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 BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1  Kinerja Perusahaan 

   Kinerja perusahaan di sektor keuangan dikenal sebagai stabilitas 

keuangan atau kesehatan keuangan suatu perusahaan. Terdapat berbagai ukuran 

yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Beberapa pengukuran 

yang umum yaitu pendapatan, ROE, ROA, margin laba (profit margin), 

pertumbuhan penjualan (sales growth), capital adequacy, rasio likuiditas, harga 

saham, dll. Pengukuran kinerja perusahaan berbeda untuk setiap jenis industri 

misalnya di perusahaan manufaktur, total penjualan unit, laba atas aset, dan 

perputaran persediaan dapat menjadi kunci untuk pemantauan, sedangkan untuk 

lembaga keuangan, harga saham, arus kas, pendapatan, dan pendapatan 

operasional dapat menjadi kunci untuk pemantauan. Untuk perusahaan dalam 

bisnis konsultasi, pengembalian aset dan perputaran persediaan bukanlah faktor 

yang berarti. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan untuk mengevaluasi kinerja 

perusahaan adalah ukuran relatif daya saing di setiap perusahaan, karena setiap 

industri itu unik dan membuat perbandingan antar industri dapat memberikan 

interpretasi yang lebih baik terhadap kinerja perusahaan (Accounting Standards in 

the U.S. Banking Industry during the Financial Crisis, 2016)  

   Menurut Zarasyi (2008) kinerja perusahaan adalah kondisi keuangan 

yang diciptakan perusahaan dengan menggunakan standar yang ditetapkan dalam 

periode tertentu. Pengertian yang serupa juga diungkapkan oleh peneliti 

Nofitasari, Kertahadi, dan Yaninwati (2015), kinerja perusahaan ialah gambaran 
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kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Kinerja perusahaan 

diukur dengan menggunakan dua pengukuran yaitu, pengukuran berbasis 

akuntansi dan berbasis nilai pasar. Pengukuran berbasis akuntansi diukur dengan 

menggunakan ROA, ROE, laba per saham, dan ukuran laba (profit measure). 

Sementara itu, pengukuran berbasis nilai pasar menggunakan Tobin’s Q (Fuzi et 

al., 2016).  

   Salah satu tujuan pengukuran kinerja keuangan menurut Munawir 

(2002) adalah untuk melihat tingkat profitabilitas, yaitu mengindikasikan 

kecakapan  perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu. Dengan 

adanya tujuan tersebut, pengukuran kinerja keuangan mempunyai kontribusi bagi 

perusahaan yaitu untuk memutuskan taraf keuntungan yang bisa dijangkau oleh 

perusahaan yang berhubungan dan menilai serta menakar hasil kerja pada tiap 

bagian individu yang telah diserahkan kewenangan dan kewajiban, serta untuk 

memastikan perlu tidaknya menggunakan kebijaksanaan atau metode baru guna 

menggapai hasil yang lebih baik (Wild & Halsey, 2005; Munawir, 2002). 

 

2.1.1    ROE (Return on Equity) 

  ROE (Return on equity) merupakan variabel yang mungkin paling 

banyak digunakan dalam mengukur tingkat kinerja perusahaan dalam sebuah 

penelitian (Rappaport, 1986). Pernyataan ini dikonfirmasi oleh Monteiro (2006), 

mengungkapkan bahwa return on equity ialah pengukuran penting dan perlu 

dipertimbangan oleh  investor. Fakta bahwa return on equity mewakili hasil akhir 

dari analisis rasio keuangan yang terstuktur juga disebut dalam penelitian Stowe, 
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Robinson, Pinto dan McLeavy (2002); Correia, Flynn, Uliana dan Wormald 

(2003); Firer, Ross, Westerfield dan Jordan (2004).  

 Return on Equity (ROE) biasanya dihitung memanfaatkan ukuran 

kinerja berdasarkan akuntansi dan dihitung sebagai laba bersih perusahaan setelah 

dikurangi bunga dan pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham biasa 

(Tandelilin, 2010). Hal ini selaras dengan ungkapan  Brigham dan Houston (2010) 

yang menyatakan Return on Equity (ROE) ialah rasio  bersih terhadap ekuitas 

biasa. ROE berguna untuk mengukur taraf pengembalian atas investasi pemegang 

saham biasa. Menurut Irham (2012), Return on Equity (ROE) biasanya digunakan 

untuk menelaah sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang 

dipunyai untuk memberikan laba atas ekuitas. Berikut merupakan rumus dalam 

perhitungan ROE: 

 

 

 

  Sumber: Data Penelitian diolah, 2019 Kasmir (2013) 

 

Return on equity (ROE) dipergunakan untuk menghitung tingkat laba yang 

tersedia bagi stockholders perusahaan (Agus Sartono, 2008). Sehingga dapat 

dikatakan fungsi ROE untuk memperkirakan tingkat efektifitas perusahaan dalam 

menciptakan laba dengan memakai modal yang dimiliki perusahaan atau untuk 

mengukur taraf pengembalian perusahaan. Menurut Brigham dan Houston (2010), 

ROE merupakan takaran yang memperlihatkan seberapa banyak profit yang dapat 

dihasikan oleh perusahaan dari uang yang telah diinvestasikan oleh para investor. 

 

Return on Equity (ROE) = Laba setelah bunga dan pajak  

Modal 
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Bila ROE suatu perusahaan cukup tinggi, para investor butuh memperhatikan 

dahulu nilai hutang perusahaan.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Riyanto (2011), menyebutkan bahwa 

kegunaaan ROE adalah untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan dalam 

menghasilkan laba setelah pajak. Jika nilai ROE tinggi diartikan taraf laba yang 

dicapai perusahaan juga tinggi. Rasio ROE banyak diamati oleh para investor dan 

pemegang saham alasannya adalah kenaikan rasio ROE menandakan kenaikan 

keuntungan bersih dari perusahaan. Akibat dari tingginya rasio ROE juga 

menyebabkan meningkatnya harga saham. Nilai ekuitas perusahaan akan 

meningkat seiring dengan tingginya rasio ROE sehingga menandakan kinerja 

perusahaan semakin baik atau efisien.  

