
9 Universitas Internasional Batam 

BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Kinerja Perusahaan 

Suatu perusahaan tentu ingin mengukur keberhasilan dalam mencapai 

target keuntungan suatu perusahaan, kinerja perusahaanlah yang menjadi 

penentuan tersebut (Indriastiti, 2008). Ada dua pengukuran, yakni non finansial 

dan finansial. Mengikuti arti dari non finansial yakni mengutamakan dari segi 

kualitas pelayanan pada pelanggan, berbeda dengan finansial yang mengutamakan 

suatu informasi keuangan untuk pengukuran suatu kinerja perusahaan. Laporan 

laba rugi maupun necara merupakan informasi dalam keuangan yang sering 

digunakan. (Sari, 2012). 

Kinerja juga ialah hal terpenting dari masing-masing perusahaan 

dimanapun pasti menyangkut dalam kata pencapaian, dikarenakan suatu kinerja 

bisa menjadi contoh perusahaan apakah perusahaan tersebut mampu akan hal 

alokasi SDM. Arti kata kinerja perusahaan sendiri yakni, keahlian perusahaan 

dalam memaparkan operasionalnya. Suatu perusahaan baik nilai maupun kinerja 

perusahaan akan tercermin pada harga sahamnya, yang dinilai dari kinerja 

perusahaan yakni, ada segi hal menganalisis tentang laporan keuangan dan segi 

berubahnya harga saham.  (Indriastiti, 2008).  

2.2. Tata Kelola Perusahaan 

Tata Kelola Perusahaan diistilahkan sebagai perangkat yang 

mengendalikan maupun mengatur perusahaan dalam membuat “value added” bisa 

bertambah. (Monks, Robert A.G, & Minow, 2003). 
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FCGI (2001) mengemukakan yakni pengertian tata kelola perusahaan itu 

suatu alat pengaturan yang mengatur keterkaitan pemegang saham, pengurus 

maupun pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para 

pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak 

sekaligus kewajiban mereka. 

Daniri (2015) mengemukakan ada pegangan yang dikandung dalam tata 

kelola perusahaan dan menjabarkannya sebagai berikut: 

1. Adanya keterbukaan informasi  

2. Adanya akuntabilitas 

3. Adanya pertanggungjawaban 

4. Adanya kemandirian 

5. Adanya kewajaran maupun kesetaraan. 

dalam hal pengurangan masalah keagenan keterkaitan dengan pemilik dan 

manajer, maka diperlukannya tata kelola perusahaan (O’Hara, 2003). Chynthia  

(2012) menyatakan arti tata kelola perusahaan secara gambaran luas yakni, suatu 

struktur baik dalam sistemnya maupun pengelolaan dalam perusahaan untuk satu 

tujuan yaitu memaksimalkan nominal dari pemegang saham berserta sebagai 

pihak yang ada kepentingan terkait pemegang saham, contohnya pemerintah, 

masyarakat luas, kreditur, maupun pemasok. 

 

2.3. Tobin’s Q 

James Tobin merupakan seseorang yang mendapatkan hadiah dari 

Amerika Serikat, yang ditemukan sebagai hadiah nobel. Menurut konsepnya 

tobin’s q bahwa rasio q ini lebih bagus dibandingkan rasio nilai pasar pada nilai 
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buku karena, rasio ini memiliki titik yang berfokus pada beberapa nilai 

perusahaan yang sekarang secara relatif terhadap biaya yang diperlukan sebagai 

gantinya. Didalam mempraktekkannya, tentu rasio q ini sedikit sulit untuk 

menghitungnya dengan akurat, perusahaan harus bisa memperkirakan biaya 

pergantian atas aset tersebut. Dulunya tobin’s q merupakan harga pasar dari aktiva 

perusahaan diikuti biaya penggantinya. (Margaretha, 2014). 

