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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Kinerja Perusahaan 

Kinerja perusahaan adalah hasil dari serangkaian proses bisnis yang mana 

dengan pengorbanan beragai macam sumber daya yaitu bisa sumber daya manusia 

dan juga keuangan perusahaan Moerdiyanti (2010). Apabila kinerja perusahaan 

meningkat, bisa dilihat dari gencarnya kegiatan perusahaan dalam rangka untuk 

menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan atau laba yang 

dihasilkan tentu akan berbeda tergantung dengan ukuran perusahaan yang 

bergerak. Para investor menilai tingkat kinerja saham di pasar modal sendiri 

dengan menggunakan parameter laba akuntansi dan arus kas. Untuk keadaan pasar 

model Indonesia mempertimbangkan investasi masih banyak didasarkan pada 

informasi non-akuntansi (Parawiyati & Baridwan, 1998). 

Kinerja perusahaan merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. 

Dari penelitian-penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa variabel 

dependen ini dapat diukur melalui beberapa aspek yang terdapat di perusahaan 

antara lain, return on equity (ROA), return on assets (ROE), profit margin (PM), 

corporate social responsibility (CSR), earning per share (EPS), dan bisa juga 

dilihat dari laporan keuangan perusahaan tersebut. 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang pengaruh tata kelola terhadap kinerja sebuah perusahaan 

telah dilakukan oleh banyak peneliti. Sebelum ini penelitian terdahulu dilakukan 

oleh Carter, Simkins, dan Simpson (2003) meneliti hubungan antara board 
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diversity dan nilai perusahaan di 1000 perusahaan. Variabel independen pada 

penelitian ini antara lain, ukuran perusahaan, ukuran dewan, rapat dewan, jumlah 

umur dewan, chief executive officer (CEO) duality, dewan direksi wanita, 

kepemilikan insider dan stock compensation. Nilai perusahaan diukur melalui 

ROA dan Tobin’s Q. 

Jayesh Kumar (2004) melakukan penelitian mengenai hubungan antara 

struktur kepemilikan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan 2478 panel 

perusahaan-perusahaan India pada periode 1994-2000. Penelitian tersebut 

menjelaskan efek dari hubungan antara kepemilikan perusahaan, kepemilikan 

asing, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja 

perusahaan diukur menggunakan ROA. 

Dwivedi dan Jain (2005) meneliti hubungan antara tata kelola perusahaan 

dan kinerja perusahaan di India. Variabel tata kelola perusahaan yang digunakan 

adalah ukuran dewan, kepemilikan saham direktur, institusional dan investor 

asing. Variabel kinerja perusahaan diukur dengan Tobin’s Q. 

Coleman (2007) meneliti hubungan antara ukuran dewan, komisaris 

independen, board activity intensity, CEO duality, CEO tenure, komite audit 

dalam karakteristik dan kepemilikan institusional dengan kinerja perusahaan. 

Variabel dependen yang diukur adalah ROA dan Tobin’s Q. Sampel data yang 

digunakan adalah 103 perusahaan yang terdaftar di Ghana, Afrika Selatan, Nigeria 

dan Kenya pada tahun 1997-2001. 

Abdullah, Shah, dan Hassan (2008) melakukan penelitian mengenai peran 

tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan dalam konteks Pakistan. 
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Variabel tata kelola perusahaan mencakup ukuran dewan, CEO duality, 

independen komite audit dan variabel kinerja perusahaan diukur melalui ROA, 

ROE, Tobin’s Q. 

Bhagat dan Bolton (2008) meneliti tentang tata kelola perusahaan yang 

menggunakan variabel komisaris independen, kepemilikan dewan dan CEO 

duality, kepemilikan CEO dan rasio utang. Sedangkan untuk variabel kinerja 

perusahaan diukur dengan Tobin’s Q, ROA, ROE, pengembalian saham dan 

kinerja industri. Variabel lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah aset, 

beban, ukuran dewan, umur CEO, CEO Tenure dan resiko.  

Kajola dan Sunday (2008) meneliti hubungan signifikan antara tata kelola 

perusahaan yang diteliti melalui ukuran dewan, komposisi dewan dan komite 

audit terhadap kinerja perusahaan yang diwakili ROA dan ROE. Penelitian ini 

dilakukan di Nigeria pada periode 2000-2006. 

