
BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1.  Landasan Teori  

2.1.1.  Teori Keagenan  

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk 

memahami Good Corporate Governance (GCG). Jensen dan Meckling (1976) 

menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer 

(agent) dengan investor (principal).Konflik kepentingan yang sering terjadi antara 

pemilik dan agen kemungkinan karena keinginan kepentingan principal tidak 

selalu sesuai dengan yang agen sajikan, sehingga perbedaan keinginan tersebut 

yang dapat memicu adanya biaya keagenan (agency cost). Tanggung jawab agen 

secara moral yaitu memaksimalkan keuntungan principal (para pemilik) dan 

sebagai imbalannya agen akan memperoleh rewards sesuai dengan kontrak.  

Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga 

asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumya mementingkan diri sendiri 

(self interest),(2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa 

mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (risk 

averse). Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan 

bertindak opportunistic, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya. Informasi 

internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang lebih banyak diketahui 

oleh Manajer sebagai pengelola perusahaan dibandingkan pemilik saham 

(principal). Kewajiban Manajer kepada pemilik adalah memberikan 

pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. 
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Teori keagenan merupakan konsep dasar dari Good Corporate 

Governance, konsep dasar tersebut diharapkan dapat memberikan keyakinan 

kepada para investor atas dana yang diinvestasikan dan akan menerima return. 

GCG yaitu bagaimana para investor dapat mengontrol dan percaya bahwa manajer 

dapat memberikan keuntungan bagi mereka dan percaya bahwa manajer tidak 

akan melakukan kecurangan atas dana/kapital yang telah diinvestasikan sehingga 

dapat merugikan bagi mereka. Dengan kata lain fungsi dari corporate governance 

yaitu diharapkan dapat menekan atau menurunkan biaya keagenan (agency cost).  

2.1.2.  Kinerja Keuangan  

Untuk memutuskan suatu badan usaha atau perusahaan memiliki kualitas 

yang baik maka ada dua penilaian yang paling dominan yang dapat dijadikan 

acuan untuk melihat badan usaha atau perusahaan tersebut telah menjalankan 

suatu kaidah-kaidah manajemen yang baik. Penilaian ini dapat dilakukan dengan 

melihat sisi kinerja keuangan (financial performance) dan kinerja non keuangan 

(non financial performance). Kinerja keuangan melihat pada laporan keuangan 

yang dimiliki oleh perusahaan atau badan usaha yang bersangkutan dan itu 

tercermin dari informasi yang diperoleh pada balance sheet (neraca), income 

statement (laporan laba rugi), dan cash flow statement (laporan arus kas) serta hal-

hal lain yang turut mendukung sebagai penguat penilaian financial performance 

tersebut. 

2.1.2.1.Defenisi Kinerja Keuangan   

Menurut Rivai (2005) Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan 

seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan 
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tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, 

target atau sasaran yang telah disepakati bersama. Sementara menurut Horn 

(1998) Kinerja keuangan merupakan ukuran prestasi perusahaan maka 

keuntungan merupakan salah satu alat yang digunakan oleh para manajer. 

 Kinerja keuangan merupakan gambaran dari perusahaan atau suatu badan 

terhadap penggunaan dana sehingga memperoleh keuntungan. Berdasarkan 

definisi-definisi diatas dapat di simpulkan bahwa dalam menentukan Ukuran 

prestasi suatu perusahaan selama periode tertentu yaitu dapat menggunakan 

ukuran kinerja keuangan.  

2.1.2.2.Manfaat Penilaian Kinerja  

Menurut Umam (2010) secara terperinci penilaian kinerja bagi organisasi 

bermanfaat untuk:  

1. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi   

2. Perbaikan kinerja  

3. Kebutuhan latihan dan pengembangan   

4. Pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, 

pemecatan, pemberhentian, dan perencanaan tenaga kerja 

5. Untuk kepentingan penelitian pegawai   

6. Membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegawai 

Berdasarkan uraian diatas maka manfaat kinerja adalah sebagai tolok ukur 

penilaian individu terhadap pekerjaan dan tanggung jawabnya, serta kontribusi 

dalam pencapaian tujuan organisasi. Kinerja keuangan pada dasarnya diperlukan 

sebagai alat untuk mengukur financial health (kesehatan keuangan) perusahaan. 
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Kinerja keuangan perusahaan digunakan sebagai media pengukuran subyektif 

yang menggambarkan efektifitas penggunaan aset oleh sebuah perusahaan dalam 

menjalankan bisnis utamanya dan meningkatkan pendapatan. 

2.1.2.3.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan   

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 

Faktor faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. 

