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BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1  Faktor yang Mempengaruhi Dependen 

2.1.1 Profitabilitas 

 Profitabilitas ialah relasi antara biaya dan pendapatan yang diterima 

memanfaatkan aset perusahaan baik aset lancar maupun aset tetap pada aktivitas 

produktif (Gitman, 2003). Profitabilitas ialah kompetensi bisnis akan memperoleh 

penghasilan dibandingkan dengan pengeluaran dan anggaran lainnya yang berlangsung 

semasa kurun tersebut. Umobong (2015) berpendapat bahwa kemampuan suatu 

perusahaan dalam memperlihatkan kehadirannya yaitu dengan mengoperasikan 

perusahaan secara terus-menerus dan memperoleh profit, menarik modal saham atau 

tambahan investor.  

 Profitabilitas sama dengan ukuran pokok pengukuran keadaan suatu 

perusahaan (Brigham, 1993). Untuk mendapatkan pokok pengukuran tersebut 

dibutuhkan sarana untuk menelaah, yakni melalui rasio-rasio finansial. Menurut 

Riyanto (1998), Profitabilitas membentuk keahlian suatu perusahaan untuk 

mendapatkan margin atau profit dengan modal sendiri dan modal asing. Pada awalnya 

pengukuran profitabilitas yang dipakai ialah ROA dan ROE. 

ROA ialah rasio yang digunakan menilai keterampilan manajemen perusahaan 

saat memperoleh penghasilan secara keseluruhan (Sawir, 2005). Semakin tinggi tahap 

pengembalian aktiva dalam sebuah perusahaan maka semakin besar tahap laba yang 

didapatkan bagi perusahaan; di pihak lain kedudukan perusahaan semakin teratur pada 

penggunaan aktiva. Menurut Gibson (2001), return on asset yaitu rasio pengukuran 
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kapabilitas perusahaan dalam memanfaatkan atau menggunakan aktiva perusahaan 

untuk mendapat penghasilan. 

 

 ROE yaitu keahlian perusahaan dalam mendapatkan margin yang 

menggunakan aset sendiri yang merupakan milik perusahaan (Sudana, 2011). Semakin 

tinggi rasio artinya semakin efektif pemanfaatan modal sendiri yang dilakukan akibat 

manajemen perusahaan. Menurut Brigham dan Enrhardt (2005), ROE menaksir 

kemahiran perusahan dalam mendapatkan profit terhadap investasi nilai buku 

pemegang saham. 

 

Abor (2005), Addae, Baasi, dan Hughes (2013), Gill, Biger, dan Mathur (2011) 

menggunakan keuntungan bersih sesudah pajak dibagi dengan total ekuitas yang 

kemudian disebut return on equity untuk menilai profitabilitas perusahaan. Habib, 

Khan, dan Wazir (2016) memerlukan return on asset guna menghitung profitabilitas. 

Bebeji, Mohammed, dan Tanko (2015) menggunakan ROA dan ROE guna 

menghitung profitabilitas. Romano dan Rigolini (2012), Bino dan Tomar (2012)  

menggunakan ROA dan ROE menjadi penilaian profitabilitas. Ini merupakan indikator 

penting prestasi perusahaan yang menyampaikan keterangan atas seberapa baik suatu 

perusahaan mengelola sumber dana akan memperoleh pendapatan. 
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2.2  Model Penelitian Terdahulu 

Narwal dan Jindal (2015) menjalankan observasi perihal dampak dari tata 

kelola perusahaan pada profitabilitas sektor tekstil di India beserta memanfaatkan 

laporan tekstil perusahaan dalam kurun lima tahun terhitung 2009-2010 untuk 2013-

2014.  Hasil observasi telah membuktikan bahwa variabel remunerasi direktur 

memiliki dampak signifikan positif pada profitabilitas, variabel ukuran dewan, anggota 

komite audit mempunyai efek signifikan negatif pada profitabilitas, direktur non 

eksekutif maupun rapat dewan tidak berdampak signifikan terhadap profitabilitas. 

Model observasi terlampir seperti gambar berikut: 

 

Aryan (2015) melakukan penelitian tentang jalinan individualitas komite audit, 

kualitas perusahaan audit dan profitabilitas perusahaan dengan menggunakan 69 

sampel perusahaan dari 91 perusahaan dengan tahun penelitian 2009-2014. Hasil 

penelitian telah membuktikan bahwa variabel komite audit, rapat komite audit 
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menghasilkan dampak signifikan positif pada profitabilitas, variabel komposisi komite 

audit, kompetensi komite audit, kualitas audit tidak mempunyai dampak signifikan 

pada profitabilitas. Model penelitian diamati dari gambar berikut: 

 

Dabor et al. (2015) mengadakan riset perihal dampak tata kelola perusahaan 

pada profitabilitas beserta 248 representatif perusahaan dengan tahun penelitian 2004-

2013. Dalam pengamatan ini, pengkaji memakai variabel ukuran dewan, dewan 

komisaris, diversifikasi gender direksi serta struktur kepemilikan menjadi variabel 

independen. 