Kegunaan rasio q ini yakni dalam hal mengambil keputusan dalam 

berinvestasi, rasio ini sangat berharga karena menunjukkan perkiraan pasar 

keuangan saat ini mengenai nilai hasil yang diambil dari masing uang yang 

diinvestasikan (Herawaty, 2008). 

 

2.4. Agency Theory 

Pemegang saham dan manajerial perusahaan memiliki hubungan, yaitu 

sebagai prinsipal dan agen. Pada tahun 1976 ada sebuah dasar teori dinamakan 

agency theory yang dibesarkan oleh Jensen dan Meckling (Purdwiastuti, 2012). 

Persektif keterkaitan agen ialah dasar yang digunakan untuk memahami kinerja 

dalam suatu perusahaan maupun tata kelola perusahaan. Memaksimalkan suatu 

kesejahteraan para pemegang saham yakni kewajiban manajer. Disisi lain, Jensen 

dan Meckling (1976) kepentingan lain yang diperuntukkan manajer dalam hal 

menyatukan kepentingan, dikarenakan sering terjadi timbulnya perselisihan yang 

dijelaskan agency conflict disebut dengan konflik keagenan. 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa dengan keberadaan 

pengalihan suatu wilayah bisnis dapat berakibat perusahaan yang dulunya cuman 

dimiliki seorang manajer pemilik, sekarang bisa jadi perusahaan yang 

Yeni. Analisis Hubungan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository©2019 



12 
 

  Universitas Internasional Batam 

kepemilikannya tersebut beredar sekaligus pemegang saham di berbagai kalangan 

yang dimilki. Oleh karena itu, dalam peralihan dipisahkan antara pemilik dan 

pengelolaan, yang dimana pemegang saham berada dikepemilikan sedangkan tim 

manajemen berada pada pengelolaan. Teori keagenan inilah memiliki hubungan 

dengan kinerja pada manajemen 

Hubungan struktur kepemilikan pada kinerja perusahaan ada hal yang 

memang tidak dapat dipisahkan yakni, manajemen dan yang mengurus 

perusahaan. Dalam pencapaian suatu tujuan kinerja perusahaan tidak bisa 

dipisahkan. Goukasian (2007) mengemukakan pandangannya yang sebagai agen 

itu manajemen untuk para pemegang saham bertindak sepenuhnya dalam 

kepentingan. Shleifer, Vishny, dan Link (1997) mengemukakan dalam 

mengendalikan perusahaan yaitu manajer, manajer yang mengatur masalah 

keagenan jika terjadinya itu antara pemegang saham dan manajer. 

 

2.5. Model Penelitian Terdahulu  

 Penelitian tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan telah banyak 

diteliti sama peneliti terdahulu. Tetapi, yang digunakan antar peneliti merupakan 

proksi yang berbagai jenis. Vo dan Nguyen (2014) melakukan sampel yang diteliti 

terhadap 177 perusahaan yang terdapat di Vietnam pada tahun 2008 hingga 2012. 

Pengujian ini meneliti variabel CEO duality, ownership of CEO, board size, board 

independence, board ownership, CEO ownership level, dan board ownership level 

selaku variabel independen, disertai dengan kontrol variabel, yaitu firm size, asset 

turnover, dan industry effect.  
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 Thi dan Pham (2016) melaksanakan pengujian dengan data 189 

perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Vietnam pada 2011 hingga 2014. 

Pengujian ini meneliti variabel CEO duality, board size, female board member 

independent, audit committee member, ownership of goverment, ownership of 

foreign institutional investor, ownership of domestic institutional investor, dan 

ownership of manager terhadap kinerja perusahaan. 

 Ngoc dan Thi (2016) melakukan penelitian terhadap 1967 sampel 

observasi dan 575 perusahaan pada tahun periode 2007-2012, yang terdiri dari 

variabel ukuran dewan direksi, kepemilihan direksi, kepemilikan asing, 

konsentrasi kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Serta terdapat kontrol 

variabel, yaitu leverage. Pengujian ini meneliti perusahaan yang terdapat pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Hochiminh dan Hanoi.  

