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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 

2.1 Kinerja Perusahaan 

 Kinerja perusahaan merupakan sebuah gambaran tentang sebuah 

perusahaan pada suatu periode, merupakan suatu prestasi atau hasil dari kerja 

keras yang didapat dari aktivitas kegiatan bisnis dalam memanfaatkan sumber 

daya yang dimiliki oleh organisasi. Moerdiyanto (2010) menyatakan bahwa 

kinerja perusahaan adalah hasil dari pengorbanan sumber daya untuk 

meningkatkan keuntungan, apabila kinerja perusahaan meningkat artinya 

kegiatan-kegiatan perusahaan yang dilakukan dalam rangka menghasilkan laba 

juga meningkat. 

 Chairi dan Ghozali (2001) menyatakan kinerja perusahaan adalah tujuan 

utama yang harus dicapai oleh suatu perusahaan karena kinerja perusahaan dapat 

mencerminkan serta menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola 

sumber daya perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan diukur dengan informasi 

keuangan dan informasi non keuangan perusahaan. Informasi non keuangan 

perusahaan dapat diketahui melalui tingkat kepuasan pelanggan terhadap 

pelayanan perusahaan. 

 Menurut Mulyadi (2007) kinerja perusahaan merupakan efektivitas 

operasional yang ditentukan secara periodic oleh suatu karyawan dan organisasi 

yang didasari standar, target, serta kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. 

Pengertian kinerja keuangan perusahaan berkaitan erat dengan penilaian tentang 

seberapa sehat dan tidak sehatnya perusahaan, jika kinerja perusahaan baik maka 
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perusahaan tersebut juga akan dikatakan sehat, sebaliknya jika kinerja perusahaan 

buruk, maka perusahaan tersebut akan dikatakan tidak sehat. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Januarti dan Apriyanti (2005) juga pernah melakukan penelitian mengenai 

dampak variabel corporate social responsibility pada kinerja keuangan 

perusahaan. Penelitian ini menggunakan 31 perusahaan dari 15 subsektor industri 

sebagai sampel untuk penelitian. Hasil dari penelitian adalah untuk mengetahui 

pengaruh biaya untuk komunitas terhadap ATO (Total Asset Turnover) dan ROA 

(Return On Asset), biaya kesejahteraan karyawan terhadap ATO (Total Asset 

Turnover) dan terhadap ROA (Return On Asset).  

Anggraini (2006) meneliti tentang pengungkapan informasi tanggung 

jawab sosial dan faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan 

pengungkapan informasi tanggung jawab sosial tersebut. Variabel-variabel yang 

digunakan pada penelitian ini tentang pengungkapan informasi sosial, yaitu 

profitabilitas, leverage, biaya politis, dan persentase kepemilikan manajemen. 

Sampel penelitian yang digunakan adalah sebanyak 1188 perusahaan yang 

memiliki laporan keuangan lengkap dan terdapat di BEI selama tahun 2000-2004. 

Hasil penelitian ini mengetahui pengaruh antara variabel profitabilitas, leverage, 

dan ukuran perusahaan pada kebijakan pengungkapan informasi sosial oleh 

perusahaan. 

CSR banyak diteliti oleh peneliti dengan menggunakan pengukuran CSR 

secara umum untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. 
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Pengukuran indeks secara umum terhadap kinerja perusahaan adalah dengan 

menggunakan indeks CSR, diantaranya (Hadi, 2011; Coad et al., 2012; Luthan et 

al., 2012; Saeidi et al., 2014; Singh, 2014; Madoran & Garcia, 2016; Yongming 

& Yini, 2016; Zhang, 2016; Al-hadi et al., 2017; Hasan et al., 2016; Nega, 2017). 

Stakeholders merupakan bagian utama yang harus diperhatikan pada kegiatan 

CSR. Bagian-bagian dari stakeholders terdiri atas, pemegang saham (Koll, 2016; 

Hasan et al., 2016; dan Yongming & Yini, 2016), pemerintah (Hillman et al., 

1999; Peng & Luo, 2000; Aljifri & Moustafa, 2007; Yongming & Yini, 2016; 

Koll, 2016), pemasok (Yongming & Yini, 2016; Koll, 2016), Karyawan (Ton & 

Huckman, 2008; Campbell et al., 2012; Berman et al., 2015; Koll, 2016; 

Yongming & Yini, 2016), dan pelanggan (Koll, 2016; Yongming & Yini, 2016).  