Oyerogba, Memba dan Riro (2016) menjalankan riset terhadap pada ukuran 

dewan dan karakteristik perusahaan dengan profitabilitas perusahaan yang tercatat di 

Nigeria melalui 70 representatif dari 198 perusahaan dengan tahun penelitian 2004-

2013 dimana dalam pengkajian ini, pengkaji memerlukan variabel board size, firm size 

dan return on capital employed menjadi variabel independen. 
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Rajangam, Sundarasen dan Rajagopalan (2014) melaksanakan studi tentang 

dampak kelola perusahaan terhadap profitabilitas, likuiditas dan gearing perusahaan. 

Dalam studi ini, peneliti menggunakan struktur kepemilikan, ukuran dewan, direktur 

eksekutif, komisaris independen dan direktur non eksekutif menjadi variabel 

independen. 

Cheema dan din (2014) melangsungkan observasi perihal efek tata kelola 

perusahaan pada profitabilitas dengan 15 representatif perusahaan dari tahun penelitian 

2007-2011. Berdasarkan pengkajiannya, peneliti menggunakan variabel ukuran dewan, 

CEO dualitas dan perusahaan keluarga menjadi variabel independen. 

Sheikh dan Kareem (2004) melaksanakan observasi mengenai dampak susunan 

dewan, konsentrasi kepemilikan dan remunerasi CEO terhadap kinerja bank umum 

islam di Pakistan dengan tahun penelitian 2004-2014. Dalam observasi ini, peneliti 

memakai variabel board size, board composition, ownership concentration dan CEO 

remuneration menjadi variabel independen. 

Bebeji, Mohammed dan Tanko (2015) melaksanakan riset tentang dampak 

ukuran dan komposisi dewan dalam unjuk kerja keuangan bank di Nigeria. Peneliti 

memakai ukuran dewan dan komposisi dewan menjadi faktor independen. 

Olatunji dan Stephen (2011) melangsungkan studi tentang peran direktur non 

eksekutif dalam profitabilitas bank. Peneliti menggunakan variabel direktur non 

eksekutif menjadi variabel independen. 

Latif et al. (2013) menjalankan pengkajian terhadap dampak tata kelola 

perusahaan pada profitabilitas beserta 12 sampel perusahaan yang tercantum di 
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Pakistan dalam kurun 2005-2010. Dalam pengkajian ini, penelaah memanfaatkan 

faktor ukuran dewan, komposisi dewan dan CEO menjadi faktor independen. 

Bahadur (2016) melangsungkan investigasi tentang tata kelola perusahaan dan 

prestasi perusahan di India memerlukan 50 sampel perusahaan dengan tahun penelitian 

2008-2012. Dalam investigasi ini, peneliti memerlukan variabel board independence, 

board size, board committees, remuneration dan promoter shareholding menjadi 

variabel independen. 

Vo dan Phan (2013) mengadakan riset mengenai tata kelola perusahaan dan 

kapasitas industri di Vietnam memakai 77 representatif yang terdaftar selama periode 

2006-2011. Dalam riset ini, peneliti memakai board size, female board members, 

duality, board’s educational level, board’s working experience, outside director, 

boarrd’s compensation, board’s ownership dan blockholders menjadi variabel 

independen. 

Danoshana dan Ravivathani (2013) menjalankan pengkajian mengenai efek tata 

kelola perusahaan kepada profitabilitas di Sri Lanka memanfaatkan 25 representatif 

perusahaan dari periode tahun 2008-2012. Dalam pengkajian ini, peneliti memakai 

variabel board size, audit committee dan board meeting sebagai variabel independen. 

Gill dan Mathur (2011) mengadakan pengkajian tentang dampak ukuran 

dewan, dualitas CEO dan likuiditas perusahaan kepada profitabilitas perusahaan jasa 

di Kanada dengan memakai 75 representatif perusahaan dengan kurun 2008-2010. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan board size, CEO duality, liquidity, firm 

size dan sales growth sebagai variabel independen. 
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Fan (2004) melakukan penelitian tentang review penelitian sastra & empiris 

tentang tata kelola perusahaan. Dalam pengkajian ini, Peneliti memanfaatkan variabel 

board size sebagai variabel independen. 

Eisenberg, Sundgren dan Wells (1998) menjalankan studi tentang lebih besar 

ukuran dewan dan mengurangi nilai perusahaan kecil dengan memanfaatkan 785 

sampel perusahaan yang sehat dan 94 perusahaan yang bangkrut dengan periode 1992-

1994. Dalam studi ini, peneliti memerlukan variabel ukuran dewan menjadi variabel 

independen. 