 Buallay (2017) melaksanakan pengujian melewati data 171 perusahaan, 

meliputi tahun periode 2012-2014. Data yang di jadikan pengujian yakni pada 

Bursa Efek Saudi Arabia. Penelitian ini menguji variabel ownership of largest 

shareholder, ownership of largest three shareholder, size of board directior, 

independen of board of director, post of chairman and CEO pada kinerja 

perusahaan. Serta ada variabel kontrol, yaitu firm size, firm age, auditing quality, 

the size of board of director, dan industrial dummy 

 Azeez (2015) melaksanakan pengujian untuk menguji pengaruh variabel 

board size, dan non-executive director terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini 

dilakukan di Bursa Efek Colombo yang terdiri dari 100 perusahaan periode 2010-

2012.  
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 Elvin, Intan, Bt, dan Hamid (2016) melaksanakan pengujian terhadap 

perusahaan non-finansial pada periode 2010 hingga 2014. Penelitian ini menguji 

pengaruh variabel board structure, CEO duality, board size, independent board of 

director, professionalism/qualification, board meeting, board committee, 

remuneration, transparency and disclose, dan mergers-acquisitions terhadap 

kinerja perusahaan. 

 Saboor (2015) melakukan penelitian terhadap 58 perusahaan manufaktur 

di Karachi pada periode tahun 2009-2013. Pengujian ini meneliti variabel board 

structure, exacts proportion of executive, non executive director, separation of 

chair of CEO, existence of CFO, effectiveness of board with larger size pada 

kinerja perusahaan. Serta terdapat variabel kontrol firm size, firm age, dan 

leverage. 

 Bahadur (2016) melakukan penelitian terhadap pengaruh variabel board 

independence, board size, board committee, remuneration, promoter 

shareholding terhadap kinerja perusahaan. Terdapat beberapa variabel kontrol 

seperti leverage, industry dummy, firm size, dan firm age. Penelitian menguji di 

periode 2008 hingga 2012 pada perusahaan yang ada di Bursa Efek India. 

 Palaniappan G (2017) melakukan penelitian terhadap Bursa Efek di India 

pada tahun periode 2011 - 2015. Melalui variabel board size, board independence, 

board meeting, dan CEO duality di sertai variabel kontrol firm size, firm age, 

leverage, sekaligus growth terhadap kinerja perusahaan. 

 Ali (2016) melaksanakan pengujian data pengaruh variabel board 

ownership, board structure, board size, independence of board, independence of 

audit commiittee and CEO duality terhadap kinerja perusahaan. Penelitian 
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menggunakan sampel dari 100 perusahaan keuangan yang terdapat di Bursa Efek 

Pakistan dan USA pada tahun periode 2010-2015. 

 Eisenberg dan Sundgren (1998) melakukan penelitian pengaruh variabel 

age of firm, board size, dan firm size terhadap kinerja perusahaan. Penelitian 

mengambil 879 perusahaan pada tahun periode 1992-1994. 

 Adams dan Ferreira (2008) melakukan penelitian terhadap variabel women 

on the board, board size, log(sales), gender composition of the board, gender 

diversity in the bedroom terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini dari periode 

1996-2003 dengan menggunakan 1939 perusahaan. 

 Ebrati dan Emadi (2013) melakukan penelitian di negara Malaysia dengan 

jumlah 73 perusahaan yang diteliti dan 6 tahun periode, yaitu; 2005-2010. 

Penhujian ini meneliti variabel board size, board independent, foreign board 

member terhadap kinerja perusahaan. 

 Chatterjee (2011) melaksanakan pengujian data pada 500 perusahaan di 

India melalui perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Bombay. Penelitian ini 

menguji pengaruh variabel board size, board composition, board independence 

terhadap kinerja perusahaan pada tahun periode 2006-2007.  