Menurut Hunjra et al. (2014) variabel ekonomi mikro adalah variabel 

internal yang dapat dikendalikan perusahaan. Variabel yang mampu dikontrol 

manajemen. Penelitian ini menggunakan variabel independen ukuran, umur, 

pertumbuhan, dan leverage dan kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel 

dependen.  

Variabel micro economic variables pada penelitian ini menggunakan 

beberapa faktor yang dapat dikendalikan oleh internal manajemen perusahaan. 

Faktor-faktor micro economic variables yang memiliki pengaruh terhadap kinerja 

perusahaan, terdiri dari leverage terhadap kinerja perusahaan (Yoon & Jang, 

2005; Anggraini, 2006; Rehman, 2013; Delen et al., 2013; Hunjra et al., 2014; 

Singh, 2014; Lahouel et al., 2015; Yongming & Yini, 2016; Zhang, 2016; Al-hadi 

et al., 2017; Nega, 2017), pertumbuhan perusahaan terhadap kinerja perusahaan 
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(Peng & Luo, 2000; Brush, 2000; Agarwal & Elston, 2001; Freel & Robson, 

2004; Thornhill, 2006; Abor, 2007; Amouzesh, 2011; Salim & Yadav, 2012; 

Rehman, 2013; Delen et al., 2013; Hunjra et al., 2014), ukuran perusahaan 

terhadap kinerja perusahaan (Peng & Luo, 2000; Audia & Greve, 2006; Thornhill, 

2006; Anggrani, 2006; Abor, 2007; Aljifri & Moutafa, 2007; Zahra & Hayton, 

2007; Mcclean & Collins, 2011; Luthan, 2012; Kipesha, 2013; Hunjra et al., 

2014; Singh, 2014; Lahouel et al., 2015; Madorran & Garcia, 2016; Yongming & 

Yini, 2016; Zhang, 2016; Ilaboya & Ohiokha, 2016; Al-hadi et al., 2017; Nega, 

2017), dan umur perusahaan terhadap kinerja perusahaan (Audia & Greve, 2006; 

Thornhill, 2006; Zahra & Hayton, 2007; Mcclean & Collins, 2011; Coad et al., 

2012; Luthan, 2012; Kipesha, 2013; Hunjra et al., 2014; Singh, 2014; Ilaboya & 

Ohiokha, 2016; Akben-selcuk, 2016; Al-hadi et al., 2017). 

Rasio keuangan sering digunakan sebagai variabel independen maupun 

variabel kontrol untuk meneliti pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan beberapa rasio keuangan, yaitu current ratio sebagai 

variabel independen (Johnson & Busenits, 2004 dan Zahra & Hayton, 2007), 

current ratio sebagai variabel kontrol (Abor, 2007 dan Borhan, 2013), debt ratio 

sebagai variabel independen (Agarwal & Elston, 2001; Aljifri & Moustafa, 2007; 

Delen et al., 2013; Nnagbogu, 2014), debt ratio sebagai variabel kontrol (Abor, 

2007; Salim & Yadav, 2012; Borhan, 2013), net profit margin sebagai variabel 

independen (Delen et al., 2013 dan Rehman, 2013), dan net profit margin sebagai 

variabel kontrol (Borhan, 2013). 
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2.3 Pengaruh terhadap Kinerja Perusahaan 

2.3.1 Pemegang Saham dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Perusahaan 

Pemegang saham atau shareholder merupakan badan usaha atau 

perorangan yang memiliki satu atau lebih saham secara sah pada suatu 

perusahaan. Shareholder theory menyatakan bahwa direksi memiliki tanggung 

jawab yang besar untuk meningkatkan value (nilai) pemegang sahamnya 

dikarenakan jika nilai pemegang saham meningkat maka tingkat kepercayaan 

pemegang saham terhadap perusahaan semakin meningkat, sehingga pemegang 

saham akan memberikan sumber dana kepada perusahaan. Perusahaan yang 

terlalu memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya (karyawan, pelanggan, 

pemasok, dan lingkungannya), maka akan menurunkan nilai yang akan diterima 

pemegang saham (Smerdon dalam Sutedi, 2011). 

Menurut Yongming dan Yini (2016) variabel pemegang saham memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian yang 

diteliti oleh Hasan et al. (2016) mengatakan bahwa pemegang saham berpengaruh 

signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitain menunjukkan 

pemegang saham berpengaruh signifikan negatif terhadap keuangan kinerja 

perusahaan (Koll, 2016). 