Faktor-faktor tersebut ada yang berada dalam kendali pihak manajemen ada pula 

yang berada diluar kendali manajemen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja keuangan perusahaan yaitu, Harjosoemarto (1994) dalam Mulyati (2011):   

1) Faktor Internal   

a) Manajemen personalia  

Berkaitan dengan SDM agar dapat didayagunakan seoptimal 

mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan secara manusiawi.  

b) Manajemen pemasaran  

Berkaitan dengan program-program yang ditujukan untuk 

mencapai tujuan perusahaan.   

c) Manajemen produksi 

Berkaitan dengan faktor-faktor produksi agar barang dan jasa yang 

dihasilkan sesuai yang diharapkan.   

d) Manajemen keuangan   

Berkaitan dengan perencanaan, mencari dan memanfaatkan dana 

untuk memaksimalkan efisiensi perusahaan.   
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2) Faktor Eksternal   

a) Kondisi perekonomian   

Kondisi yang dipengaruhi kebijakan pemerintah, keadaan dan 

stabilitas politik ekonomi, sosial dan lain-lain.   

b) Kondisi industri   

Meliputi tingkat persaingan, jumlah perusahaan dan lain-lain.   

Menurut Lestari dan Sugiharto (2007) ROA adalah rasio yang digunakan 

untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. 

Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset 

dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan 

daya tarik perusahaan kepada investor.  

Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut 

semakin diminati oleh investor, karena tingkat pengembalian atau dividen akan 

semakin besar. Hal ini juga akan berdampak pada harga saham dari perusahaan 

tersebut di pasar modal yang akan semakin meningkat sehingga ROA akan 

berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Menurut Lestari dan Sugiharto 

(2007) angka ROA dapat dikatakan baik apabila   > 2%.   

ROA dapat membantu perusahaan yang telah menjalankan praktik 

akuntansi dengan baik untuk dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang 

menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan 

keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap 

industri. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan strategi. Rasio 
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yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dalam penelitian ini adalah 

Return on Asset (ROA).  

ROA merupakan perbandingan laba bersih dengan jumlah aktiva 

perusahaan. Alasan peneliti memilih ROA sebagai rasio untuk mengukur kinerja 

keuangan dikarenakan ROA merupakan rasio yang terpenting dari rasio 

profitabilitas yang ada, karena ROA dapat menghitung kinerja perusahaan secara 

keseluruhan.  

2.1.3 Good Corporate Governance   

Good Corporate Governance muncul karena terjadi pemisahan antara 

kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan 

istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara 

pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam 

memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diinvestasikan pada proyek yang 

tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return. GCG diperlukan 

untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer.  

Berdasarkan definisi – definisi di atas dapat disimpulkan GCG pada 

intinya adalah mengenai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang 

mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) 

terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, 

dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Komitmen penuh 

merupakan salah satu prinsip dari Good Corporate Governance untuk mencapai 

tujuan suatu perusahaan tersebut. Maka dari itu seluruh karyawan wajib untuk 

menjunjung tinggi prinsip GCG.  
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Menurut KNKG (2006), prinsip-prinsip GCG terdiri dari Transparency, 

Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness diperlukan untuk 

mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan 

memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders) seperti halnya sebagai 

berikut:   

1. Transparency (Transparansi)   

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta 

keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. 

2. Accountablity (Akuntabilitas)   

Merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ 

perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.   

3. Responsibility (Pertanggungjawaban)   

Adanya kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap 

prinsip korporasi yang sehat seta peraturan perundangan yang berlaku.  

4. Independency (Independensi)   

Pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak 

manapun.   

5. Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)  

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul 

berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini 
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menekankan bahwa semua pihak baik pemegang saham minoritas maupun 

asing harus diperlakukan sama atau setara.  

2.1.3.1. Kepemilikan Manajerial  

Menurut Wahidahwati (2001) Kepemilikan manajerial adalah pemegang 

saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan 

perusahaan. Kepemilikan manajerial menunjukkan adanya peran ganda seorang 

manajer, yakni manajer bertindak juga sebagai pemegang saham. Sebagai seorang 

manajer sekaligus pemegang saham tidak ingin perusahaan dalam keadaan 

kesulitan keuangan bahkan mengalami kebankrutan. Keadaan ini akan merugikan 

baik sebagai manajer atau sebagai pemegang saham. Sebagai manajer akan 

kehilangan insentif dan sebagai pemegang saham akan kehilangan return ataupun 

dana yang diinvestasikannya (Diah, 2009).  

Menurut Sofiana (2009) dalam Diah (2009) peran struktur kepemilikan 

manajerial dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu: pendekatan keagenan dan 

pendekatan informasi asimetri atau ketidak seimbangan informasi. Dimana 

pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai 

sebuah instrumen atau alat untuk mengurangi konflik keagenan diantara berbagai 

klaim terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan meningkatkan 

kepemilikan manajerial untuk mensejajarkan kedudukan manajer dengan 

pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham.   