Chung, Kim, dan Choi (2008) meneliti pengaruh tata kelola usaha terhadap 

kinerja perusahaan di Korea dengan menggunakan 377 perusahaan pada periode 

1999-2005. Variabel independen yang digunakan yaitu kepemilikan manajerial, 

ukuran dewan, outside directors, kepemilikan institusional. Variabel kontrol yang 

digunakan antara lain, rasio utang, resiko operasional, current ratio. Variabel 

dependen kinerja perusahaan diukur dengan ROA. 

Ponnu (2008) meneliti pengaruh CEO duality dan komisaris independen 

sebagai variabel independen tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan 

(ROA & ROE). Penelitian ini mengambil sampel data dari perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Malaysia. 
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Sulong dan Nor (2008) melakukan sebuah penelitian dimana data 

perusahaan tersebut diambil dari data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Malaysia. Peneliti memliih dividen, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan 

pemerintah, kepemilkan investor asing, kepemilikan manajerial sebagai variabel 

independen. Variabel moderating yang digunakan adalah board duality, komisaris 

independen dan ukuran dewan. Variabel pada penelitian ini adalah nilai 

perusahaan.  

Jacklng dan Johl (2009) melakukan sebuah penelitian mengenai struktur 

dewan dan kinerja perusahaan di India. Penelitian ini meneliti apakah adanya 

pengaruh dari komposisi dewan, kepemimpinan dewan dan kekuatan CEO, 

ukuran dewan, aktivitas dewan, board business dengan kinerja tahunan dan rasio 

utang sebagai variabel kontrol. Kinerja perusahaan diukur melalui ROA dan 

Tobin’s Q 

Ehikioya (2009) meneliti hubungan antara struktur tata kelola usaha dan 

kinerja perusahaan di Nigeria pada periode 1998-2002. Variabel independen 

dalam penelitian ini antara lain, konsentrasi kepemilikan, keahlian dewan, 

komposisi dewan, CEO duality, serta ukuran perusahaan dan rasio utang sebagai 

variabel kontrol. Variabel kinerja perusahaan diukur dengan ROA, ROE, dan 

Tobin’s Q. 

Babatunde dan Olaniran (2009) meneliti hubungan antara mekanisme tata 

kelola dan kinerja perusahaan di Nigeria. Variabel dependen yang digunakan 

adalah ROA dan Tobin’s Q sebagai pengukuran kinerja perusahaan. Variabel 

independen yang digunakan yaitu ukuran dewan direksi, direksi independen, 
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kepemilikan direksi, block holders, komite audit independen, leverage dan ukuran 

perusahaan. 

Ibrahim, Rehman, dan Raoof (2010) meneliti hubungan antara ukuran 

dewan, komisaris independen dan konsentrasi kepemilikan dengan kinerja 

perusahaan (ROA dan ROE). Penelitian ini mengambil data perusahaan yang ada 

di Pakistan pada periode 2005-2009.  

Mizuno (2010) meneliti pengaruh kepemilikan institusional terhadap tata 

kelola usaha dan kinerja perusahaan di Jepang. Variabel kinerja perusahaan dalam 

penelitian ini menggunakan pengukuran ROE. 

Manaseer, Hindawi, Dahyat, dan Sartawi (2010) meneliti pengaruh tata 

kelola perusahaan terhadap kinerja bank Jordania. Penelitian ini menggunakan 

ukuran dewan, komposisi dewan, CEO Status, kepemilikan investor asing dan 

ukuran bank sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependennya 

diukur dengan ROA, ROE, PM, dan EPS. 

Azam, Usmani, dan Abassi (2011) melakukan penelitian mengenai  

pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan dengan 

menggunakan 14 perusahaan minyak dan gas pada periode 2005-2010. Penelitian 

tersebut menggunakan variabel konsentrasi kepemilikan, keefektivitas komite 

audit, komisaris independen sebagai variabel independen. Sedangkan untuk 

variabel dependen kinerja perusahaan menggunakan ROA dan ROE sebagai 

pengukuran.  

Ongore dan Obonyo (2011) meneliti mengenai pengaruh karakteristik dari 

tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Data dalam penelitian ini 
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diambil dari 54 perusahaan yang terdaftar di National Stock Exchange (NSE). 

Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu kepemilikan saham 

(pemerintah, investor asing, manajerial, pembaur, korporasi, institusional), 

konsentrasi kepemilikan dan dewan efektifitas. Variabel kinerja perusahaan 

diukur dengan menggunakan ROA dan  ROE. 

