilai signifikansinya yang sebesar 0,009 

dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai alpha 5% (0,009 < 0,05). 

Selain itu, komisaris independen juga memiliki hubungan yang 

negatif dengan return on asset. Hasil tersebut didukung oleh 

Tertius & Christiawan (2015) dimana penelitian tersebut juga 

menghasilkan bahwa komisaris independen mempengaruhi return 

on asset dan memiliki pengaruh terhadap ROA. Menurut 

Rimardhani., et al (2016) hasil tersebut membuktikan bahwa 

kenaikan komisaris independen akan berakibat pada penurunan 

ROA. Pengaruh negatif ini dapat dijelaskan bahwa semakin besar 

proporsi komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan 

dengan keahlian serta pengalaman yang beragam jenisnya, akan 

menyebabkan menurunnya kemampuan komisaris independen 

dalam melakukan pengawasan karena muncul masalah koordinasi, 

komunikasi, serta pengambilan keputusan. Disamping itu, peran 

komisaris independen yang harusnya bersikap independen dengan 

mengesampingkan kepentingan pribadi atau manajemen dan 

bertindak hanya untuk kepentingan perusahaan belum terlaksana 

dengan baik. Perusahaan hanya sekedar memenuhi kepatuhan tanpa 

mengoptimalkan peran komisaris independen sebagai pengawas 

kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Hal tersebut juga 

diungkapkan oleh Boediono (2005) dalam Rimardhani., et al 

(2016) yang menegaskan bahwa besarnya kendali dari pendiri 
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perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas menjadikan 

komisaris tidak independen dan tanggung jawab terhadap 

pengawasan menjadi tidak efektif. 

4.3.7 Pengaruh komite audit terhadap return on asset 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, tingkat signifikansi dari 

komite audit adalah sebesar 0,287 dimana nilai tersebut lebih besar 

dari nilai alpha (0,287 > 0,05). Hal ini didukung oleh penelitian 

Nurcahya et al., (2014) yang berpendapat bahwa komite audit tidak 

berpengaruh terhadap return on asset karena dalam menjalankan 

tugasnya belum bersifat tegas dan independen sehingga 

mengakibatkan banyak terjadi kecurangan maupun manipulasi 

yang dilakukan oleh manajer yang ada dalam perusahaan yang 

mengakibatkan kinerja perusahaan menjadi tidak baik. Selain itu, 

hal senada juga diungkapkan Rimardhani et al., (2016) bahwa 

tinggi rendahnya komite audit tak menjamin keefektifan kinerjanya 

dalam melakukan pengawasan terhadap profitabilitas perusahaan. 

Pembentukan suatu komite audit hanyalah untuk memenuhi 

regulasi yang mensyaratkan bahwa suatu perusahaan harus 

memiliki komite audit. Selain itu komite audit seringkali kurang 

maksimal dalam menjalankan tugasnya untuk memelihara kualitas 

laporan keuangan dan membantu dewan komisaris yang ada dalam 

perusahaan, sehingga perannya tidak dapat meningkatkan 

profitabilitas perusahaan. Selain itu, proses seleksi untuk pemilihan 
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dalam komite audit juga masih kurang fair karena kebanyakan 

komite audit dipilih atas dasar kekerabatan yang mengakibatkan 

pemantauan terhadap dewan direksi menjadi kurang maksimal. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap 

return on asset. 

  


