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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  

 

MOTTO 

 

 

~ DEWI HANIFIA RATNA ~ 

WAKTU ITU HANYA ADA TIGA, 

“KEMARIN HARI INI DAN BESOK” 

KEMARIN UNTUK EVALUASI KEDEPAN JADI LEBIH BAIK 

HARI INI UNTUK MELAKUKAN SESUATU DENGAN SEBAIK 

MUNGKIN 

DAN BESOK LALUKAN YANG TERBAIK JANGAN SAMPAI BUANG-

BUANG WAKTU 

HIDUPLAH SE ENJOY MUNGKIN BUANG DENDAM-DENDAM KE  

ORANG LAIN, LAKUKAN SEBAIK YANG KITA BISA  

ENJOYY😊  
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PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah, Puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat, 

hidayah dan karunia-Nya Saya dapat menyelesaikan kuliah selama 4 tahun dan 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat dan menjadikan motivasi untuk mewujudkan harapan. Skripsi ini Saya 

persembahkan untuk orang-orang yang selalu memberikan semangat, motivasi, 

kasih sayang, serta menemani dan membantu dikala suka maupun duka. 

1. Ayah Ibu dan Adik 

Untuk ibu terimakasih karena ibun sudah mendoakan mbak Fia jauh disana, aku 

percaya ibun gak pernah lupa sama mbak Fia meskipun ibun sudah disurga sana. 

Alhmdulillah bun mbak Fia sekarang sudah selesai dalam menjalani jenjang 

sarjana terimakasih doa dan support nya bun, mbak Fia sayang ibu 😊 

Untuk ayah, terimakasih sekali ayah sudah mendengarkan keluh kesah ku suka 

maupun duka dalam perskripsian ini dan juga menyemangati untuk segera 

diselesaikan. Terimakasih ayah sudah mendidik, merawat, menyayangi mbak Fia 

sampai sebesar sekarang ini, mbak Fia cuma bisa mendoakan ayah supaya ayah 

selalu diberikan rejeki lancar dan selalu disehatkan, semoga saat jadi sarjana ini 

mbak Fia bisa membahagiakan ayah yaa yah, mbak Fia sayang ayah.. 

Untuk adikku Arin, makasih ya dek sudah selalu mendukungku bahkan 

mendengarkan cerita ku disaat suntuk-suntuknya perskripsian, terimakasih kamu 

sangat-sangat berarti untuk menyemangati ku. Semangat ya dek kuliahnya 

semangat meskipun kita LDR kita gak jauh kok cuma beda tempat aja nikmati 

masa kuliahmu sebelum kamu melangkah ke jenjang berikutnya. Inget jangan 
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buang-buang waktu untuk hal tidak penting ya dek jangan lupa selalu bersyukur 

ke Allah, mbak Fia sayang adek Arin… 

2. Bude Ana dan pak Poh 

Terimakasih bude karena bude membantu Fia untuk bertempat tinggal dirumah 

bude selama Fia kuliah 4 tahun ini, Fia sekarang sudah selesai kuliahnya bude pak 

poh insyaAllah Fia gak pernah lupa kebaikan bude dan pak poh. Sehat- sehat 

selalu ya bude pak poh bude, insyaAllah pelajaran yang diberikan dirumah bude 

dan pak poh bermanfaat buat Fia. 

3. Bapak/Ibu guru TK, SD, SMP, SMA, Dosen Kuliah 

Terimakasih untuk guru-guru yang tidak pernah meminta imbalan kepada 

muridnya, terimakasih karena sudah mengajarkan hal-hal yang menurut beliau 

baik. insyaAllah ilmu yang engkau berikan bisa menjadi amal jariah bagi kalian.. 

aamiin.. 

4. Teman-temanku 

Untuk Putri Martha Dita terimakasih kalian sudah membantu ku keluar entar 

makan atau bahkan hanya ngobrol sebentar karena aku sudah pusing ngerjain 

skripsi. Terimakasih udah bantu mendengarkan cerita-cerita ku saat aku dibangku 

kuliah, kalian semangat ya jangan pernah lupa persahabatan kita semoga sampai 

nanti-nanti sehabatan kita semoga kita sukses kelak aamiin 

Untuk teman-teman ku jinsum, kalian semua sangat-sangat berarti mulai dari awal 

perkuliahan (harmoni) sampai lulus pun kita masih bareng terimakasih banyak ya 
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rek sudah bantu aku support aku saat kuliah. Untuk Thania a.k.a Tunik 

terimakasih sudah sangat baik ke aku mulai dari dapet dosbing yang sama jadi 

bimbingan selalu bareng dan nebengin aku ke kampus, udah pokoknya gabisa 

ngomong apa-apa lagi kamu baik sekali ke aku, semoga kebaikan mu menjadikan 

lancar urusanmu ya nik. Untuk Dini, terimakasih ya din kamu udah bantu sangat 

aku dalam skripsi ini mulai dari ngerapihin sampai kadang di koreksi skripsiku 

yang salah-salah, kamu berarti banget buat skripsi ku din:’) aku yakin kamu nanti 