2.3.2 Pemerintahan dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Perusahaan 

Pemerintah adalah aparat yang menyelenggarakan tugas dan wewenang 

negara (Soewargono, 1995). Menurut Hillman, Zardkoohi, dan Bierman (1999) 

perusahaan yang berhasil menciptakan hubungan baik dengan pemerintah maka 

mendapatkan informasi, akses, pengaruh, mengurangi ketidakpastian, dan biaya 
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transaksi. Perusahaan harus memperhatikan pelaksanaan tanggung jawab kepada 

pemerintah untuk mencegah risiko politik. Perusahaan dapat memahami dan 

menganalisis keuntungan maupun kerugian hukum yang berpengaruh terhadap 

keberlangsungan hidup dan kestabilan perusahaan (Yongming & Yini, 2016). 

Penelitian yang diteliti oleh Hillman et al. (1999), Aljifri dan Moustafa 

(2007), Yongming dan Yini (2016), dan Peng dan Luo (2000) menunjukkan 

pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil dari 

penelitian Koll (2016) menyimpulkan bahwa variabel pemerintah memiliki 

pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan.  

2.3.3 Pemasok dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Perusahaan 

Pemasok adalah organisasi yang menyalurkan barang atau jasa sebagai 

pendukung untuk kegiatan operasional perusahaan. Hubungan kerja sama yang 

baik dengan pemasok bisa menjadi kunci utama pada perusahaan manufaktur 

dalam meningkatkan kinerja perusahaan (Goffin & Szwejczewski, 2003). 

Kerjasama yang erat dengan pemasok dapat menghasilkan keunggulan kompetitif 

yang berkelanjutan memunculkan rasa percaya diri, komitmen, dan menghindari 

risiko-risiko yang kemungkinan terjadi (Koll, 2016). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasok memiliki berpengaruh 

signifikan positif terhadap kinerja perusahaan (Koll, 2016). Penelitian yang 

dilakukanYongming dan Yini (2016) menyatakan bahwa pemasok tidak 

berpengaruh signifikan. 
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2.3.4 Karyawan dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Perusahaan 

UU nomor 14 tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja 

menyatakan bahwa karyawan merupakan orang yang bekerja diluar maupun 

didalam hubungan kerja yang dapat memproduksi jasa atau barang. Kelancaran 

operasional perusahaan didukung dengan ketersediaan tenaga kerja harus diatur 

sedemikian rupa, waktu dan tempat yang tepat untuk tenaga kerja, keterampilan 

yang sesuai dengan keahliannya, ketersediaan tenaga kerja yang cukup.Industri-

industri yang didominasi dengan teknologi tingkat tinggi dan bertugas untuk 

memproduksi barang atau jasa kualitas tinggi membutuhkan karyawan dengan 

kinerja kerja yang tinggi, sebagai salah satu faktor keberhasilan perusahaan (Koll, 

2016). 

Campbell et al. (2011) dan Berman et al. (1999) melakukan penelitian 

tentang pengaruh karyawan terhadap kinerja keuangan perusahaan bahwa 

karyawan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Karyawan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan (Koll, 

2016), sedangkan penelitian yang bertolak belakang dengan hasil penelitian 

menyatakan karyawan tidak mimiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan (Ton & Huckman, 2008) dan (Yongming & Yini, 2016). 

2.3.5 Pelanggan dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Perusahaan 

Pelanggan adalah orang yang membeli dan memanfaatkan suatuproduk 

barang maupun jasa (Nasutioan, 2001). Yongming dan Yini (2016) menjelaskan 

semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan secara tidak langsung akan 

membangun hubungan yang baik dan meningkatkan kinerja perusahaan. 
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Pelayanan yang baik, waktu pengiriman yang efektif, menjalin hubungan dengan 

pelanggan telah merupakan misi dan visi yang di utamakan oleh perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan (Freeman,2003). 

Penelitian Yongming dan Yini (2016) menyatakan pelanggan memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian yang diteliti 

memiliki hasil pelanggan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan (Koll, 2016). 