 Yasser (2011) melakukan penelitian terhadap variabel tobin’s q, return on 

asset, operating cash flow, family-controlled firm, board composition, director 

qualification, professional qualification, meeting, dan leadership structure 

terhadap kinerja perusahaan. Pengujian ini dilaksanakan di perusahaan Pakistan 

melewati 792 data perusahaan di Karachi pada tahun periode 2003-2008. 

 Kamardin (2016) melaksanakan pengujian data di Nigeria pada tahun 

periode 2010-2013. Penelitian ini menguuji pengaruh variabel ownership 
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structure transparency financial transparency, board and management 

transparency terhadap kinerja perusahaan. Terdapat juga variabel kontrol firm 

size.  

 Mule dan Hons (2015) melakukan penelitian pengaruh variabel financial 

leverage, tobin’s q, return on asset, return on equity pada kinerja perusahaan. 

Pengujian ini pada perusahaan di Kenya pada tahun periode yang di ambil 2007-

2011. 

 Kasmawati (2016) melaksanakan uji data perusahaan di Indonesia melalui 

Bursa Efek yang ada pada periode tahun yang diambil 2012-2014. Penelitian ini 

menguji pengaruh variabel board of director, audit committee, earning quality, 

CSR pada kinerja perusahan. 

 Yasser (2011) melakukan penelitian pengaruh variabel CEO duality 

terhadap kinerja perusahaan. Terdapat variabel kontrol CEO Shareholdiing, 

gender diversity, CEO age, CEO tenure, CEO qualification, firm age, firm size, 

leverage, dan economic value added. Penelitian ini menguji sampel perusahaan 

negara Pakistan melalui sampel 5 tahun yaitu; 2007-2011 terdiri dari 100 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Karachi. 

 Mohammad dan Qasim (2014) melakukan penelitian pengaruh variabel 

board size, quality, governmental ownership, institutional ownership terhadap 

kinerja perusahaan. Terdapat variabel kontrol firm size, debt ratio, dividend yield, 

dan age. Penelitian ini dilaksanakan 281 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Abu Dhabi UAE tahun periode 2007-2011. 

 Amer, Ragab, dan Shehata (2014) melakukan penelitian pada 50 

perusahaan dalam perusahaan yang ada di Bursa Efek Egyptian periode 2004-
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2012. Penelitian ini menguji pengaruh variabel audit committee size, audit 

committee independence, audit committe financial expertise, audit committee 

meeting frequency, firm size, firm age, firm leverage terhadap kinerja perusahaan. 

 Nath, Islam, dan Saha (2015) melaksanakan pengujian data board 

composition, board size, board ownership, CEO duality terhadap kinerja 

perusahaan. Pengujian ini dilaksanakan diperusahaan Bangladesh pada periode 

2005-2014 dengan perusahaan yang ada di Bursa Efek Dhaka. 

 Zhang, Huang, dan Xu (2012) melaksanakan penelitian pada 126 

perusahaan manufaktur di Shanghai dan Shenzhen Stock Exchange pada tahun 

1999-2007. Penelitian ini melakukan uji pengaruh variabel enterprise resource 

planning, tobin’s q terhadap kinerja perusahaan. 

 Wanjugu, Kisaka, Kangogo dan Sifunjo (2016) melakukan penelitian 

pengaruh variabel return on asset, tobin’s q, cost efficiency, technical efficiency, 

government ownership, an indicator of institutional ownership, foreign 

ownership, large individual shareholder, indicator of dispersed ownership 

terhadap kinerja perusahaan di Kenya pada tahun periode 2007-2013. 

 Ghazali (2006) melakukan penelitian 100 perusahaan tidak finansial yang 

terdaftar pada Bursa Efek Nigerian pada periode tahun 2010-2014. Penelitian ini 

menguji pengaruh variabel firm size, firm age, tangibility, asset structure, sale 

growth, the risk, debt ratio terhadap kinerja perusahaan. 