Yasser, Entebang, dan Mansor (2011) meneliti pengaruh ukuran dewan, 

komposisi dewan, CEO Duality dan komite audit terhadap kinerja perusahaan 

(ROE & PM). Penelitian ini menggunakan 30 perusahaan yang terdaftar di 

Pakistan pada tahun 2008-2009. 

Dar, Naseem, Rehman, dan Niazi (2011) meneliti hubungan antara ukuran 

dewan, rapat umum annual, komite audit dan CEO status terhadap kinerja 

perusahaan (ROE & PM). Penelitian ini menggunakan sampel data perusahaan 

minyak dan gas di Karachi pada periode 2004-2010. 

Khatab, Masood, Zaman, Saleem, dan Saeed (2011) meneliti hubungan 

antara tata kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan dari 20 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Karachi. Penelitian ini menggunakan variabel ukuran 

perusahaan, rasio utang dan pertumbuhan perusahaan diukur dengan ROA dan 

ROE. 

Chaghadari (2011) meneliti mengenai pengaruh tata kelola perusahan 

terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini mengambil sampel di Bursa Efek 

Malaysia yang meneliti tentang CEO Duality, struktur kepemilikan, komisaris 

independen dan ukuran dewan sebagai variabel independen serta ROA dan ROE 

sebagai pengukuran variabel kinerja perusahaan. 
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Tornyea dan Wereko (2012) melakukan penelitian mengenai tata kelola 

usaha dan kinerja perusahaan di Ghana. Variabel independen yang digunakan 

adalah ukuran dewan, komisaris independen, CEO duality, keahlian dewan dan 

karyawan, CEO Tenure, komite audit, kepemilikan investor asing, kepemilikan 

institusional, dividend policy dan annual general meeting. Variabel kinerja 

perusahaan diukur dengan ROA, ROE, dan CSR. 

Alhaji, Yusoff, dan Alkali (2012) meneliti pengaruh komisaris independen, 

ukuran dewan dan struktur kepemimpinan terhadap kinerja perusahaan (ROE & 

EPS). Sampel data yang digunakan adalah 86 perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Malaysia. 

Kumar dan Singh (2012) meneliti suatu penelitian mengenai pengaruh tata 

kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan dengan 157 perusahaan di India 

pada tahun 2008. Beberapa variabel yang diambil sebagai variabel independen 

yaitu direktur eksternal, komisaris independen, umur perusahaan, ukuran 

perusahaan, rasio utang, profit perusahaan pada tahun lalu, kepemilikan insider, 

ukuran dewan dan kepemimpinan dewan. Sedangkan variabel kinerja perusahaan 

diukur dengan Tobin’s Q. 

Hussin dan Othman (2012) menelitih pengaruh tata kelola perusahaan 

yang baik dan tata kelola perusahaan Malaysia terhadap kinerja perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Malaysia pada periode 2007-2009. Penelitian ini memilih 

komisaris independen, independent chairman, independen komite audit, 

kepakaran komite audit, rapat komite audit, CEO duality, ukuran dewan sebagai 

variabel independen. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan saham direktur, auditor 

lima terbesar dan utang.  Variabel dependen menggunakan ROA dan ROE sebagai 

alat ukur. 

Hoque, Islam, dan Ahmed (2013) meneliti tentang pengaruh tata keola 

perusahaan menggunakan sampel dari perusahaan Bangladesh dengan 

menggunakan variabel ROA, ROE, dan Tobin’s Q. Variabel independen yang 

digunakan adalah ukuran dewan direksi, dewan independen, dewan non-

independen, kepemilikan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan public, 

frekuensi rapat komite audit, remunasi CEO, total aset dan hutang. 

Rehman dan Shah (2013) meneliti tentang hubungan antara independen 

dewan, struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan dari 80 perusahaan yang 

terdaftar di Konstodian Sentral Efek Indonesia pada periode 2005-2009. Variabel-

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan 

independen, ukuran dewan dan kepemilikan manajerial. Variabel kontrol yang 

digunakan adalah ukuran perusahaan dan rasio utang. Variabel dependen kinerja 

perusahaan menggunakan pengukuran Tobin’s Q, marris, ROA, dan ROE. 