 

2.1.2  Tobin’s q 

               Tobin’s q didefinisikan sebagai alat ukur kinerja dengan cara 

membandingkan dua penilaiani darii aseti yangi samai. Tobin’s q adalah aseti 

perusahaani yang diukur oleh nilai pasar dari jumlah saham yang beredar dan 

hutang (enterprise value) terhadap replacement cost dari aktiva perusahaan 

(Fiakas, 2005).  Nilai Tobin’s q mengilustrasikan keadaan prospek investasi yang 

dipunyai perusahaan (Lang et al., 1989). Nilai Tobin’q didapatkan dari total nilai 

pasar saham (market value of all outstanding stock) dan total hutang                                                                                                      

(market value of all debt) dibagi dengan tot                                                                                   

al modal, maka nilai Tobin’s q dapat dipakai guna menghitung kinerja perusahaan 

dari sudut pandang nilai pasar suatu perusahaan (Sudiyatno & Puspitasari, 2010). 
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Rasio Tobin’s q didefinisikan sebagai nilai pasar suatu perusahaan dibagi dengan 

nilai penggantian aktiva. Oleh karena itu, harus adanya hubungan yang positif 

antara rasio tobin’s q dengan kinerja perusahaan dimasa depan sehingga rasio ini 

dapat dijadikan data yang valid untuk peluang investasi perusahaan (Singhal & 

Parkash, 2016). Berikut ialah rumus dalam menghitung Tobin’s q : 

 

   

   Sumber: Data Perusahaan diolah, 2019 PerusWolfe (2003) 

  Rasio Tobin’s q telah digunakan dalam berbagai situasi finansial untuk 

memeriksa perbedaan fenomenan finansial dan keputusan finansial. Rasio Tobin’s 

q telah digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan investasi dan 

diversifikasi seperti yang dilakukan oleh Jose, Nichols, dan Stevens (1986) dan 

Malkiel, von Furstenberg, dan Watson (1979) untuk memeriksa hubungan antara 

invetasi informasi teknologi dan nilai perusahaan. Tobin’s q dapat dipakai untuk 

menjelaskan hubungan antara nilai pasar multinasional dan tingkat keterlibatan 

internasional yang diukur dengan persentase penjualan luar negri. Perusahaan 

dengan rasio tobin’s lebih tinggi atau >1 memiiki peluang investasi yang lebih 

baik (Lang, Stulz & Walkling, 1989), memiliki potensi pertumbuhan yang lebih 

tinggi (Tobin & Brainard, 1968; Tobin, 1969), serta menunjukkan manajemen 

aset yang lebih baik (Lang, Stulz & Walkling, 1989). 

   

 

  

Q = 
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2.1.3  Keterkaitan ROE dan Tobin’s q 

  Pada umumnya investor cenderung melihat dua pengukuran sebelum 

memutuskan untuk berinvestasi yaitu kinerja keuangan dan nilai perusahaan. 

Pengukuran kinerja keuangan yang sering digunakan adalah rasio ROE dan 

Tobin’s q. Menurut Brigham dan Houston (2006) pengukuran kinerja perusahaan 

dari sisi pandang investor menggunakan pendekatan return on equity (ROE). 

Tujuan dari rasio ROE ialah melihat tingkat pengambalian atas uang yang telah di 

investasikan. Rasio ROE dapat dikatakan sebagai cerminan kinerja manajemen 

dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yang dilihat dari kaca mata 

akuntansi. Halsey (2005) menjelaskan pengukuran berdasarkan accounting 

approach digunakan secara umum. Pengukuran tersebut memungkinkan melihat 

pengembalian perusahaan terhadap resiko investasi modal. Bodie (2006) 

menyatakan hal yang serupa bahwa alasan menggunakan rasio ROE karena 

merupakan ukuran yang sering digunakan dan populer. Perusahaan dengan 

persentase rasio ROE yang tinggi lebih mudah menjual dipasar modal karena 

menawarkan timbal balik hasil yang lebih baik.  

  Goukasian dan Whitney (2008) memiliki pandangan lain mengenai 

pengukuran kinerja perusahaan yaitu dengan menggunakan market approach. 

Pengukuran dengan market approach yaitu Tobin’s q. Maksud lain dari Tobin’s q 

adalah untuk memprediksi pencapaian di masa yang akan datang. Rumus rasio Q 

dihitung berdasarkan nilai/harga pasar suatu perusahaan yang dibagi oleh nilai 

aset perusahaan. Istilah saham yang beredar menunjukkan bagian kepemilikan 

perusahaan, dan pasar saham ialah tempat di mana saham ini diperjual belikan. 
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Harga saham cenderung naik ketika suatu perusahaan diprediksikan mempunyai 

peluang investasi yang menguntungkan, karena peluang laba ini berarti 

pendapatan masa depan yang lebih tinggi untuk pemegang saham. Harga saham 

mencerminkan insentif untuk investasi. Berdasarkan pendapat diatas James Tobin 

menyatakan bahwa perusahaan mendasarkan keputusan investasinya pada rasio 

yang disebut Tobin’s q.  

 

2.2.  Penelitian Terdahulu 

Bhagat dan Bolton (2009) dan Wu et al. (2009) melakukan analisa kaitan 

tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini  menggunakan 

dewan independen dan variabel struktur  kepemilikan sebagai variabel 

independennya. Bhagat dan Bolton (2009) mengembangkan   penelitiannya 

dengan menambahkan variabel berupa indeks, sedangkan Wu et al. (2009) 

menambahkan karakteristik dewan dan stock pledge ratio sebagai  bagian dari 

variabel pendukung lainnya. Beberapa variabel kontrol yang dipakai adalah 

pesentase kepemilikan CEO, leverage, biaya iklan,ukuran perusahaan, dan 

penelitian serta perkembangan, ukuran dewan, resiko, persentase kepemilikan 

direktur, persentase CEO, persentase direktur yang telah bekerja lebih dari 15 

tahun, treasury stock, dan masa kerja CEO.   