 Gherghina (2015) melaksanakan pengujian pengaruh variabel size, 

leverage, growth, years, the sum of holding corresponding the first three 

shareholder, the number of shareholders having holding over 5%, board size 
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terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini melakukan sampel di 68 perusahaan di 

Bursa Efek yang ada di Bucharest.  

 Marouan dan Moez (2015) melakukan penelitian pengaruh variabel capital 

concentration, company capital participation, CEO’s capital participation, board 

size, management duality, participation of outside director terhadap kinerja 

perusahaan. Penelitian ini melakukan sampel di 30 perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Tunisian pada periode tahun 1997-2006. 

 Hasan, Ahsan, Rahaman, dan Alam (2014) melaksanakan penelitian di 36 

perusahaan di Bangladesh pada tahun 2007-2013. Pengujian ini meneliti pengaruh 

variabel earning per share, return on equity, return on asset, tobin’s q, short-term 

debt, long-term debt, total debt ratio terhadap kinerja perusahaan. 

 Akeem, Edwin dan Kiyanjui (2014) melakukan penelitian pengaruh 

variabel debt ratio, earning pershare, return on asset, return on equity terhadap 

kinerja perusahaan. Uji data ini sampel terdiri dari 136 perusahaan yang ada pada 

Bursa Efek Istanbul pada tahun 2005-2012. 

 Stulz dan Walkling (1989) melaksanakan uji data pengaruh variabel age of 

a firm, total debt ratio, long-term debt, debt equity ratio terhadap kinerja 

perusahaan. Uji data ini mengammbil sampel dari perusahaan Nigeria pada tahun 

2003-2012. 

 Azeez (2015) melakukan penelitian terhadap 200 perusahaan di 10 sektor 

Bursa Efek di US, penelitian ini mengambil periode tahun 2009 - 2012. Penelitain 

ini mengukur pengaruh hubungan variabel return on asset, return on equity, 

earning per share, tobin’s q, debt to equity, firm size terhadap kinerja perusahaan. 

Yeni. Analisis Hubungan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository©2019 



19 
 

  Universitas Internasional Batam 

 Yu (2013) melakukan penelitian pengaruh variabel state ownership, 

director ownership, director compensation, debt ratio, firm size, board 

ownership, board share ownership percentage terhadap kinerja perusahaan. 

Penelitian ini mengambil periode 2003-2010. 

 Roman Horváth, Spirollari (2009) melaksanakan pengujian data pada 

perusahaan di U.S pada periode tahun 2005-2009. Penelitian ini meneliti pengaruh 

variabel firm size, leverage, board activity, board size, firm age terhadap kinerja 

perusahaan. 

  Delmas, Nairn-birch, dan Lim (2015) melakukan penelitian pengaruh 

variabel total greenhouse gas emissions, water abstraction, general waste, heavy 

metal, growth, leverage, firm size terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini 

mengambil periode data untuk diuji yaitu; 2004-2008. 

 Fauzi dan Locke (2012) melaksanakan uji data efek variabel board size, 

non-executive director, female director, audit committee, leverage, firm size pada 

kinerja perusahaan. Penelitian ini melaksanakan sampel data yang ada di 

perusahaan New Zealand pada tahun yang di ambil 2007-2011 dengan jumlah 

perusahaan sekitar 147 perusahaan. 

 Choudhary (2015) melakukan penelitian pada 500 sampel perusahaan. 

Penelitian ini melakukan uji variabel board sie, return on asset, return on equity, 

firm terhadap kinerja perusahaan. 

 Francisco (2015) melakukan penelitian terhadap 3.876 sampel perusahaan. 

Penelitian ini menguji pengaruh variabel board of director, female director, 

independent director, return on asset terhadap kinerja perusahaan. 
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 Abdelkarim dan Alawneh (2009) melaksanakan pengujian data pada 

perusahaan yang ada di Palestina, periode sampel yang di ambil yaitu; 2003-2006. 