Velnampy (2013) meneliti hubungan antara tata kelola perusahaan dengan 

kinerja perusahan dengan menggunakan 28 perusahaan manufaktur di Sri Lanka 

pada perode 2007-2011. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah adanya 

pengaruh struktur dewan, komite dewan, rapat dewan, ukuran dewan, komisaris 

independen dan dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan (ROE & ROA). 

Latif, Shahid, Haq, Waqas, dan Arshad (2013) melakukan penelitian atas 

dampak dari mekanisme tata kelola perusahaan yaitu, ukuran dewan, komposisi 
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dewan, CEO Duality terhadap kinerja perusahaan (ROA) di pabrik gula Pakistan. 

Data mekanisme tata kelola usaha ini dikumpulkan dari 12 pabrik gula Pakistan 

dari tahun 2005 sampai 2010.  

Sulong et al. (2013) juga melakukan penelitian tentang pengaruh tata 

kelola dan leverage terhadap kinerja sebuah perusahaan. Penelitian ini dilakukan 

pada 82 perusahaan yang terdaftar di Malaysian ACE Market pada periode 2007 

sampai dengan 2009. Kinerja perusahaan pada penelitian tersebut diukur dengan 

menggunakan Tobin’s Q, dan variabel independen yang digunakan pada 

penelitian ini adalah kepemilikan manajer, leverage, kualitas audit. Untuk variabel 

kontrol adalah ukuran perusahaan, dan profitabilitas.  

Vo dan Nguyen (2014) meneliti tentang pengaruh tata kelola perusahaan 

terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel termasuk 

perusahaan yang terdapat di Pakistan. Kinerja Perusahaan pada penelitian tersebut 

diukur dengan menggunakan ROA dan ROE, variabel independen yang digunakan 

pada penelitian ini adalah ukuran dewan, komisaris independen, komite audit, dan 

leverage. Untuk variabel kontrol pada penelitian ini adalah profitabilitas, ukuran 

perusahaan dan perputaran aset. 

Latief, Raza, dan Gillani (2014) melakukan penelitian mengenai dampak 

dari tata kelola usaha terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di Pakistan 

dengan 22 data perusahaan. Variabel independen antara lain, CEO duality, ukuran 

dewan, ukuran perusahaan, umur perusahaan dan komisaris independen. Variabel 

dependen kinerja perusahaan diukur melalui ROA, ROE dan NPM. 
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Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Daoud et al. (2015) yang 

meneliti tentang penagaruh hubungan komite audit antara jasa non-audit dan 

kinerja perusahaan. penelitian ini dilakukan pada 58 perusahaan industri yang 

terdaftar di Bursa Efek Amman pada tahun 2011. Dimana, ROA dan ROE 

digunakan sebagai sarana pengukur kinerja perusahaan, variabel independen yang 

digunakan pada penelitian ini adalah jasa non-audit, persebaran anggota dewan 

(board diversity), dan komite audit.  

 

2.3 Hubungan antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Perusahaan 

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang 

Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, komisaris 

independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau 

perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Peraturan 

tersebut juga menyatakan bahwa dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari 2 

(dua) orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling 

kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. 

Ibrahim, Rehman, dan Raoof (2010) menyatakan bahwa komisaris 

independen juga mempengaruhi kinerja perusahaan yang bertindak sebagai 

penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan 

mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. 

Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi 

pengawasan agar tercipta tata kelola perusahaan yang baik. Rossouw (2005) 
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menegaskan bahwa efektivitas dewan tergantung pada campuran optimal dari 

dalam dan luar direksi. 

Rouf (2011) menyatakan bahwa peran komisaris independen dalam 

sebuah dewan sangat efektif dalam memonitor dan mengkontrol aktivitas 

perusahaan mengurangi perilaku manajemen dan pengambilalihan sumber daya 

perusahaan dan penelitian mengahasilkan hubungan yang signifikan positif. 

Namun, beberapa penulis telah menemukan bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara proporsi komisaris independen dengan kinerja seperti Bhagat 

dan Bolton (2008), Kajola dan Sunday (2008), Sulong dan Nor (2008), Jacklng 

dan Johl (2009), Babatunde dan Olaniran (2009). Penelitian Manaseer et al. 

(2010), Azam et al. (2011), Tornyea dan Wereko (2012), Kumar dan Singh (2012), 

Hussin dan Othman (2012), menunjukkan bahwa adanya hubungan signifikan 

negatif terhadap kinerja perusahaan. 