Penelitian yang meneliti hubungan tata kelola perusahaan dan kinerja 

perusahaan dilakukan oleh Rashid et al. (2010) dan Ibrahim et al. (2010). 

Penelitian Ibrahim et al. (2010) menggunakan variabel independen berupa ukuran 

dewan, dewan independen, dan konsentrasi kepemilikan, tetapi dalam penelitian 
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Rashid et al. (2010) beberapa variabel di atas merupakan variabel kontrol 

sedangkan variabel independen yang digunakan adalah komposisi dewan. Selain 

variabel kontrol di atas  terdapat  variabel kontrol lain, yaitu: ukuran, umur, dan 

hutang perusahaan.  

Al-Haddad et al. (2011) dan Khatab et al. (2011) melakukan penelitian 

mengenai  kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan peneliti di atas 

menggunakan lebih banyak hubungan variabel  karakteristik  perusahaan dan tata 

kelola perusahaan. Penelitian kemudian dikembangkan  oleh Azam et al. (2011), 

Rashid   (2011), Khan et al. (2011), Najjar (2012), Cheema dan Din (2013) dan 

Mehrabani dan Dadgar (2013) dengan menambahkan struktur kepemilikan seperti  

kepemilikan blok, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan saham biasa, dan 

kepemilikan keluarga.  

 Hussin dan Othman (2012) melakukan  pengembangan  dengan 

menambahkan variabel  komite audit  independen, komite audit ahli, dan rapat  

komite audit. Beberapa  variabel  kontrol yang digunakan  berupa ukuran 

perusahaan, umur perusahaan, leverage, profitabilitas, top twenty, directorship, 

Big 4, dan hutang perusahaan. Chaghadari (2011), Al-manaseer et al. (2012), dan 

Bhatt dan Bhattacharya (2015) meneliti hubungan tata kelola perusahaan dengan 

kinerja perusahaan. Adapun variabel  independen yang digunakan berupa ukuran 

dewan, direktur independen, CEO duality, dan kepemilikan. Selain variabel di 

atas Bhatt dan Bhattacharya (2015) memiliki variabel pendukung lainnya berupa 

frekuensi rapat dan kehadiran dalam rapat.  
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Yasser et al. (2011), Dar et al. (2011), Fauzi dan Locke (2012), 

Achchuthan dan Kajananthan (2013), dan Yemane et al. (2015) melakukan 

observasi mengenai hubungan tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan. 

Penelitian tersebut menggunakan variabel rapat dewan, ukuran dewan, 

keberagaman gender, dan komite audit sebagai variabel independen. Variabel 

independen lain yang dipakai adalah komposisi dewan, komite dewan, direktur 

independen ataupun direktur non-eksekutif serta struktur kepemilikan. Adapun 

variabel kontrol yang dipakai adalah umur perusahaan, leverage, ukuran 

perusahaan dan industri. 

Le dan Chizema (2011), Tornyeva dan Wereko (2012), Irshad et al. (2015), 

Musallam (2015), Afza dan Nazir (2015), dan Haji dan Mubaraq (2015) 

melakukan penelitian mengenai hubungan struktur kepemilikan dan kinerja 

perusahaan dengan beberapa variabel kepemilikan seperti konsentrasi 

kepemilikan, kepemilikan institusional, manajerial, pemerintah, dan kepemilikan 

asing sebagai variabel independennya. Haji dan Mubaraq (2015) mengembangkan 

penelitian ini dengan menambahkan variabel anggota keluarga dalam dewan 

sebagai keunikan dalam penelitiannya.  

Mousavi et al. (2012), Latief et al. (2013), Velnampy (2013), Johl et al. 

(2015), dan Arora dan Sharma (2015) melakukan penelitian tentang karakteristik 

dewan dan kinerja perusahaan. Beberapa penelitian tersebut memiliki variabel 

yang sama dalam penelitian yaitu ukuran dewan. Johl et al. (2015), dan Arora dan 

Sharma (2015) melakukan penambahan variabel berupa dewan independen dan 

rapat dewan, tetapi Johl et al. (2015) memiliki variabel tambahan lain direktur ahli 
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akuntansi. Variabel pendukung dalam penelitian berupa komposisi dewan, 

struktur dewan, CEO duality, dan komite dewan. Penelitian di atas juga 

menggunakan variabel kontrol berupa ukuran, umur perusahaan, leverage, natural 

log of sales, dan keberagaman intensitas.  

Selanjutnya penelitian dikembangkan oleh Singhathep dan Pholpirul (2015) 

dengan tujuan menginvestigasi pengaruh wanita sebagai pemimpin suatu 

perusahaan. Investigasi ini dilakukan dengan menggunakan variabel CEO wanita, 

perguruan tinggi CEO, CEO higher vocational, CEO upper secondary, CEO 

lower secondary, pengalaman CEO, umur perusahaan, control computer, utilisasi 

kapasitas, rasio modal kerja, imigran ahli, imigran yang tidak ahli, pekerja lulusan 

SMA, pekerja lulusan universitas, perusahaan menengah, perusahaan besar, batas 

provinsi, dan pinjaman sebagai variabel independen.   

Alzahrani dan Che-Ahmad (2015), Rajput dan Bharti (2015), dan Muzaki 

(2016) melaksanakan penelitian mengenai tata kelola perusahaan terhadap nilai 

perusahaan. Beberapa penelitian tersebut memiliki variabel yang sama dalam 

penelitian yaitu dewan independen, ukuran dewan, dan ukuran perusahaan. 

Alzahrani dan Che-Ahmad (2015) menambahkan variabel lain berupa board royal 

family, komite audit, leverage, dan umur perusahaan. Rajput dan Bharti (2015) 

menambahkan family shareholdings, corporate shareholdings, corporate 

governance index, umur perusahaan, dan leverage, sedangkan Muzaki (2016) 

memodifikasi variabel dengan memasukkan variabel kepemilikan institusional, 

komite audit, dan kepemilikan manajerial. 
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 Ali (2016) dan Bansal dan Sharma (2016) mempelajari penelitian tentang 

tata kelola perusahaan. Penelitian ini mempunyai variabel independen yang sama 

berupa komposisi dewan dan ukuran dewan. Adapun variabel lain yang 

ditambahkan dalam penelitian Ali (2016) ialah kepemilikan dewan, board 

effectiveness, dewan independen, CEO dualitas, keahlian direksi, dan experience 

of board, sedangkan Bansal dan Sharma (2016)  menambahkan board 

composition, struktur kepemimpinan, promoter shareholding, acind, dan variabel 

kontrol berupa leverage dan umur perusahaan.          

