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Kinerja perusahaan mencerminkan sejauh mana perusahaan dalam memanfaatkan 
sumber daya yang dimilikinya. Untuk melihat kinerja perusahaan, kita bisa 
menggunakan laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan dan menganalisisnya 
berdasarkan rasio keuangan yang ada. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui 
pengaruh kepemilikan manajemenm kepemilikan institusi, leverage dan corporate 
social responsibility terhadap kinerja perusahaan baik secara simultan maupun 
parsial. 
 
Penelitian ini menggunakan data sekunder dari annual report tahunan perusahaan 
pada tahun 2008 dan 2009. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
purposive sampling dimana kriteria sampel yang digunakan berdasarkan kriteria yang 
ditentukan oleh peneliti. Jumlah sampel yang digunakan adalah 34 dengan jumlah 
observasi pengamatan sebanyak 68 pengamatan. Ada 5 (lima) variabel dalam 
penelitian ini yaitu : (1) kinerja perusahaan (2) kepemilikan manajemen (3) 
kepemilikan institusi (4) leverage (5) corporate social responsibility. Data dalam 
penelitian ini termasuk dalam data kuantitatif yang diambil secara time series yang 
dan secara studi pustaka. 
 
Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis regresi linear berganda 
(multiple regression analysis model) dengan persamaan kuadrat terkecil (Ordinary 
Least Square). Dari hasil penelitian ditemukan hasil secara silmultan kepemilikan 
manajemen, kepemilikan institusi, leverage dan corporate social responsibility 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kepemilikan institusi 
secara partial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. 
Kepemilikan manajemen dan leverage secara partial berpengaruh negatif signifikan 
terhadap kinerja perusahaan. Corporate social responsibility secara partial tidak 
memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil tersebut berdasarkan pada taraf 
kepercayaan 95%. 
 

 

  