Sedangkan menurut pendekatan kedua, informasi asimetri menganggap 

struktur kepemilikan manajerial sebagai salah satu cara untuk mengurangi 

ketidakseimbangan informasi antara insiders dan outsiders melalui pengungkapan 
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informasi di dalam pasar modal. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak 

insiders, maka insiders akan ikut memperoleh manfaat langsung atas keputusan 

keputusan yang diambilnya, selain itu para manajer juga akan semakin hati-hati 

dalam menentukan hutang perusahaan karena mereka akan memeperoleh manfaat 

langsung dari keputusan yang mereka ambil serta akan menanggung kerugian 

sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Sehingga 

kebangkrutan perusahaan bukan lagi menjadi tanggung jawab pemilik utama.  

2.1.3.2. Kepemilikan Asing         

Kepemilikan asing dijelaskan oleh Undang-undang No. 25 Tahun 2007 

pada pasal 1 angka 6 kepemilikan asing adalah perseorangan warga Negara asing, 

badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di 

wilayah Republik Indonesia. 

Adanya kepemilikan asing dalam perusahaan, dianggap concern terhadap 

peningkatan good corporate governance (Simerly dan Li, 2000). Banyak 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI yang memiliki kepemilikan asing 

dalam daftar shareholder-nya, ini berarti bahwa di Indonesia telah mengalami 

peningkatan good corporate governance dari semenjak krisis moneter tahun 1998. 

Salah satu contoh perusahaan yang memiliki kepemilikan asing adalah PT Bank 

Danamon Indonesia Tbk. Yang menjadikan perusahaan tersebut masuk sepuluh 

besar dengan GCG terbaik di Indonesia tahun 2013 (bisnis.tempo.co).  

Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh asing biasanya 

lebih sering menghadapi masalah asimetri informasi dikarenakan hambatan 

geografis dan bahasa. Oleh sebab itu perusahaan dengan kepemilikan asing yang 
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besar akan terdorong untuk melaporkan atau mengungkapkan informasinya secara 

sukarela dan luas. Adanya keterbukaan informasi dapat mengurangi agency cost 

yang terjadi di perusahaan (Xiao et al., 2004 dalam Rahmadiyani, 2012). 

2.1.3.3. Ukuran Dewan Direksi 

Dewan direksi merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan yang 

bertugas melakukan melaksanakan operasi dan kepengurusan perusahaan. 

Anggota dewan direksi diangkat oleh RUPS. Menurut Undang-Undang Perseroan 

Terbatas, yang dapat diangkat menjadi anggota dewan direksi adalah orang 

perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah 

dinyatakan pailit atau menjadi anggota dewan direksi atau komisaris yang 

dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit, atau orang yang 

pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan 

negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.  

Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional 

dan kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan 

kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dewan direksi 

jugabertanggung 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 memiliki hak 

pengendalian yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya perusahaan dan 

dana dari investor.  
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Fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi secara tersurat diatur 

dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-

undang ini,  dewan direksi memiliki tugas antara lain:  

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   

Di Indonesia, tidak ada batasan jumlah dewan direksi. Berdasarkan 

Undang-Undang Perseroan Terbatas yang tercantum pada bab VI (enam) 

mengenai  direksi dan komisaris, jumlah anggota dewan direksi minimal satu 

orang.  Jumlah dewan direksi sendiri disesuaikan dengan kebutuhan operasional 

perusahaan. Semakin banyak dan kompleks perusahaan, untuk menghasilkan 

kinerja yang maksimal tentu memerlukan jumlah dewan direksi yang sesuai.  

Apabila jumlah dewan direksi lebih dari satu, maka peraturan mengenai 

pembagian tugas dan wewenang setiap anggota dewan direksi, serta besar dan 

jenis penghasilannya ditentukan oleh RUPS yang diwakili oleh dewan komisaris 

2.1.3.4. Independensi Dewan komisaris 

Dewan komisaris memiliki peran untuk memonitor kebijakan direksi. 

Peran komisaris ini diharapkan dapat meminimalisir permasalahan agensi yang 

muncul antara dewan direksi dan pemengang saham, sehingga kinerja yang 

dihasilkan oleh perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dewan 
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komisaris memegang peran penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi 

jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar- benar 

meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian dari pencapaian perusahaan. 

Dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance yang ditugaskan 

untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam 

mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Egon, 

2000).  Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa komisaris independen dapat 

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 monitoring agar terciptanya perusahaan GCG.   

Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan 

yang lebih baik terhadap manajemen , sehingga mempengaruhi kemungkinan 

kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer 

(Chtourou, Bedard, dan Courteau,2001) atau dengan kata lain, semakin kompeten 

dewan komisaris maka semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam 

pelaporan keuangan. Komisaris independen diangkat karena pengalamannya 

dianggap berguna bagi organisasi tersebut. Mereka bisa mengawasi dewan 

komisaris dan mengawasi bagaimana dewan direksi menjalankan perusahaan 

tersebut. Komisaris independen biasanya berguna dalam melerai sengketa antara 

dewan direksi, atau antara pemegang saham dan dewan komisaris. Komisaris 

independen dianggap berguna karena mereka bisa bersikap objektif dan memiliki 

resiko kecil dalam conflict of interest.  Komite Nasional Kebijakan Corporate 
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Governance (2006) menetapkan beberapa kriteria untuk menjadi komisaris 

independen pada perusahaan tercatat sebagai berikut:   

1. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali 

perusahaan yang bersangkutan.   

2. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau Komisaris 

lainnya pada perusahaan yang bersangkutan.   

3. Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainnya yang 

terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.   

4. Tidak menduduki jabatan eksekutif atau mempunyai hubungan bisnis 

dengan perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan-perusahaan lainnya 

yang terafiliasi dalam jangka waktu 3 tahun terakhir.   

5. Tidak menjadi partner atau principal di perusahaan konsultan yang 

memberikan jasa pelayanan professional pada perusahaan dan 

perusahaanperusahaan lainnya yang terafiliasi.   

6. Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan yang 

lain yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi 

kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak dan berpikir 

independen demi kepentingan perusahaan.   

7. Memahami peraturan perundang-undangan, undang-undang Pasar Modal 

serta peraturan-peraturan lain yang terkait. 

Dengan demikian, terlihat bahwa pada dasarnya komisaris independen 

memiliki peranan yang sama dengan komisaris yaitu menjamin pelaksanaan 

strategis perusahaan, mengawasi manajemen perusahaan dalam mengelola 

perusahaan, serta terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya komisaris 
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independenmerupakan suatu mekanisme independen (netral) mengawasi dan 

mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. 

2.1.3.5.Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel penting dalam 

pengelolaan perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar aset 

total yang dimiliki perusahaan. Total asset yang dimiliki perusahaan 

menggambarkan permodalan, serta hak dan kewajiban yang dimilikinya. Semakin 

besar ukuran perusahaan, dapat dipastikan semakin besar juga dana yang dikelola 

dan semakin kompleks pula pengelolaannya. 

Perusahaan besar cenderung mendapat perhatian lebih dari masyarakat 

luas. Dengan demikian, biasanya perusahaan besar memiliki kecenderungan untuk 

selalu menjaga stabilitas dan kondisi perusahaan. Untuk menjaga stabilitas dan 

kondisi ini, perusahaan tentu saja akan berusaha mempertahankan dan terus 

meningkatkan kinerjanya. 

2.1.3.6.Leverage 

Menurut Jumingan (2011:242) Analisis rasio keuangan merupakan analisis 

dengan jalan membandingkan satu pos dengan pos laporan keuangan lainnya baik 

secara individu maupun bersama – sama guna mengetahui hubungan diantara pos 

tertentu, baik dalam neraca maupun laporan laba rugi. Rasio Leverage adalah 

mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang (Fahmi,2013:127). 
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2.1.3.7.Umur Perusahaan 

 Umur perusahaan adalah lamanya suatu perusahaan berdiri 

(Qasim,2014).Menurut Rashid (2014) perusahaan yang sudah lama berdiri akan 

lebih dihargai oleh pasar dibandingkan dengan yang baru karena perusahaan yang 

lebih lama memiliki sumber daya yang lebih tinggi dalam segi pengalaman dan 

keahlian dan dapat menambah manfaat dari pelatihan dan pembelajaran,sebagai 

hasilnya dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi.Perusahaan  yang lebih 

lama berdiri cenderung lebih efisien dari pada perusahaan yang baru berdiri 

(Rashid, 2014).Ujunwa (2012) menyatakan perusahaan yang telah berdiri lama 

kemungkinan telah mencapai tahap terakhir dari siklus produk. 

Umur perusahaan adalah seberapa lama perusahaan itu berdiri, terus 

berkembang dan dapat bertahan menjalankan bisnisnya. Saat ini, perusahaan yang 

telah lama berdiri akan mempunyai publikasi perusahaan yang lebih banyak 

dibandingkan dengan perusahaan yang masih baru. Dengan demikian, calon 

investor tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk memperoleh 

informasi tentang perusahaan yang melakukan IPO.  