 Penelitian mengenai pengaruh karakterisktik dewan terhadap kinerja 

 perusahaan diteliti oleh Ghabayen (2012), Surifah (2013), Aymen, Mohamed, dan 

Abderrazak (2014), dan Ghamdi dan Rhodes (2015) menggunakan ukuran dewan, 

ukuran perusahaan, dewan independen, dan jumlah rapat dewan. Terdapati 

modifikasii variabeli yang dilakukan Ghabayen (2012), Surifah (2013) dan 

Ghamdi dan Rhodes (2015). Ghabayen (2012) menggunakan variabel audit 

komite. Penelitian Surifah (2013) dan Ghamdi dan Rhodes (2015) menambahkan 

variabel persentase kepemilikan pada variabel independen.  

  Hudaib dan Haniffa (2006), Dawis (2009), serta Nadeem et al. (2011) 

meneliti hubungan karakterisktik dewan dan kinerja perusahaan. Beberapa 

variabel yang dipakai dalam observasi adalah ukuran dewan, dewan komisaris, 

kepemilikan manajerial, jumlah saham yang dimiliki direksi, dan adapun variabel 

kontrol yang dipakai adalah firm size. Hudaib dan Haniffa (2006) menambahkan 

role duality dalam variabel independen. Dawis (2009) menambahkan kualitas tata 

kelola perusahaan dan kepemilikan instutisional pada variabel independen serta 
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growth opportunity  pada variabel kontrol. Nadeem et al. (2011) menambahkan 

variabeli independeni yaituijumlah direktur asing dan konsentrasi kepemilikan 

saham, serta variabel kontrol yaitu leverage.   

  Shukeri et al. (2012), Al-Matari et al. (2014), dan Huei Ng et al. (2016)  

meneliti mengenai karakter dewan direksi  yang mempunyai pengaruh pada 

peforma kinerja perusahaan. Mengenai variabel dalam penelitian ini berupa 

ukuran dewan dan CEO duality, masa jabatan direksi, dan ukuran dewan. Shukeri 

et al. (2012) menambahkan variabel persentase saham yang dimiliki direksi, 

perbedaan gender, dan perbedaan etnik, sedangkan Al-Matari et al. (2014) 

menambahkan variabel masa jabatan CEO kedalam variabel independen. Huei Ng 

et al. (2016)  menambahkan kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga, dan 

kepemilikan institusional dalam penelitiannya.    

Chen dan Lin (2012) dan Reyna dan Encalada (2012) menganalisis tentang 

pengaruh keluarga pemegang saham pengendali yang berpartisipasi dalam 

struktur pengendalian manajemen terhadap nilai perusahaan . Sampel yang 

digunakan merupakan perusahaan di Taiwan. Faktor tata kelola perusahaan yang 

digunakan adalah founder as CEO, direktur luar, hak arus kas, CEO dualitas, 

systematic risk, long term debt equity, growth, dan leverage. 
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Gambar 2.1 Model Penelitian Pengaruh Keluarga Pemegang Saham Pengendali 

Yang Berpartisipasi Dalam Struktur Pengendalian Manajemen Terhadap Nilai 

Perusahaan, 2019 

 

Raehman dan Shah (2013), Saibaba (2013), dan Siek dan Murhadi (2014) 

meneliti kaitan tata kelola perusahaan pada kinerja perusahaan. Dewan komisaris 

independen dan firm size merupakan variabel independen yang sama dalam ketiga 

penelitian. Raehman dan Shah (2013) menambahkan insider ownership dan 

kepemilikan manajerial serta leverage sebagai variabel kontrol. Saibaba (2013) 

menambahkan CEO dualitas. Siek dan Murhadi (2014) menambahkan 

kepemilikan institusional. 

  Shadid (2014), Al-Swidi dan BtFadzil (2014), dan Nathania (2014) 

melakukan penelitian mengenai hubungan komposisi direksi terhadap peforma 

kinerja perusahaan. Penelitian tersebut memanfaatkan variabel independen dewan, 

ukuran dewan, dan jumlah rapat selaku variabel independen. Variabel kontrol 

yang digunakan adalah ukuran perusahaan. Rehman dan Shah (2013) dan Shadid 

Nilai perusahaan 
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(2014) menambahkan struktur kepemilikan dalam variabel independen. Al-Swidi 

dan BtFadzil (2014) memodifikasi variabel penelitian dengan menambahkan 

variabel independen berupa masa jabatan direksi dan audit komite. Nathania 

(2014) menambahkan persentase wanita dalam direksi.  

Azeez (2015), Suhartanti (2015),  dan Hidayat dan Utama (2016) meneliti 

mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan.  Variabel yang 

digunakan berupa ukuran dewan, kepemilikan  manajerial,  komisaris keluarga, 

direksi keluarga, komisaris independen, ex-government officer commissioners, 

dan jumlah komisaris. Azeez (2015) menambahkan CEO duality dalam variabel 

independen. 

Sheikh et al. (2011) dan Kutum (2015) meneliti hubungan karakteristik 

dewan direksi dan peforma perusahaan. Variabel yang digunakan ialah jumlah 

dewan direksi, jumlah rapat direksi, persentase wanita dalam direksi, dan dewan 

independen. Adapun variabel kontrol observasi adalah firm size dan leverage. 