Penelitian ini menguji pengaruh variabel ownership concentration, sale, debt, 

cash flow terhadap kinerja perusahaan. 

 Hu, Tam, dan Tan (2009) melakukan penelitian pengaruh variabel 

ownership concentration, controlling shareholder, board of director, supervisiory 

board, internal governance mechanism terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini 

melaksanakan sampel ditiga periode 2003 sampai dengan 2005, terdapat 304 

perusahaan di Negara China. 

 Wanjugu, Kisaka, Kangogo dan Sifunjo (2016) melaksanakan pengujian 

pengaruh variabel board size, firm performance, audit committee, return on 

equity, leverage terhadap kinerja perusahaan. penelitian ini menguji sampel dari 

periode 2010-2015 di 18 perusahaan yang ada pada perusahaan di Nepal. 

 Saboor (2015) melaksanakan pengujian pada data 130 perusahaan yang 

ada di Negara Turkey tahun 2008 - 2013. Penelitian ini menguji pengaruh variabel 

return on equity, return on aset, earning per share, sale growth, leverage, firm 

size terhadap kinerja perusahaan. 

 

2.6. Pengaruh Antar Variabel 

2.6.1. Ukuran dewan direksi terhadap Kinerja Perusahaan 

Banyaknya anggota dewan direksi maupun komisaris didalam suatu 

perusahaan disebut dengan ukuran dewan direksi. Dewan direksi yakni dalam 

suatu perusahaan ia merupakan organ yang memiliki wewenang bahkan tanggung 

jawab penuh dengan urusan perusahaan demi kepentingan perusahaan, tujuannya 
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mewakili perusahaan diluar maupun dalam pengadilan dengan ketentuan dasar 

anggaran (Sembiring, 2006). Susanti (2010) meneliti adanya organ anggota dewan 

akan mempercepat kinerja perusahaan menjadi semakin bagus secara signifikan. 

Wardhani (2007) meneliti bahwa peningkatan kebutuhan akan anggota 

direktur ataupun komisaris yang besar disebabkan oleh adanya kebutuhan akan 

hubungan ekternal yang semakin besar dan efektif secara signifikan. ukuran 

dewan direksi ada pengaruh positif pada kinerja perusahaan (Laila, 2011). 

Ngoc, (2016) meneliti dengan sampel dari 575 perusahaan yang ada di 

Hochiminh Stock Exchange and Hanoi Stock Exchange untuk kurun 6 pada 2007 

hingga 2012. Tujuan dari penelitian itu yakni untuk menguji pengaruh ukuran 

dewan direksi pada kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini mendapat hasil yakni 

ukuran dewan direksi ada pengaruh positif pada kinerja perusahaan.  

Susanto dan Yulius Kurnia (2008) meneliti besarnya jumlah ukuran 

direksi bisa membuat besarnya taktik curang dalam laporan keuangan dan 

kemampuan untuk monitor pada dewan direksi melemah sehingga berbagai 

masalah kemungkinan akan timbul dalam hal komunikasi, koordinasi. Ukuran 

dewan direksi yang besar adanya kurang komunikasi dan mengemukakan 

pendapat dalam kelompok besar biasanya dapat menguras waktu, kesusahan, dan 

akibatnya kurang kompak pada dewan direksi satu sama lainnya (Gill & Mathur, 

2012). Hasil uji ini setara dengan hasil penelitian Zanera, (2013), Hu, (2009), dan 

Silwal, (2016). 

 Berdasarkan penjabaran di atas, hasil dari uji data tersebut maka 

dikembangkan hipotesis yakni: 
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H1: Ukuran dewan direksi ada pengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan 

2.6.2. Kepemilikan Direksi terhadap Kinerja Perusahaan 

Ngoc, (2016) meneliti dengan sampel 575 perusahaan yang ada di 

Hochiminh Stock Exchange and Hanoi Stock Exchange untuk jangka 6 tahun 

mulai 2007 hingga 2012. Buat kedepannya ini yakni untuk uji pengaruh 

kepemilikan direksi pada kinerja perusahaan. Disini uji data menemukan hasil 

bahwa kepemilikan direksi ada pengaruh positif pada kinerja perusahaan. 