Wallace et al (1994) semakin panjang umur perusahaan maka akan 

memberikan pengungkapan informasi keuangan yang lebih luas dibanding 

perusahaan yang umurnya lebih pendek dengan alasan perusahaan. Umur 

perusahaan juga dapat menunjukkan seberapa lama keberadaan perusahaan 

perusahan tersebut, dapat bersaing dan memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu 

perekonomian.   
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2.2.  Model Penelitian Terdahulu  

Dini (2014) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama 

struktur good corporate governance dan ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur melalui EVA 

(Economic Value Added). Uji parsial menunjukkan bahwa struktur Good 

Corporate Governance yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur 

melalui EVA (Economic Value Added). Sedangkan struktur komisaris 

indenpenden dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

Jojor (2010) melakukan penelitian dengan judul analisis Pengaruh 

Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Consumer 

Goods yang Terdaftar di BEI,dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel 

Intervening. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa (1) secara simultan 

kepemilikaninstitusional, kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris 

independen,ukuran dewan komisaris dan komite audit berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan, (2) melalui manajemen laba secara simultan 

kepemilikan institusional,kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris 

independen, ukuran dewankomisaris dan komite audit berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan,(3) kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris 

berpengaruh signifikanterhadap manajemen laba dan kinerja keuangan, (4) 

kepemilikan manajerial dankomite audit tidak berpengaruh baik terhadap 

manajemen laba maupun kinerja keuangan, (5) komposisi dewan komisaris 
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independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba tetapi tidak terhadap 

kinerja keuangan.  

Farida (2013) melakukan penelitian dengan judul pengaruh good corporate 

governance terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar 

di bursa efek Indonesia. Hasil penelitian ini adalah secara parsial terdapat dua 

variabel independen yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan 

yaitu ukuran dewan komisaris dan komite audit.  

Maf’ul (2013) melakukan penelitian dengan judul penelitian pengaruh 

penerapan GCG terhadap kinerja keuangan dengan manajemen laba sebagai 

variabel intervening dan populasi penelitian ini pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan 

GCG berpengaruh signifikan secara langsung terhadap Kinerja Keuangan (KK). 

Dan Penerapan GCGdengan mengunakan Manajemen Laba sebagai variabel 

intervening tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, artinya 

manajemen laba bukan merupakan variabel yang baik dalam memediasi hubungan 

antara GCG dengan Kinerja Keuangan, dan GCG tidak berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba serta manajemen laba berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap kinerja keuangan.  

        Penelitian waskito (2014) dengan judul Pengaruh Struktur Kepemilikan 

Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja 

Keuangan (Ditinjau Dari Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI tahun 

2008-2011) berdasarkan hasil penelitian ini menggunakan uji T diketahui bahwa  

variabel kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja  
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keuangan, variabel kepemilikan institusi mempunyai pengaruh negatif terhadap  

kinerja keuangan dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap  

kinerja keuangan sedangkan untuk hasil uji F diketahui bahwa variabel  

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusi dan ukuran perusahaan merupa kan  

penjelas yang signifikan dan bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan.  

        Penelitian Morita (2010) dengan judul pengaruh struktur modal terhadap 

kinerja keuangan perusahaan dengan populasi penelitian pada perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan 

analisa regresi yang dilakukan terdapat pengaruh yang signifikan antara struktur 

modal dengan kinerja keuangan perusahaan, dimana struktur modal 

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan sebesar 55,9% dapat diartikan 

pengaruhnya bersifat linear positif yang cukup kuat. Dimana semakin besar nilai 

struktur modal maka semakin besar kinerja keuangan perusahaan tersebut atau 

sebaliknya.  

  Penelitaian Andhika (2014) dengan judul good corporate governance 

terhadap struktur modal perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan 

manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan 

variabel lain seperti ukuran dewan direksi dan, komisaris independen tidak 

berpengaruh signifikan. 

        Penelitian Harun (2010) dengan judul pengaruh pertumbuhan perusahaan 

terhadap struktur modal dengan kepemilikan manajerial sebagai variabel 
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moderating pada perusahaan Jasa di bursa efek jakarta. Penelitian ini dilakukan 

dengan pengamatan 102 perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta 

selama periode 3 tahun dari tahun 2005-2007. Dengan menggunakan metode 

analisis regresi berganda dengan analisis uji interaksi untuk mengukur kuat 

lemahnya hubungan suatu variabel dengan melakukan pengujian asumsi klasik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

signifikan pada taraf alpha 5% terhadap struktur modal dengan kepemilikan 

manajerial sebagai moderating variabel.  

Penelitian Gruszczynski (2006) melakukan penelitian terhadap perusahaan 

perusahaan go publik di Polandia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh pelaksanaan GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Sampel yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam 

perusahaan unggulan menurut Polish Corporate Governance Forum. Hasil 

penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja 

keuangan perusahaan.   