Sheikh et al. (2011) juga menggunakan variabel independen seperti CEO duality, 

jumlah saham yang dimiliki direksi, dan konsentrasi kepemilikan saham. Kutum 

(2015) menambahkan variabel independen berupa hak suara dewan direksi. 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Dependen 

2.3.1 Hubungan Ukuran Dewan Direksi terhadap Kinerja Perusahaan 

  Dewan direksi dalam suatu perusahaan terdiri dari berbagai latar 

belakang dan keahlian profesi. Ukuran dewan direksi adalah proporsi susunan 

direktur dari suatu perusahaan (Yana, 2011). Dewan direksi merupakan orang 
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terpilih untuk memimpin suatu perusahaan dan disahkan dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham. Selain tugas memimpin suatu perusahaan, dewan direksi juga 

mempunyai tanggung jawab melindungi dan memaksimalkan kekayaan pemegang 

saham. 

Lipton dan Lorsch, (1992), Jensen (1993), dan Yarmack (1996) 

mengungkapkan ukuran dewan direksi yang minim berkontribusi dalam 

menaikkan kinerja perusahaan karena lebih mudah dalam hal pengawasan. Hal 

tersebut bertolak belakang dengan pemikiran Pearce dan Zahra (1989) yang 

menyebutkan bahwa ukuran direksi yang tinggi ditaksirkan memiliki direksi 

dengan berbagai latar belakang, kemampuan, edukasi, dan perspektif yang 

beranekaragam sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

Dalam kaitan hubungan ukuran dewan dan kinerja perusahaan, terdapat 

dua pemikiran yang berbeda. Pemikiran pertama mengungkapkan angka ukuran 

dewan yang terlalu tinggi kurang efektif, mempunyai implikasi yang negatif 

terhadap profitabilitas perusahaan (Lipton dan Lorsch, 1992, Jensen, 1993, dan 

Yarmack, 1996) serta memiliki tingkat pengawasan yang lebih rendah 

(Mashayekhi dan Bazaz, 2008). Sementara,  pemikiran kedua berpendapat ukuran 

dewan yang lebih banyak bisa menaikkan kinerja perusahaan (Pfeffer, 1972, 

Klein, 1998, dan Colesdanctg, 2008) dan dapat mempermudah menjalankan 

fungsi perusahaan dengan efektif serta mengumpulkan lebih banyak informasi 

(Jensen, 1993).  

Penelitian oleh Kiel dan Nicholson (2003), Kajola (2008), Jackling dan 

Johl (2009), Ehikioya (2009), Rashid (2011), Najjar (2012), Rehman dan Shah 
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(2013), dan Heriyanto dan Mas’ud (2016) menunjukkan hasil yang signifikan 

positif antara ukuran dewan dan kinerja perusahaan. Sedangkan observasi yang 

dilakukan oleh Mashayekhi dan Bazaz (2008), Chakrabarti et al. (2010), Mohd 

Ghazali (2010), Gill (2011), dan Horvath dan Spirollari (2012) menyatakan bahwa 

ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.    

  

2.3.2  Hubungan Rapat Dewan Direksi terhadap Kinerja Perusahaan 

Jumlah rapat direksi merupakan pertemuan formal direksi dari sebuah 

perusahaan dalam setahun (Cheng dan Hou, 2012). Berdasarkan kode Oman 

dalam Tata Kelola Perusahaan, dewan direksi harus mengadakan pertemuan 

minimal 4 kali dalam setahun dengan selisih waktu maksimal 4 bulan antara dua 

pertemuan. Umumnya diadakan pada waktu tertentu untuk membahas desas-desus 

kebijakan dan masalah besar (Jensen, 1993). 

Ntim dan Osei (2011) mengungkapkan meningkatnya jumlah rapat juga 

meningkatkan kinerja finansial sebuah perusahaan karena kehadiran dalam rapat 

merupakan salah satu cara bagi dewan direksi untuk dapat memberikan pengaruh 

dalam perusahaan melalui keputusan dan rencana yang dibuat dalam rapat 

tersebut. Selain itu, kehadiran dalam rapat ini dapat memperlihatkan keaktifan 

dari dewan direksi, serta minat dan tanggung jawab dewan direksi terhadap 

perusahaan Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa rapat dewan direksi tidak 

selalu berguna karena terbatasnya waktu dan waktu yang dihabiskan untuk rapat 

tidak selalu digunakan untuk pertukaran ide yang bermakna diantara direksi atau 

dengan manajemen (Vafeas, 1999). 
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 Penelitian mengenai hubungan jumlah rapat direksi dengan kinerja 

perusahaan mempunyai hasil yang beragam. Hasil penelitian Joecks et al. (2012), 

Vafeas (1999), Jackling dan Johl (2009), Rebeiz dan Salameh (2006), Yasser 

(2011), Ntim dan Osei (2011), dan Dar et al. (2011) mendapatkan hubungan yang 

signifikan antara jumlah rapat direksi pada kinerja perusahaan. Penelitian 

Coleman (2007) mengungkapkan rapat direksi memiliki hubungan tidak 

signifikan pada kinerja perusahaan dan akan meningkat jika terjadi masalah besar. 

Penelitian yang dilakukan Kyereboah-Colema (2007),  Tauringana et al., (2008), 

Kamardin (2009), García-Sánchez (2010), Nasser (2011), Syafiqurrahman et al., 

(2014), dan Danoshana dan Ravivathani (2014),  dan hasilnya menunjukkan hasil 

negatif signifikan antara rapat direksi dengan kinerja perusahaan.  

 

2.3.3 Hubungan Kualifikasi Direksi terhadap Kinerja Perusahaan 

 Dasar atau titik tolak pendidikan memiliki relevansi penting dalam hal 

mengukur kinerja sebuah organisasi (Protasovs, 2015). Dasar atau titik tolak 

pendidikan direksi ialah elemen yang memutuskan keefektivan pengendalian 

direksi. Direksi yang menyandang dasar pendidikan keuangan akan lebih 

mengenal cara bagaimana menggapai kinerja keuangan yang baik dan bisa 

menghindarkan terjadinya praktik earnings management (Davidson et al, 2003). 