2.3.6 Leverage dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Perusahaan 

Leverage adalah sumber dana yang dimanfaatkan oleh perusahaan yang 

memiliki biaya tetap, seperti pinjaman karena memiliki bunga sebagai biaya tetap 

memiliki tujuan untuk meningkatkan keuntungan para pemegang saham (Sjahrial, 

2009). Leverage juga dapat diartikan sebagai sejauh mana suatu entitas 

menggunakan uang pinjaman (Ali, 2014). Rasio ini diukur dengan liabilitas 

terhadap ekuitas dan bertindak sebagai parameter kontrol untuk modal perusahaan 

(Singh, 2014). Sebuah perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemungkinan bangkrut. Rasio 

leverage yang tinggi dapat membatasi keputusan investasi yang diambil dalam 

memanfaatkan peluang baru, maka dapat berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan (Zhang, 2016). 

Leverage berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan yang 

dibuktikan dalam penelitian Lahouel et al. (2014), Zhang (2016), Yongming dan 

Yini (2016), dan Al-hadi et al. (2017). Pada beberapa hasil penelitian leverage 

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan (Yoon & Jang, 2005; 
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Rehman, 2013; Delen et al., 2013; Hunjra et al., 2014). Hasil penelitian yang 

menunjukkan leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (Anggraini, 

2006; Singh, 2014; Nega, 2017) 

2.3.7 Pertumbuhan Perusahaan dan Pengaruhnya terhadap Kinerja 

Perusahaan 

Menurut Scholes et al., (1970) adalah suatu perubahan total aktiva dalam 

setahun. Perubahan tersebut juga dapat dilihat dari meningkatnya aktiva 

perusahaan pada setiap periode akuntansi. Pertumbuhan perusahaan dirumuskan 

dengan menghitung persentase dari penjualan tahun sebelum dan tahun berjalan 

Erica (2011). Perusahaan harusnya menjadikan pertumbuhan sebagai kunci utama 

untuk kinerja perusahaan. Pertumbuhan penjualan mempengaruhi banyak faktor 

seperti motivasi karyawan, peluang baru untuk investasi, serta teknologi yang 

mampu meningkatkan proses produksi dan secara langsung berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan (Brush et al., 2000). 

Hasil dari penelitian Peng dan Luo (2000), Brush, (2000), Freel dan 

Robson (2004), Thornhill (2006), Amouzesh (2011), Salim dan Yadav (2012), 

Rehman (2013), Delen et al. (2013), dan Hunjra et al. (2014) yang menyatakan 

bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan positif pada kinerja 

perusahaan. Penelitian dengan hasil yang bertolak belakang diteliti oleh Agarwal 

dan Elston (2001) dan Abor (2007) menunjukkan pertumbuhan perusahaan 

memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan. 
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2.3.8 Ukuran Perusahaan dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah elemen-elemen yang diterapkan perusahaan 

untuk menjelaskan skala ekonomi, periklanan, profitabilitas dan pasar modal 

(Nega, 2017). Ukuran perusahaan diukur dengan jumlah aset tahun berjalan 

dikurang dengan jumlah aset pada tahun sebelumnya dan dibagi dengan jumlah 

aset tahun sebelumnya (Hunjra, 2014). Perusahaan yang besar memiliki peluang 

lebih besar untuk mendapatkan sumber dana, baik dari investor maupun dari 

pinjaman. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang besar mampu meyakinkan 

investor dan kreditur bahwa perusahaan memiliki nilai yang tinggi dan 

kemungkinan bangkrut yang rendah, sehingga perusahaan mendapatkan sumber 

dana yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan (Abbasi & Malik, 2015). 

Peng dan Luo (2000), Audia dan Greve (2003), Abor (2007), Singh 

(2014), Zhang (2016), dan Ilaboya dan Ohiokha (2016) menyatakan dari hasil 

penelitiannya bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan 

(Mcclean & Collins, 2011; Hunjra et al., 2014; Yongming & Yini, 2016; Al-hadi 

et al., 2017; Nega, 2017). Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan adalah hasil dari penelitian (Thornhill, 2006; Anggraini, 2006; Aljifri 

& Moustafa, 2007; Zahra & Hayton, 2007; Lahouel et al., 2015; Madorran & 

Garcia, 2016). 
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2.3.9 Umur Perusahaan dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Perusahaan 

Umur perusahaan adalah jangka waktu sebuah perusahaan berdiri dan 

beroperasional. Semakin lama umur suatu perusahaan maka lebih memungkinkan 

suatu perusahaan dalam kondisi yang kokoh. Perusahaan yang mapan biasanya 

mampu meminimalisir kemungkinan risiko-risiko terjadi dari pengalaman 

pembelajaran yang pernah dilalui (Luthan, 2017). 