Nirajini (2013) menyatakan bahwa ada hubungan yang positif antara 

struktur modal dan kinerja keuangan. Dan juga struktur modal berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.   

Quang dan xin (2015) Bahwa struktur modal memiliki dampak negatif 

dengan statistik yang signifikan terhadap kinerja keuangan (dihitung dengan 

ROA, ROE). Semakin tinggi tingkat hak kepemilikan didalam struktur 

kepemilikan suatu perusahaan, maka perusahaan memiliki kinerja keuangan yang 

lebih baik. 
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Sekaredi (2011), penelitian dilakukan dengan metode purposive sample. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 18 perusahaan yang secara 

konsisten terdaftar sebagai perusahan LQ45 periode tahun 2005 sampai dengan 

2009. Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dewan 

komisaris independen berpengaruh negatif signifikan, dewan komisaris 

berpengaruh positif tidak signifikan, dewan direksi berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap pasar sedangkan terhadap kinerja operasional berpengaruh 

negatif signifikan, dan komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

pasar sedangkan berdasarkan operasional perusahaan berpengaruh negatif 

signifikan. 

Hasanah (2013) melakukan penelitian terhadap perbankan yang terdaftar 

di BEI pada periode 2007-2011 untuk menunjukkan pengaruh Dewan Direksi, 

Dewan Komisaris, Dewan Komisaris independen dan kepemilikan manajerial 

terhadap kinerja perbankan dan hasilnya menunjukkan bahwa secara parsial 

Dewan Direksi, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial memiliki 

pengaruh positif terhadap kinerja perbankan sedangkan Dewan Komisaris  tidak 

memiliki pengaruh terhadap kinerja perbankan 

Mustaghfiroh (2016) melakukan penelitian terhadap seluruh BPRS pada 

tahun 2013-2014 dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran Dewan 

Direksi, ukuran Dewan Komisaris, ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap 

kinerja keuangan diproksikan dengan ROA. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran 

Dewan Direksi dan ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif 
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signifikan terhadap ROA, sedangkan ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh 

terhadap ROA. 

Sunarwan (2015) melakukan penelitian terhadap perbankan syari’ah yaitu 

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada periode 2010-2013 untuk 

menunjukkan pengaruh Good Corporate Governance yang diukur dengan Dewan 

Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan 

Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja Keuangan perbankan syariah yang 

diukur dengan ROA. Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah rapat Dewan 

Komisaris dan jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. Sedangkan ukuran Dewan 

Direksi, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1  Pengaruh Kepemilikan Managerial terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan  

 Kepemilikan manajerial adalah persentase saham yang dimiliki oleh 

manager dalam perusahaan (shukeri et al., 2012). Kepemilikan manajerial dalam 

suatu perusahaan terjadi apabila seorang manager mempunyai kepemilikan kurang 

dari seratus persen dan manager tersebut mempunyai insentif dan suara untuk 

menentukan langkah atau tindakan yang akan diambil perusahaan yang bertujuan 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan menurut Jensen dan Meekling (1976). 

 Jensen dan Meekling (1976) berpendapat terdapat hubungan positif dalam 

peningkatan kepemilikan manajerial yang lebih tinggi seharusnya mengurangi 

biaya keagenan dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Stulz (1988) 
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menemukan bahwa dalam situasi tingkat kepemilikan manajerial yang rendah, 

nilai perusahaan akan meningkat karena hak untuk melakukan pengawasan akan 

lebih formal. 

 Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

keuangan (shukeri et al, 2012), hasil serupa juga di ungkapkan dalam penelitian 

Fauzi dan Locke (2012),Desoky dan Mousa (2012), Chaundry dan Malik (2015), 

dan Boone et al,(2011).Peneltian Sheikh et al, (2013) dan Wahla et al, (2012) 

menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan. 

2.3.2  Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Kinerja Keuangan.  

 Keterlibatan pemodal asing dapat membantu peningkatan keuntungan 

perusahaan dan menolong perusahaan dalam kondisi sulit. Hal ini disebabkan 

karena pemodal asing dianggap mampu dan berani menyuarakan kepentingan 

pemodal secara luas, jika terdapat kebijakan manajemen perusahaan yang 

merugikan. Selain itu investor asing juga melaksanakan pengawasan secara aktif 

dalam memantau perkembangan perusahaan melalui status perusahaan, serta 

melakukan konfirmasi melalui telepon atas suatu corporate actions yang 

dilakukan perusahaan tersebut (Wang, 2007; Manurung, dkk 2008).  