Anderson dan Reeb (2003) menyatakan bahwa direksi yang mempunyai keahlian 

khusus dibidang  akuntansi, hukum, keuangan, dan konsultasi memiliki nilai 

tambah. 
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 Studi yang dilakukan oleh Amran dan Che-Ahmad (2011) mendapatkan 

bahwa direktur berkeahlian khusus memiliki pengaruh pada kinerja perusahaan 

karena dapat mendukung perusahaan dalam menggapai nilai pasar yang tinggi dan 

meningkatkan minat investor. Disamping itu, observasi yang dilakukan oleh 

Krishan et al. (2011) mendapatkan direksi yang mempunyai keahlian khusus 

dibidang hukum dan akuntansi mempunyai dampak yang positif terhadap kualitas 

laporan keuangan. Hal yang selaras juga dinyatakan oleh Nworji et al. (2011). 

Menurut Fama dan Jensen (1983) tugas dewan adalah memantau perusahaan 

sehingga dewan dianjurkan memiliki pengetahuan yang memungkinkan dewan 

untuk melakukan tugas mereka. Pengetahuan yang dimiliki oleh dewan harus 

berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan seperti IT, pemasaran, 

akuntansi, dan hukum. Dewan yang memiliki keahlian khusus dibidang akuntansi 

mengetahui apa yang diperlukan oleh auditor mengenai prosedur audit yang baik 

sehingga anggota dewan dapat memberikan kontribusi pada pengambilan 

keputusan. Hal ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik (Vo 

& Phan, 2013).  

 Ahmed dan Nicholls (1994), Bray et al. (1995), McDonald, Westphal dan 

Graebner (2008), Ujunwa (2012), dan Moerdiyanto (2011) melakukan penelitian 

mengenai latar belakang pendidikan direksi dan menemukan hasil yang signifikan 

positif terhadap kinerja perusahaan. Sebaliknya, Adnan et al. (2016) menemukan 

hasil yang tidak signifikan karena pemilihan direksi dalam perusahaan yang 

terkait pemerintah lebih menekankan pada jaringan dengan karakteristik 
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pemerintahan daripada karakteristik pendidikan. Penelitian Adnan et al. (2016) 

juga didukung penelitian yang dilakukan Ying dan Yung (2014). 

 

2.3.4 Hubungan Direktur Wanita terhadap Kinerja Perusahaan 

 Direktur wanita adalah perwakilan wanita yang menjabat sebagai dewan 

direksi. Keberagaman cenderung menghasilkan kreatifitas yang lebih tinggi, 

inovasi, dan pengambilan keputusan yang berkualitas baik secara individual 

maupun kelompok sehingga karakteristik ini sangat krusial dalam level dewan 

direksi (Erhardt, Werbel, & Shrader, 2003). Namun, wanita lebih bersifat 

monitoring dan risk averse sehingga lebih ketat dalam pengambilan keputusan 

(Jianakoplos & Bernasek, 1998). 

 Mahadeo et al. (2012) menemukan hubungan positif wanita di dewan 

direksi dan kinerja perusahaan dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini selaras 

dengan penelitian Joecks et al. (2012). Sari dan Usman (2014) mengungkapkan 

pada umumnya laki-laki kurang menggunakan informasi yang tersedia dalam 

memproses informasi secara menyeluruh sehingga mengatasi masalah kurang 

maksimal sedangkan perempuan dipandang sebagai pemroses informasi yang 

detail dan teliti. Pemrosesan yang dilakukan oleh CEO laki-laki maupun 

perempuan pasti akan berpengaruh dalam proses pengambilan keputusannya, dan 

keputusan yang dibuat oleh CEO laki-laki maupun perempuan dapat 

memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 

 Penelitian Carter et al. (2003) dan Erhardt et al. (2003)  berdasarkan 

perusahaan di Amerika Serikat menunjukkan hubungan positif antara persentase 
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wanita di dewan direksi dan kinerja perusahaan. Penelitian serupa dilakukan 

Adams dan Daniel (2009),  LuckerathRovers (2010), Ararat, Mine, dan Cetin 

(2010), Dunstan (2011), Ujunwa (2012), dan Ercan (2017). Bjuggren, Nordström, 

dan Palmberg (2015) menyatakan kepemimpinan wanita akan menyebabkan 

profitabilitas meningkat di perusahaan keluarga. Penelitian lain menunjukkan 

hasil tidak signifikan antara wanita dan kinerja perusahaan yaitu Shrader, 

Blackburn, dan Iles (1997), Randöy et al. (2006),  Miller dan del Carmen Triana 

(2009), Adams dan Ferreira (2009), Carter et al. (2010), Haslam et al. (2010), 

Ahern dan Dittmar (2012), dan  Bøhern dan Staubo (2014).  

 

2.3.5 Hubungan Ukuran Komisaris terhadap Kinerja Perusahaan 

 Tugas dan fungsi dewan komisaris menurut UU Perseoran Terbatas No. 

40 Tahun 2007 adalah organ perseoran yang memiliki tugas dalam melakukan 

pengendalian secara umum dan khusus sesuai aturan serta memberi nasihat pada 

direksi. Calon anggota dewan komisaris adalah orang perseroan yang cakap 

melakukan perbuatan hukum.  

 Jensen (1993) beranggapan ukuran dewan komisaris yang minim lebih 

efisien dalam mengawasi kinerja manajemen karena semakin banyak dewan 

komisaris maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam proses komunikasi, 

koordinasi tugas, dan efektivitas dalam membuat keputusan. Hasil penelitian 

tersebut berbeda dengan yang diteliti Dalton (1999), ia menyebutkan bahwa 

semakin tinggi dewan komisaris dalam perusahaan semakin baik karena semakin 
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banyak yang memonitor tingkah laku manajemen sehingga akan selalu bertindak 

sesuai dengan keinginan pemegang saham. 

 Penelitian dewan komisaris pada kinerja perusahaan memiliki hasil akhir 

yang beragam. Penelitian tersebut dilakukan Dalton et al. (1999), Chtourou et al. 

