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Era Globalisasi menetapkan adanya kebijakan yang menuntut perusahaan 

untuk dapat menampilkan dirinya menjadi yang terbaik melalui kinerja 
keuangannya. Kinerja Perusahaan dapat ditentukan oleh good corporate 
governance, yang mana kinerja keuangan diproksikan dalam Return on Asset 
(ROA). Good corporate governance akan tercapai dengan baik jika didukung 
dengan ukuran perusahaan, kesempatan tumbuh dan komposisi aktiva yang yang 
baik pula. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh good 
corporate governance, ukuran perusahaan, kesempatan tumbuh perusahaan, dan 
komposisi aktiva terhadap kinerja keuangan perusahaan baik secara parsial 
maupun simultan.  

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh  perusahaan yang menjadi 
peserta survey CGPI pada tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008, yaitu sebanyak 93 
perusahaan, pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling 
yang mendapatkan sampel dengan jumlah 25 perusahaan. Data yang digunakan 
berupa data sekunder yang diambil dengan teknik dokumentasi. Metode pengujian 
penelitian ini melalui analisis regresi linier berganda dengan bantuan program 
SPSS 16. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial good corporate 
governance tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Serta 
ukuran perusahaan, kesempatan tumbuh, dan komposisi aktiva juga tidak ada satu 
pun variabel yang mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja keuangan 
perusahaan. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa good corporate 
governance, ukuran perusahaan, kesempatan tumbuh dan komposisi aktiva tidak 
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Simpulan dari penelitian ini adalah secara parsial tidak semua variabel 
independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 
Sedangkan secara simultan good corporate governance, ukuran perusahaan, 
kesempatan tumbuh, dan komposisi aktiva tidak berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan perusahaan. Saran bagi penelitian selanjutnya yang hendak melakukan 
penelitian sejenis supaya menambah sampel penelitian dimana unit analisis dalam 
penelitian ini tidak hanya pada jenis perusahaan peserta survey CGPI saja,  agar 
penelitian yang dihasilkan dapat lebih baik dari penelitian yang sebelumnya. 

 
 

 