2.3.2 Pengaruh Ukuran Dewan terhadap Kinerja Perusahaan 

Ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam suatu 

perusahaan. Dewan direksi merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan yang 

bertugas melakukan melaksanakan operasi dan kepengurusan perusahaan. 

Anggota dewan direksi diangkat oleh RUPS. Dewan direksi bertanggung jawab 

penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka 

melaksanakan kepentingan-kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

Dewan direksi juga bertanggung jawab terhadap urusan perusahaan dengan pihak-

pihak eksternal seperti pemasok, konsumen, regulator dan pihak legal. Dengan 

peran yang begitu besar dalam pengelolaan perusahaan ini, direksi pada dasarnya 
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memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya 

perusahaan dan dana dari investor Dwivedi dan Jain (2005). 

Fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi secara tersurat diatur 

dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas: 

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan 

perusahaan, 

2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian 

(manajer), 

3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan, 

4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan. 

Ukuran dewan yang besar terdapat masalah komunikasi antar anggota 

dewan, pengambilan keputusan yang cepat tidak bisa memungkinkan, sehingga 

menyebabkan kerugian besar terhadap kinerja perusahaan (Yermack, 1996). 

Sedangkan menurut Bredart (2014), ukuran dewan direksi yang lebih besar akan 

lebih baik dikarenakan akan meningkatkan fungsi pengawasan atas pelaksanaan 

tugas CEO.  

Dikutip dari Chung et al. (2008), Sulong dan Nor (2008) mendefinisikan 

jumlah anggota dewan untuk membentuk ukuran dewan. Tidak ada jumlah yang 

disepakati anggota untuk membentuk ukuran dewan yang ideal. Ada perbedaan 

pandangan dari berbagai peneliti pada jumlah anggota dalam membentuk ukuran 

dewan yang ideal. Beberapa peneliti berpendapat bahwa sebuah dewan kecil lebih 

efektif karena meningkatkan pengambilan keputusan yang cepat dan tidak dapat 

dimanipulasi oleh manajemen. Sulong dan Nor (2008) juga berpendapat bahwa 

dewan kecil mungkin kurang terbebani dengan masalah birokrasi, lebih fungsional 
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dan lebih mampu menyediakan pelaporan pengawasan keuangan yang lebih baik. 

Beberapa kelemahan yang terkait dengan dewan besar yang tingginya biaya 

koordinasi dan keterlambatan dalam menyampaikan informasi. Hal ini juga terkait 

dengan pemantauan yang lemah. Akan tetapi di Indonesia, ketentuan jumlah 

minimal dewan direksi yang disyaratkan dalam peraturan UU No. 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas (PT) Pasal 92 No. 4 adalah 2 orang. 

Jacklng dan Johl (2009), Ehikioya (2009) berpendapat bahwa ukuran 

dewan yang besar penuh sesak karena tidak memberikan ruang untuk masukan 

masing-masing anggota dan juga kurang terorganisir dan tidak mampu mencapai 

kesimpulan dalam jangka waktu yang singkat. 

Babatunde dan Olaniran (2009), Ibrahim et al. (2010) menegaskan bahwa 

dewan direksi dapat membantu memecahkan permasalahan agensi yang melekat 

dalam perusahaan publik. Beiner et al. (2003) juga menegaskan bahwa dewan 

direksi merupakan mekanisme governance yang penting, karena dewan direksi 

dapat memastikan bahwa manajer mengikuti kepentingan pemegang saham. 

Menurut penelitian Carter et al. (2003), Dwivedi dan Jain (2005), 

Abdullah et al. (2008), Kajola dan Sunday (2008), hasil menunjukkan bahwa 

ukuran dewan direksi memiliki hubungan positif terhadap kinerja perusahaan. 

Yasser et al. (2011), Chaghadari (2011), Tornyea dan Wereko (2012), Alhaji et al. 

(2012), ukuran dewan memiliki hubungan negatif dengan kinerja perusahaan. 

Dalam hasil Kumar dan Singh (2012), Hoque et al. (2013), Rehman dan Shah 

(2013), Velnampy (2013), Latif et al. (2013), Sulong et al. (2013) menunjukkan 

bahwa ukuran dewan direksi tidak memiliki dampak signifikan pada kinerja 

perusahaan.  
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Semakin banyak anggota dewan dalam perusahaan akan memberikan 

bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin baik. Dengan 

kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan 

profitabilitas yang baik. Meningkatnya profitabilitas secara tidak langsung akan 

meningkatkan harga saham perusahaan dan kinerja perusahaan pun akan ikut 

meningkat Latief  et al. (2014). 