Bekris (2013) meneliti menggunakan sampel pada perusahan Greek. 

Penelitian beliau mengemukakan kepemilikan direksi ada keterkaitan signifikan 

positif pada kinerja perusahaan. 

Zakaria, Purhanudin, dan Palanimally (2014) meneliti di 73 perusahaan 

tahun 2005 sampai dengan 2010 perusahaan yang ada di negara Malaysia. Hasil 

tersebut memaparkan adanya kepemilikan direksi ada keterkaitan signifikan 

positif terhadap kinerja perusahaan. 

Boyd (1995) meneliti di 192 perusahaan di USA. Hasil penelitan 

menjelaskan bahwa kepemilikan direksi belum ada keterkaitan signifikan  pada 

kinerja perusahaan. Agyei dan Owusu (2014) meneliti di Ghana Stock Exchange 

dengan perusahaan yang diteliti lima tahun pada periode 2007 - 2011. Hasil ini 

memaparkan bahwa kepemilikan direksi tidak ada keterkaitan signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. 

Rizwan (2016) meneliti di 176 perusahaan KSE dan 280 perusahaan BSI 

periode 2010 sampai dengan 2015. Hasil penelitian menjelaskan bahwa 

kepemilikan direksi tidak ada keterkaitan signifikan terhadap kinerja perusahaan. 
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H2: kepemilikan direksi ada pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan 

2.6.3. Kepemilikan Asing terhadap Kinerja Perusahaan 

Thi dan Pham (2016) meneliti dengan sampel 189 perusahaan pada 

periode 2011-2014. Hasil yang diteliti memaparkan bahwa kepemilikan asing 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

Zakaria, (2014) meneliti di 73 perusahaan pada periode 2005 sampai 

dengan 2010 perusahaan yang ada di negara Malaysia. Hasil yang diteliti 

memaparkan bahwa kepemilikan asing memiliki keterkaitan signifikan positif 

terhadap kinerja perusahaan. 

Ngoc, (2016) meneliti dengan sampel dari 575 perusahaan yang ada di 

Hochiminh Stock Exchange and Hanoi Stock Exchange untuk 6 tahun dimulai 

periode 2007 sampai dengan 2012. Hasil penelitian menjelaskan bahwa 

kepemilikan asing perpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. (Ghazali, 

2010) meneliti sampel 87 perusahaan non finansial, hasil uji data memaparkan 

kepemilikan asing perpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

Vural-yavas dan Erdogan (2016) meneliti sampel di 256 perusahaan yang 

ada di Turkey pada periode 2009 sampai dengan 2014. Hasil yang diteliti 

memaparkan bahwa kepemilikan asing belum ada keterkaitan signifikan pada 

kinerja perusahaan. 

Greenaway (2008) meneliti di perusahaan China dengan sampel data 

perusahaan sebanyak 21,582 pada periode 2000 sampai dengan 2005. Hasil diatas 

menjelaskan tidak adanya signifikan kepemilikan asing terhadap kinerja 

perusahaan. 
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H3: Kepemilikan asing ada pengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan 

2.6.4. Konsentrasi Kepemilikan terhadap Kinerja Perusahaan 

Ngoc, (2016) meneliti dari periode 2007-2012 dengan sampel dari 575 

perusahaan yang ada di Hochiminh Stock Exchange and Hanoi Stock Exchange 

Hasil yang diteliti memaparkan bahwa konsentrasi kepemilikan ada keterkaitan 

signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. 