 Kepemilikan saham oleh pihak asing diatas 50% dalam BUMN akan 

mengurangi campur tangan pemerintah yang terlalu kuat dalam mengelola 

BUMN, sehingga akan terjadi pergeseran terhadap manajemen. Hal ini akan 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Karena pihak asing yang 

menanamkan modal sahamnya memiliki sistem manajemen, tekonologi dan 
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inovasi, keahlian dan pemasaran yang cukup baik yang bisa membawa pengaruh 

positif bagi kinerja perusahaan (Wiranata dan Nugrahanti, 2013). 

2.3.3 Pengaruh antara Ukuran Dewan Direksi dengan Kinerja keuangan  

Uraian diatas mengadung kesimpulan bahwa Indonesia menganut 

mekanisme dual-board system yang sedikit berbeda dari two-board system 

Continental Europe. Hal ini berarti bahwa di Indonesia terdapat pemisahan peran 

antara dewan direksi dan dewan komisaris. Masing-masing dewan memiliki peran 

dan fungsinya masing-masing. Dengan adanya pemisahan peran dengan dewan 

komisaris, dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola segala 

sumber daya yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas untuk 

menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.  

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa dewan 

direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam urusan di luar maupun di 

dalam perusahaan. Artinya, jika hanya terdapat satu orang dewan direksi, maka 

dewan direksi tersebut dapat dengan bebas mewakili perusahaan dalam berbagai 

urusan di luar maupun didalam perusahaan. Hal yang mungkin akan berbeda jika 

jumlah dewan direksi memilikinominal jumlah tertentu. Jumlah dewan direksi 

secara logis akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan pengambilan keputusan 

perusahaan. Karena tentu saja dengan adanya sejumlah dewan direksi, perlu 

dilakukan kordinasi yang baik antar anggota dewan komisaris yang ada.  

Hardikasari (2011) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa banyak 

penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran 
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dewan yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan 

keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan 

yang lebih kecil. Penelitian tersebut antara lain penelitian dari Jensen (1993), 

Lipton dan L’orsch (1992) dan Yermack (1996). Namun demikian, Dalton et al. 

(dalam Hardikasari, 2011) menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran 

dewan kinerja perusahaan.  

Dari uraian diatas, jelas bahwa ukuran dewan direksi merupakan salah satu 

mekanisme Corporate Governance yang sangat penting dalam menentukan kinerja 

perusahaan. Namun, dengan adanya perbedaan temuan para peneliti dalam 

penelitian sebelumnya, maka bukti yang diperlukan masih diperdebatkan. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan bukti yang lebih komprehensif 

dalam melihat peran ukuran dewan direksi terhadap kinerja perusahaan.  

2.3.4 Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Kinerja 

Keuangan 

 Dewan independen adalah jumlah komisaris independen dalam perusahaan 

(Abbasi et al., 2012). Tata kelola perusahaan yang baik adalah jumlah komisaris 

independen di dalam perusahaan sekurang-kurangnya 30% dari jumlah anggota 

dewan komisaris sesuai dengan keputusan direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor 

KEP-305/BEJ/07-2004. 

 Menurut Zehnder (2000) Dewan Komisaris merupakan inti dari tata kelola 

perusahaan yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, 

mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan 

terlaksananya akuntabilitas. Ukuran Dewan yang besar dapat membantu dalam 

memungkinkan perusahaan untuk mengamankan sumber daya dan mengurangi 
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resiko lingkungan (Jaafar dan El- Shawa, 2009). Bukhori dan Raharja (2012) 

menyatakan Semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris,maka dewan 

komisaris akan semakin kesulitan dalam menjalankan peran, seperti kesulitan 

dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan manajemen,serta kesulitan dalam 

mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan. 

 Hasil penelitian Abbas et al., (2012) menunjukkan bahwa dewan komisaris 

independen secara signifikan positif mempengaruhi kinerja keuangan 

perusahaan.Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang di lakukan oleh 

Connelly dan Limpaphayom (2003),Azam et al. (2011), Sami et al. (2011), 

Rahman dan Shah (2013), Ahmad dan Hamdan (2015) dan El-Chaarani (2014). 

Sedangkan hasil penelitian Kumar dan Singh (2012), Shukeri et al. (2012), Al-

Matari et al. (2012) dan Velnampy (2013) mengindikasikan bahwa dewan 

komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

2.3.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan dengan Kinerja Keuangan  

Ukuran perusahaan merupakan hal yang penting dalam proses pelaporan 

keuangan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan melihat 

seberapa besar asset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Aset yang dimiliki 

perusahaan ini menggambarkan hak & kewajiban serta permodalan perusahaan. 

Ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. 

Darmawati (2004) menyatakan bahwa perusahaan besar pada dasarnya memiliki 

kekuatan finansial yang lebih besar dalam menunjang kinerja, tetapi disisi lain, 

perusahaan dihadapkan pada masalah keagenan yang lebih besar. 
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Hesti (2010) dan Uyun (2010) dalam penelitiannya menemukan bukti 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. Perusahaan dengan aset besar biasanya akan mendapatkan 

perhatian lebih dari masyarakat.  