akan sukses, Din jangan polos-polos ya sekarang orang-orang pada jahat soal nya 

takutnya karena kamu polos akhirnya dijahatin:’). Untuk Dinda, terimakasih 

karena sudah menjadi temen curhatku dikuliah pas jam matkul kamu sukses ya 

din jangan lupain aku yg cerewet ini:’). Untuk Chintya, orang yang ngajarin aku 

harus berani ya ini anak, mangkanya sekarang aku ceplas plos ya gara-gara dia 

wkwk makasih ya cun semoga kamu juga suksesss aamiin. Untuk Putri a.k.a Puyu 

kamu tuh sabar puy tapi kalau ngomong kadang bikin sakit hati wkwk tapi 

makasih banyak yaa kamu dah ngajarin sabar dan menyemangati ku untuk cepat-

cepat selesai apalagi waktu mau sidang aku selalu melihatmu karna kamu enjoyyy 

waktu mau sidang wkwk hidup enjoy hehe. Untuk Risa, terimakasih Risa yang 

kos nya selalu ditebengi anak-anak kalau ada senggang waktu kamu sukses-sukses 

ya saa makasih sudah perhatian sama Dewik kl Dewik lagi ada masalah ibukku 

dikampus ya Risa :’). Untuk Fatihah a.k.a bunda, bun makasih yaa udah receh 

dikampus dan bikin aku jadi betah kita temenan karna kerecehanmu, makasih 

akhirnya kita berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan agak-agak susah gampang 



 

ix 
 

ya bun sukses ya bun semangaaaatttt.. Dewik sayang anak jinsum semua, semoga 

pertemanan kita ga sampe sini aja yaa jangan lupain Dewik ya rek *hug* 

Untuk teman-teman bimbinganku, akhirnya ya rek kita bisa menyelesaikan skripsi 

ini meskipun kalian juga yang nemenin aku nangis-nangis karena “sesuatu” see 

you on top! Aku tau kita semua akan sukses setelah ini. 

Untuk teman-teman HMJA, terimakasih kalian sudah menemani Dewik selama di 

kampus dikasih pelajaran baru tentang organisasi, dibantu mengerjakan tugas dan 

juga tidak lupa kalau ada proker selalu capek dan senang bareng kalian. 

5. Last but not least, 

Firmansyah Thalib 

Terimakasih kamu sudah menemaniku mulai dari awal kuliah sampai akhir kuliah 

ini, terimakasih sudah menjadi teman guru bahkan kekasihku di 4 tahun kuliahku. 

Terimakasih sudah selalu mensupport, mendukung, dan  mendengarkan keluh 

kesah ku yang mulai dari gak penting sampe yang menurutku penting tapi kamu 

enggak wkwk. Pokoknya Dewik terimakasih karena Allah memberikan orang 

yang memperhatikan lebih dalam dari teman-teman Dewik yang lain. Dewik 

kadang ingin berterimakasih sama Allah sudah dipertemukanmu yang 

menemaniku. Sukses buat kita semangat buat kita. 
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Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan dengan judul “PENGARUH KOMISARIS 

INDEPENDEN, DEWAN DIREKSI, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP 

KINERJA KEUANGAN” untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi 
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Penulis menyadari, walaupun telah berusaha semaksimal mungkin masih 

banyak kekurangan dan keterbatasan yang harus diperbaiki dan untuk diteliti lebih 
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telah banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara 
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kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada: 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The company's financial performance is an illustration of the extent of success 

achieved by the company in managing its operational activities. This study aims 

to determine the effect of the implementation of good corporate governance on the 

financial performance at the property real estate sector listed on the Indonesia 

Stock Exchange. The dependent variable of the study is the company's financial 

performance using profitability ratio, Return on Assets (ROA). The independent 

variable of this study is good corporate governance using an independent 

commissioner, board of directors, and audit committee. This study use purposive 

sampling method and obtained 147 companies, but there are some outlier data that 

must be issued in order to get the assumptions of normality of the data. There are 

104 companies that can be used as research samples. The data analysis techniques 

in this study used multiple linear regression analysis and to test the significance 

level using the F test and t test processed with SPSS 23 program. The results 

showed that only the board of directors variables that affect the company's 

financial performance. While, the variable independent commissioners and audit 

committees did not affect the financial performance of the company 

 

Key words: company’s financial performance, independent commissioner, 

board of directors, and, audit committee. 
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ABSTRAK 

 

 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran sampai mana tingkat 

keberhasilan yang dicapai oleh perusahaan dalam mengelola kegiatan 

operasionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan 

good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor 

perusahaan property real and estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Variabel dependen dari penelitian adalah kinerja keuangan perusahaan 

menggunakan rasio profitabilitas yaitu Return On Asset (ROA). Variabel 

independen dari penelitian ini adalah good corporate governance menggunakan 

komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit. Penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 147 perusahaan, namun 

ada beberapa data outlier yang harus dikeluarkan agar memenuhi asumsi 

normalitas data. Sehingga terdapat 104 perusahaan yang bisa dijadikan sebagai 

sampel penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier berganda dan untuk menguji tingkat signifikansi menggunakan uji F 

dan uji t yang diolah dengan Program SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa hanya variabel dewan direksi yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Sedangkan, variabel komisaris independen dan komite audit tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusaahaan. 

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan 

Komite Audit 
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