(2001), Darmawati et al. (2004), Abdullah et al. (2008), Siallagan dan Machfoedz 

(2006), Dewi dan Widagdo (2012), Widagdo dan Chariri (2014), mengungkapkan 

ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh positif pada nilai perusahaan. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan Kartikasari dan Setiawan (2008), 

Hardikasari (2011), dan Ferial et al, (2016) menemukan ukuran dewan komisaris 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sebaliknya, 

Jensen (1993), Sundgren dan Wells (1998), Mukiyanto (2011), Yasser et al. 

(2011), Marn dan Romuald (2012), dan Azeez (2015) mengungkapkan semakin 

banyak personil dalam komisaris dapat berakibat kinerja perusahaan memburuk. 

 

2.3.6 Hubungan Komisaris Independen terhadap Kinerja Perusahaan 

 Dewan komisaris independen merupakan anggota komisaris yang 

diangkat dan diberhentikan sesuai hasil keputusan RUPS dan pihak yang ditunjuk 

tidak mewakili pihak manapun (Agoes & Ardana, 2014). Secara teori, komisaris 

bersifat independen atau dalam arti lain tidak terlibat dalam pengurusan 

perusahaan. Dewan Independensi mengacu pada berapa persentase orang luar 

yang menempatkan diri di dalam dewan komisaris. Anggota komisaris 

independen tidak mempunyai saham dalam suatu perusahaan. Mereka juga 
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dibebaskan dari tugas untuk membantu perusahaan dalam mencari laba, sehingga 

pemantaun dari dewan independen lebih adil dan efektif (Adams et al.,2007). 

 Jensen dan Meckling (1976) menyatakan semakin tingginya pengawasan 

akan bertambah baik dikarenakan merendahkan adanya konflik. Yawson (2006) 

mengungkapkan bahwa banyaknya proporsi untuk komisaris independen dapat 

memberikan sanksi pada pekerja yang mengalami penyusutan kinerja. Hal ini 

menjelaskan bahwa komisaris independen dapat berpikir lebih baik dan obyektif 

dibanding dewan direksi dan komisaris. Pada umumnya pengawasan komisaris 

pada manajemen tidak efektif karena kurangnya demokratis saat pemilihan,  

sehingga sesudah terseleksi tidak berani mengomentari kebijakan dewan 

manajemen. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin banyak komisaris 

independen semakin besar pula kepemilikan asing karena investor asing 

mempunyai kepercayaan lebih terhadap perusahaan yang mempunyai anggota 

independen yang tinggi. Sedangkan Prabowo dan Simpson (2011) meneliti 

perusahaan keluarga non finansial yang terdaftar di Indonesia mendapatkan hasil 

bahwa dewan independensi memiliki kaitan yang tidak signifikan pada kinerja 

perusahaan yang ada di Indonesia karena kuatnya pengaruh kepemilikan dan 

keterlibatan keluarga di dewan direksi. Penelitian ini juga didukung penelitian 

Zhu dan Ma (2009).                                                                                               

 Dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti, banyaknya 

proporsi komisaris independen dapat memberikan efek yang positif seperti 

penelitian yang dilakukan Mizruchi (1982), Wagner et al. (1998), Brown dan 

Caylor (2004), Ramdani dan Witteloostuijn (2009), Nugrahani dan Nugroho 
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(2010), Puspitasari dan Ernawati (2010), Manik (2011), Wijayanti dan Mutmainah 

(2012), dan Widiawati (2013)  menemukan hasil positif signifikan antara 

komisaris independen dan kinerja perusahaan. Di sisi lain penelitian yang 

dilakukan Wulandari (2006), Zhu dan Ma (2009), Dewayanto (2010),  Prabowo 

dan Simpson (2011), dan Widagdo dan Chariri (2014) menampilkan hasil yang 

tidak signifikan antara independen dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan.  

 

2.3.7 Hubungan Rapat Komisaris terhadap Kinerja Perusahaan 

 Rapat komisaris ialah sebuah proses yang dijalankan dewan komisaris 

dalam pemungutan keputusan bersama mengenai strategi perusahaan yang akan 

dilaksanakan (Ariningtika dan Kiswara, 2013). Rapat komisaris bermanfaat 

seperti media komunikasi dan penyelarasan antar anggota komisaris dalam 

melancarkan tugasnya sebagai pengamat manajemen. Semakin banyak rapat 

komisaris diharapkan mampu melakukan pengontrolan terhadap direksi, semakin 

baik dan membantu direksi dalam menentukan keputusan yang cocok, sehingga 

dihimbau dapat menaikkan kinerja perusahaan.  

 Dengan semakin banyak rapat komisaris dilakukan maka tugas 

monitoring terhadap manajemen bisa lebih efektif, maka dengan efektifnya 

pengawasan diharapkan dapat memperbanyak tindakan dalam meningkatkan 

kinerja perusahaan (Putra, Yunilma, & Minovia, 2014). Terdapat keterkaitan yang 

dihasilkan dari setiap rapat yang diselenggarakan baik internal komisaris maupun 

rapat gabungan. Kunci penting komisaris dalam melaksanakan pengamatan dan 

efektivitas pada dewan manajemen ialah pada frekuensi rapat yang telah 
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diselenggarakan (Jensen, 1993). Kegunaan naiknya frekuensi rapat dewan akan 

mencakup lebih banyak waktu untuk dewan dalam membuat kebijakan dan 

mengawas aktivitas manajemen, oleh karena itu adanya pengaruh positif jumlah 

rapat komisaris maupun direksi dengan nilai perusahaan (Astrini et al., 2015).  

 Penelitian Chen et al., (2006), Boone et al., (2007), Juwitasari (2008), 

Ntim et al., (2011), Wijayanti dan Mutmainah (2012), Widiawati (2013) 

menunjukkan rapat komisaris berpengaruh positif signifikan pada nilai 

perusahaan. Hal ini mengartikan setiap rapat yang diselenggarakan komisaris 

mempunyai kaitan penting tentang strategi dan kinerja perusahaan. Beberapa 

penelitian seperti Tauringana et al., (2008), Dung To Thi (2011), Suhardjanto dan 

Anggitarani (2010), Prastiti (2013), Wigdado dan Chariri (2014) mengungkapkan 

rapat dewan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

Weiying dan Baofieng (2009) menyatakan hasil observasi hubungan frekuensi 

rapat dewan pada nilai perusahaan bisa positif atau negatif.  