2.3.6.  Pengaruh Leverage terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan      

 Menurut Sartono (2010:267) Berbagai rasio finansial dapat dipergunakan 

untuk mengukur risiko dalam hubungannya dengan perusahaan yang 

menggunakan leverage dalam struktur modalnya. Misalnya total debt to total 

asset ratio, debt to equity ratio, time interest earned ratio dan fixed charged 

coverage ratio. Debt Ratio mengukur berapa besar aktiva perusahaan yang 

dibiayai oleh kreditur. Semakin rendah rasio hutang maka semakin bagus 

perusahaan itu. kreditur. Semakin rendah rasio hutang maka semakin bagus 

perusahaan itu. Sebab artinya sebagian kecil aset perusahaan yang dibiayai dengan 

hutang. Begitu juga sebaliknya, semakin besar rasio ini berarti makin besar pula 

leverage perusahaan (Sartono,2011:54).  

 Menurut Modigliani-Miller dalam Sartono (2011:236), dalam kondisi ada 

pajak penghasilan, perusahaan yang memiliki leverage akan memiliki nilai lebih 

tinggi jika dengan perusahaan tanpa memiliki leverage. Kenaikan nilai perusahaan 

terjadi karena pembayaran bunga atas utang merupakan pengurangan pajak dan 

oleh karena itu laba operasi yang mengalir kepada investor menjadi semakin 

besar. Lebih diperkuat oleh pernyataan Sartono pada halaman berikutnya 

(2011:246) jika semua asumsi dipenuhi maka cenderung untuk disimpulkan 

bahwa dalam kondisi ada pajak perusahaan akan menjadi semakin baik apabila 

menggunakan utang semakin besar.   
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 Jadi dalam penelitian ini asumsi yang digunakan adalah perusahaan akan 

menjadi semakin baik apabila menggunakan utang semakin besar. Dengan nilai 

utang yang semakin besar, nilai aktiva perusahaan akan mengalami peningkatan 

sehingga dapat membiayai segala aktivitas bisnis dengan tujuan meningkatkan 

profitabilitas perusahaan. Dengan sumber dana yang lebih besar, besar 

kemungkinan keuntungan meningkat namun diikuti pula dengan peningkatan 

resiko. 

2.3.7.  Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan 

 Umur perusahaan digunakan untuk mengukur pengaruh lamanya 

perusahaan beroperasi terhadap kinerja perusahaan. Umur perusahaan 

menunjukkan perusahaan tetap eksis, mampu bersaing dan memanfaatkan peluang 

bisnis dalam suatu perekonomian. Secara teori umur perusahaan yang meningkat 

akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.  

 Umur perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memanfaatkan pengalaman perusahaan sebelumnya. Perusahaan tersebut biasanya 

memiliki reputasi yang bagus, sehingga memungkinkan untuk memiliki margin 

keuntungan yang tinggi saat menjual barangnya. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pada perusahaan manufaktur di Indonesia umur perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan.  

 Hasil Penelitian Yunita et.al, (2013) memberikan bukti bahwa umur 

perusahaan tidak mempengaruhi laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Walaupun 

umur perusahaan menunjukkan pengalaman yang dimiliki perusahaan, semakin 

lama sebuah perusahaan berdiri, perusahaan tidak lagi condong pada investasi 

yang penuh risiko, tetapi cenderung mempertahankan yang sudah ada.  

Universitas Internasional Batam 

Erni Kumala Sari. Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository©2018



34 
 

 Temuan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Stephen D Smith, 

et al. (1996) dalam Suara Merdeka (2002), yang meneliti pengaruh umur 

perusahaan terhadap kinerja keuangan. Hasilnya, umur perusahaan tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap keuntungan saham yang 

diperdagangkan. Artinya, semakin panjang umur perusahaan dan pengalaman 

perusahaan, ternyata memiliki kinerja yang beragam, ada yang semakim baik dan 

ada yang tidak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama perusahaan tidak 

menjamin perusahaan tersebut memiliki kinerja makin baik. 

2.5  Model Penelitian  

Model penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini ditunjukkan 

pada Gambar dibawah ini:  

Gambar 3 
 

 
Sumber: Model penelitian, sumber: Data Sekunder diolah (2018). 
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2.6 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan uraian dan kerangka model diatas, maka hipotesis untuk 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1:  Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

keuangan. 

H2:  Kepemilikan asing berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja 

keuangan. 

H3: Ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan. 

H4: Independensi dewan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

keuangan. 

H5:  Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

keuangan. 

H6:  Leverage berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan. 

H7: Umur perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja 

keuangan. 
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