 

2.3.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan 

Komite audit adalah mekanisme tata kelola perusahaan yang sangat 

penting dengan tujuan meningkatkan kredibilitas dan integritas informasi 

keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan dan untuk meningkatkan kepercayaan 

publik dalam laporan keuangan. Komite audit merupakan salah satu komite yang 

direkomendasikan oleh komite cadbury karena memiliki tanggung jawab 

pengawasan terhadap manajemen dalam penyusunan laporan keuangan untuk 

menjamin independensi komite audit, komite harus terdiri dari direktur non 

eksekutif dan keanggotaan dengan minimal tiga anggota. Pembentukan komite 

audit akan mengakibatkan kinerja perusahaan yang lebih baik. Ukuran komite 

audit secara luas dieksplorasi sebagai unsur Audit Committee Charter (ACC). Hal 

ini diukur melalui jumlah anggota komite audit Coleman (2007), Abdullah et al. 

(2008), Kajola dan Sunday (2008). 

Teori agensi mendalilkan bahwa konflik manajemen pemegang saham 

sering mengakibatkan keputusan manajemen puncak untuk memenuhi 

kepentingan mereka yang bertentangan dengan pemegang saham, terutama ketika 

manajemen cukup oportunistik Babatunde dan Olaniran (2009). Tanpa prosedur 
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pengendalian yang efektif, manajemen puncak memiliki kecenderungan untuk 

melawan melindungi kepentingan pemegang saham Azam et al. (2011). Oleh 

karena itu, komite audit harus efektif dan efisien dalam rangka untuk 

menyelesaikan konflik ini Yasser et al. (2011) dan mencapai kinerja positif yang 

berkelanjutan Tornyea dan Wereko (2012). 

Berdasarkan premis teori ketergantungan sumber daya, semakin besar 

ukuran komite audit, berarti semakin baik kinerja perusahaan. Di sisi lain, sebuah 

komite audit kecil tidak memiliki keragaman keterampilan yang sama dan 

pengetahuan dari rekan yang besar sehingga tidak efektif. Komite audit dengan 

ukuran ideal memungkinkan anggota untuk menggunakan pengalaman dan 

keahlian untuk memenuhi kepentingan pemegang saham (Pearce & Zahra, 1992; 

Pfeffer, 1987). Meskipun literatur menyediakan diskusi yang luas hubungan dari 

komite audit dan kinerja ukuran perusahaan, hasil yang dilaporkan masih tidak 

meyakinkan. Pendukung teori keagenan mengusulkan bahwa jika ukuran komite 

terlalu besar, kinerja yang diharapkan menjadi buruk. 

Amer et al. (2014) menunjukkan hasil yang tidak memiliki pengaruh 

signifikan dengan menggunakan pengukuran ROE dan pengaruh signifikan positif 

terhadap ROA. Sedangkan Dar et al. (2011) menunjukkan pengaruh signifikan 

negatif dengan menggunakan pengukuran ROE. Danoshana dan Ravivathani 

(2013) menunjukkan hasil yang berpengaruh signifikan positif terhadap ukuran 

komite audit dengan kinerja perusahaan. Selain pendukung teori keagenan dan 

teori ketergantungan sumber daya, beberapa penelitian lain melaporkan tidak ada 

hubungan antara komite audit dan kinerja perusahaan seperti, Rouf (2011), 

Ghabayen (2012), Kajola dan Sunday (2008), Coleman (2007), Rahmat et al. 
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(2009), Wijayanti dan Mutmainah (2012), Nuryanah dan Islam (2011) dan Wei 

(2007).  

2.3.4  Pengaruh Leverage terhadap Kinerja Perusahaan 

Leverage merupakan penggunaan hutang untuk membiayai investasi. 

Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan 

menggunakan hutang dalam pembiayaan. Leverage juga menggambarkan 

hubungan antara total aset dengan modal saham biasa atau menunjukkan 

penggunaan hutang untuk meningkatkan laba. Leverage juga dapat diartikan 

sebagai gambaran kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana 

yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi 

pemilik perusahaan (Vo & Nguyen, 2014). 