Penelitian dari Audia dan Greve (2003), Luthan et al., (2012), Hunjra et 

al., (2014), dan Ilboya dan Ohiokha (2016) menghasilkan umur perusahaan 

berpengaruh signifikan positif pada kinerja keuangan perusahaan. Hasil dari 

penelitian tentang umur perusahaan terhadap kinerja perusahaan menunjukkan 

berpengaruh signifikan negatif (Thornhill, 2006; Zahra & Hayton, 2007; Mcclean 

& Collins, 2011; Coad et al., 2012). Menurut penelitian Singh (2014) umur 

perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

2.3.10 Current Ratio dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Perusahaan 

Current ratio digunakan untuk menjelaskan kemampuan kondisi keuangan 

jangka pendek dalam melunasi liabilitas jangka pendek (Abdurahim, 2003). 

Current ratio diukur dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Menurut 

penelitian Morrow (2003) rasio ini digunakan untuk mengukur ketersediaan 

sumber daya atau aset lancar yang mampu menutupi liabilitas jangka pendek, 

semakin tinggi nominal current ratio, maka semakin mampu aset lancar menutupi 

liabilitas jangka pendek dan tingkat kesehatan keuangan perusahaan juga 

meningkat.  
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Pengaruh dari current ratio terhadap kinerja perusahaan adalah 

berpengaruh signifikan positif pada penelitian (Zahra & Hayton, 2007; Borhan, 

2013). Menurut hasil penelitian yang dilakukan Abor (2007) current ratio 

berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan. Rasio lancar tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan 

menurut penelitian yang diteliti oleh Amouzesh (2011). 

2.3.11 Debt Ratio dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Perusahaan 

Debt ratio diukur dengan total liabilitas dibagi total aset (Salim & Yadav, 

2012). Tingkat rasio yang tinggi dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan 

karena liabilitas yang terlalu tinggi tidak mampu ditutupi oleh aset, sehingga akan 

muncul-muncul masalah yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan (Aljifri & 

Moustafa, 2007). 

Debt ratio memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja 

perusahaan dalam penelitian Agarwal dan Elston (2001), Aljifri dan Moustafa 

(2007), Abor (2007), Salim dan Yadav (2012), Borhan (2013), dan Nnagbogu 

(2014). Penelitian tentang variabel debt ratio dan kinerja perusahaan memiliki 

pengaruh signifikan positif (Borhan, 2013; Delen et al., 2013). 

2.3.12 Net Profit Margin dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Perusahaan 

NPM adalah perbandingan total laba bersih dan total pendapatan 

perusahaan pada laporan laba rugi (Batian & Suhardjono, 2006). Net profit 

margin dapat diukur dengan laba bersih dibagi dengan pendapatan (Rehman, 

2013). Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, semakin tinggi 

nominal net profit margin, maka semakin meningkatkan kinerja perusahaan, serta 
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dapat digunakan untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan industri yang 

sama (Santoro et al., 2010). 

Rehman (2013) dan Borhan (2013) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa NPM memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan. 

Penelitian dari Delen et al. (2013) menunjukkan hasil bahwa net profit margin 

memiliki pengaruh yang signifikan positif kepada kinerja perusahaan. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

2.4.1 Model Penelitian 

Model penelitian ini terdiri dari faktor corporate social responsibility dan 

micro economic variables sebagai variabel independen, menggunakan rasio 

keuangan sebagai variabel kontrol, dan menggunakan kinerja perusahaan sebagai 

variabel dependen. Faktor CSR terdiri atas pemegang saham, pemerintahan, 

karyawan, pemasok, dan pelanggan. Faktor micro economic variables terdiri atas 

leverage, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan. 

Faktor rasio keuangan terdiri atas net profit margin, debt ratio, dan current ratio. 
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Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Model Penelitian Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility 

dan Micro Economic Variable terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan, sumber: 

Peneliti, 2019. 

2.4.2 Perumusan Hipotesis 

Hipotesis yang tergambar dari model penelitian yang diatas, maka dapat 

disimpulkan hipotesis, yaitu: 

H1: Pemegang saham berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

H2: Pemerintahan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. 

H3: Pemasok berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. 

H4: Karyawan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. 
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H5: Pelanggan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. 

H6: Leverage berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan. 

H7: Pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

H8: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

H9: Umur perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

H10: Current Ratio berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

H11: Debt Ratio berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan. 

H12: Net profit margin berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan. 
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