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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh jumlah dewan 

komisaris, proporsi dewan komisaris independen, jumlah dewan direksi, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, kepemilikan asing terhadap kinerja keuangan. Penerapan tata kelola 

perusahaan (CG) merupakan keharusan bagi perusahaan. Tata kelola yang baik bagi perusahaan 

akan menghasilkan kinerja yang baik dan dapat selalu mengalami pertumbuhan dari waktu ke 

waktu. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang telah go public 

dan beroperasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Metode 

Sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah 

analisis regresi berganda dengan alat bantu SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukan jumlah 

dewan komisaris berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, 

proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja 

keuangan, jumlah dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan, kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

kinerja keuangan perusahaan, kepemilikan asing berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

 

Kata kunci : good corporate governance, kinerja keuangan, perusahaan manufaktur, BEI. 

 



ABSTRACT 

 

 This study aims to examine and analyze the effect of the number of boards of 

commissioners, the proportion of independent boards of commissioners, the number of boards of 

directors, managerial ownership, institutional ownership, foreign ownership on financial 

performance. Implementation of corporate governance (CG) is a must for companies. Good 

governance for the company will produce good performance and can always experience growth 

over time. The population in this study are all manufacturing companies that have gone public and 

operate on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2015 to 2017. The sampling method used 

was purposive sampling. The data analysis method used is multiple regression analysis with SPSS 

version 25. The results of this study indicate that the number of boards of commissioners has no 

significant positive effect on the company's financial performance, the proportion of independent 

directors has no significant positive effect on financial performance, the number of directors has a 

significant positive effect on the company's financial performance, managerial ownership does not 

have a significant negative effect on the company's financial performance, institutional ownership 

does not have a significant negative effect on the company's financial performance, foreign 

ownership has a significant negative effect on the company's financial performance. 

 

Keywords: good corporate governance, financial performance, manufacturing companies, IDX. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INTISARI 

 

Penerapan Corporate Governance merupakan suatu hal yang sangat 

penting bagi perusahaan yang dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

Riset ini menguji pengaruh corporate governance terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Penelitian ini berkaitan dengan teori Keagenan yang menjelaskan 

hubungan antara principals dan agents yang tidak selalu harmonis. CG dapat 

meminimalkan ketidakharmonisan tersebut, sehingga kinerja keuangan perusahan 

meningkat. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang 

telah go public dan beroperasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2015 

sampai dengan tahun 2017. Teknik pengambilan sampelnya dengan metode 

purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 

berganda dengan alat bantu SPSS versi 25.  

Hasil penelitian ini menunjukan jumlah dewan komisaris berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (hipotesis ditolak), 

proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap kinerja keuangan (hipotesis ditolak), jumlah dewan direksi berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (hipotesis diterima), 

kepemilikan manajerial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan (hipotesis ditolak), kepemilikan institusional berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (hipotesis ditolak), 



kepemilikan asing berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan (hipotesis ditolak). 
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