 

2.3.8 Hubungan Rasio Hutang terhadap Kinerja Perusahaan 

Rasio hutang adalah rasio yang diperlukan mengukur seberapa besar 

suatu perusahaan mengandalkan hutang guna membiayai aset. Rasio hutang  dapat 

menyatakan skala hutang jangka panjang terhadap total aset yang dimiliki. Hutang 

jangka panjang didefinisikan sumber pembiayaan perusahaan dimana waktu jatuh 

temponya lebih dari satu periode. Umumya pendanaan berguna untuk melindungi 

kelangsungan hidup suatu perusahaan. Salah satu manfaat hutang jangka panjang 

adalah perusahaan dapat melaksanakan ekspansi usaha akan tetapi perusahaan 
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perlu bijak dalam melaksanakan ekspansi dikarenakan semakin banyak hutang 

maka semakin berat perusahaan dalam menganggung beban bunga (Herdiyanto 

dan Darsono, 2015). 

Nissim dan Penman (2003) beranggapan tingginya rasio hutang sebuah 

perusahaan akan meningkatkan kinerja perusahaan karena perusahaan 

menggunakan pinjaman untuk menambah kas sehingga dapat menjalankan 

kegiatan operasional perusahaan. Dalam penelitian Grossman dan Hart (1986) 

hutang yang tinggi mendorong manajer bekerja lebih keras untuk menghindari 

ancaman kebangkrutan usaha. Kerja keras yang dilakukan manajer akan secara 

langsung berpengaruh pada kinerja perusahaan. Sebaliknya, Marchyta dan Astuti 

(2015) menyebutkan rasio hutang jangka panjang berpengaruh negatif dan 

signifikan karena semakin tinggi biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk 

membayar biaya bunga dan deviden kepada investor dibandingkan laba yang 

dihasilkan. 

Penelitian Bai et al. (2004), Choi et al. (2007), Nor dan Sulong (2008), 

Khatab et al. (2011) Abbasi et al. (2012), Gill dan Obradovich (2012), Gondringe 

et al. (2012), dan Warrad et al. (2013) melancarkan penelitian tentang pengaruh 

rasio hutang pada kinerja perusahaan dan mendapatkan hasil yang positif 

signifikan, sebaliknya Abor (2005), Ebaid (2009), Salim (2012), Purwitasari dan 

Septiani (2013), Wahyuni (2012), dan Marchyta dan Astuti (2015) menemukan 

hasil yang tidak signifikan antara rasio hutang dengan kinerja perusahaan.  
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2.3.9 Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan 

Pengertian ukuran perusahaan ialah gambaran besar kecilnya sebuah 

perusahaan yang ditunjukkan dari total aktiva, jumlah penjualan, dan rata-rata 

penjualan (Riyanto, 2001). Mayoritas penelitian ukuran perusahaan menggunakan 

total aset, total penjualan atau jumlah karyawan sebagai indikator (Dogan, 2013). 

Penelitian pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pertama kali diteliti 

oleh Simon (1962).  

Harjanti dan Tandelilin (2007) menyimpulkan semakin besar ukuran 

perusahaan berdampak pada keuangannya karena perusahaan yang besar 

membutuhkan modal yang sangat besar untuk membiayai biaya operasional, 

sehingga memiliki kecenderungan ukuran perusahaan berbanding lurus dengan 

jumlah hutang perusahaan dikarenakan perusahaan tersebut cenderung lebih 

mudah dalam mendapat pinjaman dari pihak eskternal dibandingkan dengan 

perusahaan berskala kecil. Perusahaan dengan jumlah aset yang besar cenderung 

mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat sehingga memacu perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

Di sisi lain, Hall dan Weiss (1967) telah menemukan hubungan positif 

antara ukuran perusahaan dan kinerja perusahaan. Hasil penelitian Hall dan Weis 

(1967) selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Hesti (2010), Uyun (2010), 

Bouaziz dan Triki (2012), Alipour (2013), Hamdan et al. (2013),  Rehman dan 

Shah (2013), dan Mehrabani dan Dadgar (2013). Sebaliknya, Simon (1962) tidak 

menemukan hubungan yang signifikan antara profabilitas dan ukuran perusahaan. 

Hu et al. (2009), Yameesri dan Herath (2010), Khatab et al. (2011), Fachrudin 
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(2011), Kumar dan Singh (2012), Maretha dan Purwaningsih (2013), dan 

Mahaputri dan Yadnyana (2014) menunjukkan tidak terdapat hubungan signifikan 

antara ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan.  

 

2.4 Model Penelitian 

Berdasarkan kajian literaturi pada model penelitiani terdahului maka 

peneliti mengembangkan model penelitian yang telah dila kukan oleh (Robin dan 

Amran, 2016). Berdasarkan model tersebut maka bentuk kerangka penelitian ialah 

sebagai berikut:  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model penelitian, sumber: Data penelitian diolah, 2019. 
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2.5 Perumusan Hipotesis Penelitian 

H1: Adanya pengaruh signifikan antara ukuran dewan direksi terhadap 

kinerja perusahaan keluarga. 

H2: Adanya pengaruh signifikan antara rapat dewan direksi terhadap kinerja 

perusahaan keluarga. 

H3: Adanya pengaruh signifikan antara kualifikasi direksi terhadap kinerja 

perusahaan keluarga. 

H4: Adanya pengaruh signifikan antara direktur wanita terhadap kinerja 

perusahaan keluarga. 

H5: Adanya pengaruh signifikan antara ukuran komisaris terhadap kinerja 

perusahaan keluarga. 

H6: Adanya pengaruh signifikan antara komisaris independen terhadap 

kinerja perusahaan keluarga. 

H7: Adanya pengaruh signifikan antara rapat komisaris terhadap kinerja 

perusahaan keluarga. 

H8: Adanya pengaruh signifikan antara rasio hutang terhadap kinerja 

perusahaan keluarga. 

H9: Adanya pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan terhadap kinerja 

perusahaan keluarga. 
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