Fooladi (2012) menunjukkan hasil memiliki pengaruh yang signifikan 

negative dengan menggunkan pengukuran ROA menyimpulkan bahwa semakin 

tinggi leverage sebuah perusahaan maka ROA yang dimiliki perusahaan akan 

turun.  

Adapun penelitian yang dilakukan Babatunde dan Olaniran (2009), Sulong 

et al. (2013) menunjukan signifikan positif antara leverage dan kinerja 

perusahaan. Semkin tinggi tingkat leverage maka akan berdapak baik terhadap 

kinerja perusahaan. 

2.3.5 Pengaruh Profitabilitas terhadap Kinerja Perusahaan 

Profitabilitas adalah alat pengukur yang digunakan dalam mengukur 

kinerja perusahaan dengan menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama suatu periode. Untuk mempertajam profitabilitas yang 

dimiliki oleh perusahaan, maka digunakan rasio profitabilitas yang merupakan 
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cerminan dari kinerja keuangan suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai 

probabilitas yang dimiliki oleh perusahaan, semakin baik kinerja keuangan yang 

dimiliki oleh  (Vo & Nguyen, 2014). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kumar dan Singh (2012), Sulong et 

al. (2013), yang menunjukkan bahwa terdapat signifikan positif antara 

profitabilitas terhadap kinerja perusahaan. Keuntungan sebuah perusahaan 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Laba 

bersih yang lebih tinggi berarti akan mempengaruhi tingkat profitabilitas sebuah 

perusahaan. 

2.3.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan 

Ukuran perusahaan memegang peranan yang penting dalam kinerja 

perusahaan, pada umumnya, perusahaan besar akan dipandang berbeda oleh para 

pemegang saham akan dipandang berbeda oleh para pemegang saham, hal ini 

dikarenakan adanya asumsi bahwa perusahaan besar akan memberikan deviden 

yang lebih besar. Ukuran perusahaan juga berpengaruh terhadap kemampuan 

perusahaan dalam mendapatkan dana, kumudian juga memiliki peluang besar 

untuk menajadi perusahaan yang lebih besar (Vo & Nguyen, 2014). 

Menurut Khatab et al. (2011), Hussin dan Othman (2012), Sulong et al. 

(2013) menemukan bahwa ukuran persuahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

bukan jaminan bahwa perusahaan akan memiliki kinerja yang baik. 

 

2.3.7 Pengaruh Perputaran Aset terhadap Kinerja Perusahaan 
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Perputaran aset merupakan rasio yang mengukur tingkat efisiensi dan 

efektivitas dari perputaran maupun pemanfaatan total aktiva dalam menghasilkan 

penjualan. Rasio ini menunjukkan banyaknya penjualan yang dapat diperoleh 

perusahaan. Semakin tinggi rasio ini semakin baik bagi perusahaan (Vo & 

Nguyen, 2014). 

Adapun penelitian yang dilakukan Khatab et al. (2011), Hussin dan 

Othman (2012), Sulong et al. (2013) menunjukkan hasil tidak signifikan bahwa 

perputaran aset tidak bermanfaat bagi perusahaan.  

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

2.4.1  Model Penelitian 

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian terdahulu yang sebelumnya 

dilakukan oleh Vo dan Nguyen (2014), dimana menggambarkan hubungan antara 

variabel independen yang diteliti yaitu komisaris independen, ukuran dewan, 

komite audit, leverage, dan variabel kontrol dalam penelitian ini adalah 

profitabilitas, ukuran perusahaan dan perputaran aset dengan variabel dependen 

adalah kinerja perusahaan yaitu ROA dan ROE. Berikut adalah gambar model 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini: 

 

Kinerja perusahaan 

ROA & ROE 

Komisaris Independen 

Ukuran Dewan 

 Komite audit 

 Leverage 

 
Profitabilitas 

 Ukuran Perusahaan

 

 

Perputaran Aset 
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Gambar 2 Model analisis tata kelola perusahaan dan leverage terhadap kinerja 

perusahaan, sumber: Vo dan Nguyen (2014). 

2.4.2  Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan hasil uraian dan kerangka model penelitian di atas, maka 

hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 

H2: Ukuran dewan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

H3: Komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 

H4: Leverage memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

Dwi Ayu Retno Sari. Analisis Pengaruh Tata Kelola Dan Leverage Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Yang Terdaftar 
Di Bursa Efek Indonesia. UIB Repository©2018