Elvin, (2016) meneliti dari 406 perusahaan dari periode tahun 2002-2005 

di Bursa Efek Malaysia. Hasil yang diteliti menjelaskan ada konsentrasi 

kepemilikan ada keterkaitan signifikan positif pada kinerja perusahaan. 

Zakaria, (2014) meneliti di 73 perusahaan pada periode 2005 sampai 

dengan 2010 perusahaan yang ada di negara Malaysia. Hasil yang diteliti 

memaparkan bahwa konsentrasi kepemilikan ada keterkaitan signifikan positif 

terhadap kinerja perusahaan. 

Machek (2018) meneliti dengan sampel perusahaan pada periode 2007-

2015 di perusahaan Czech. Penelitian ini menggunakan sampel 34,284 

perusahaan. Hasil yang diteliti memaparkan bahwa konsentrasi kepemilikan ada 

keterkaitan signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

Bahadur (2016) meneliti dengan sampel yang ada diperusahaan India 

dengan periode 2008-2012. Hasil penelitan tersebut menjelaskan bahwa 

konsentrasi kepemilikan belum ada keterkaitan positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

Abdelkarim dan Alawneh (2009) meneliti dengan sampel perusahaan pada 

periode 2003-2006 diperusahaan Palestina. Hasil penelitian memaparkan adanya 
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hubungan konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap kinerja 

perusahaan. 

H4 : Konsentrasi kepemilikan ada pengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

2.6.5 Leverage terhadap Kinerja Perusahaan 

Pallaniapan G (2017) meneliti 275 perushaan melalui periode 2011 - 2015 

yang terdapat di perusahaan di India. Hasil yang diteliti menjelaskan bahwa 

leverage ada keterkaitan signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. 

Thi dan Pham (2016) meneliti dengan sampel 189 perusahaan pada 

periode 2011-2014. Hasil yang diteliti memaparkan bahwa leverage belum ada 

berkaitan signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

Sam’ani (2008) meneliti dengan sampel perusahaan yang ada di BEI 

peiode 2004-2007. Penelitian ini menjelaskan bahwa keterkaitan leverage 

terhadap kinerja perusahaan berpengaruh signifikan. 

Azeez (2015) meneliti dengan sampel 100 perusahaan pada periode 2010-

2012. Hasil penelitian menjelaskan bahwa total greenhouse gas emission total 

greenhouse gas emission total greenhouse gas emission tidak berpengaruh 

signifikan. 

 Bahadur (2016) meneliti dengan sampel yang ada diperusahaan India 

dengan periode 2008-2012. Hasil penelitan tersebut mengemukakan bahwa 

leverage belum ada pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

H5 : Leverage ada pengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan 
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2.7 Model Penelitian 

Meneliti model yakni persamaan dari penelitian yang dulu oleh Nguyen 

(Ngoc, 2016). Terdapat perbedaan rentang waktu dan lokasi penelitian, terhadap 

penelitian sebelumnya, penelitian ini akan menguji di lima variabel yaitu ukuran 

dewan direksi, kepemilikan direksi, kepemilikan asing, konsentrasi kepemilikan, 

dan variabel kontrol leverage dengan menggunakan laporan keuangan berturut 

pada tahun 2013 - 2017. Sedangkan penelitian sebelumnya yaitu meneliti dengan 

sampel dari 575 perusahaan yang ada di Hochiminh Stock Exchange and Hanoi 

Stock Exchange untuk tempo 6 tahun dari tempo 2007 hingga tahun 2012. 

Berdasarkan rangkaian yang ada, yakni model yang diteliti itu menggunakan 

penelitian dibawah ini: 

Ukuran Dewan Direksi 

Kepemilikan Direksi

Kepemilikan Asing

Konsentrasi Kepemilikan

Leverage

Kinerja Perusahaan

 

Gambar 2.1 

 Model Penelitian Analisis Hubungan Tata Kelola Perusahan terhadap 

Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Sumber: Ngoc, (2016). 
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