Manini dan Abdillahi (2015) melangsungkan riset tentang prosedur tata kelola 

perusahaan dan kemampuan keuangan bank umum di Kenya beserta 42 representatif 

perusahaan di tahun 2014. Dalam peneliti ini, peneliti menggunakan board gender 

diversity, board size dan audit committee size menjadi variabel independen. 

Manaseer, Hindawi, Dahiyat dan Sartawi (2012) mengadakan pengkajian 

tentang dampak tata kelola perusahaan pada unjuk kerja bank Yordania yang memakai 

15 representatif dengan tahun penelitian 2007-2009. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan board size, board composition, CEO status dan foreign ownership 

menjadi faktor independen. 

Isa (2014) mengadakan studi tentang tata kelola dan kemampuan direksi di 

Malaysia yang memerlukan 21 representatif perusahaan dengan tahun penelitian 2003-

2011. Pada studi ini, peneliti memakai faktor directors remuneration dan board size 

menjadi variabel independen. 

Pathneja (2016) menjalankan investigasi terhadap efek variabel spesifik bank 

dan pemerintah terhadap variabel produktivitas dan profitabilitas bank dengan 
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menggunakan 46 sampel perusahaan dengan tahun penelitian 2004-05 sampai 2013-

14. Pada investigasi ini, peneliti menggunakan board size, board meetings, audit 

meetings, remuneration dan duality menjadi variabel independen. 

Greco (2010) melangsungkan eksplorasi tentang faktor penentu rapat dewan 

dan frekuensi komite audit di perusahaan Italia. Dalam eksplorasi ini, peneliti 

memanfaatkan board meeting, audit committee meeting dan board size menjadi 

variabel independen.   

Fauziah, Yusoff dan Alhaji (2012) mengobservasi relasi tata kelola perusahaan 

dan unjuk kerja industri beserta 813 representatif tercatat di Bursa Efek Malaysia. 

Observasi ini memakai Non-executive director, board leadership structure, dan board 

size. 

2.3  Pengaruh Variabel Independen terhadap Dependen 

2.3.1  Pengaruh Ukuran Dewan terhadap Profitabilitas 

Ukuran dewan merupakan total direksi pada sebuah perusahaan. Dewan ialah 

sebuah aspek didalam substansi perusahaan yang bekerja menjalankan kepengurusan 

perusahaan serta pelaksanaan operasi. RUPS bertugas untuk mengangkat anggota 

dewan direksi dan kemudian dewan direksi berkewajiban secara ekstensif akan seluruh 

tatanan operasional dan kepengurusan perusahaan pada bentuk menjalankan 

keperluan-keperluan untuk mencapai target perusahaan. Dewan juga berkewajiban atas 

kegiatan perusahaan bersama kelompok-kelompok eksternal sesuai regulator, 

pelanggan, pemasok, dan pihak legal.  

Ukuran dewan dalam jumlah yang besar dapat menjadi pemicu persoalan 

hubungan antar dewan, cepatnya dalam mengambil keputusan menjadi tidak bagus dan 
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mengakibatkan kinerja perusahaan mengalami kerugian yang besar (Yermack, 1996). 

Bredart (2014) memaparkan jumlah dewan direksi yang lebih besar terhadap 

peningkatan peranan pengendalian terhadap penerapan kewajiban CEO dapat 

berpengaruh lebih baik. 

Dikutip dari Sulong dan Nor (2008) dalam mempertetapkan jumlah anggota 

untuk menyusun ukuran dewan. Terdapat banyak divergensi pendapat dari beragam 

pengkaji pada anggota dewan dalam menciptakan ukuran dewan sehingga jumlah yang 

disetujui anggota guna membuat ukuran dewan yang lengkap tidak ada. Sebagian 

penelaah beranggapan bahwa ukuran dewan yang kecil lebih efisien sebab penetapan 

kesimpulan dapat dilakukan dengan sigap dan tidak termanipulasi oleh tata usaha. 

Sulong dan Nor (2008) juga beranggapan bahwa mungkin dengan jumlah dewan yang 

lebih kecil, masalah birokrasi tidak menjadi beban yang signifikan dan ukuran dewan 

yang kecil akan lebih fungsional serta lebih bisa dalam mempersiapkan pemberitahuan 

pemeriksaan finansial yang lebih rapi. Adapun sejumlah kekurangan dari memiliki 

ukuran direksi yang besar adalah; anggaran pengorganisasian yang tinggi serta 

penyampaian informasi yang cenderung lamban. Pemantauan yang lemah juga menjadi 

masalah untuk ukuran dewan yang besar. Namun, total minimal dewan direksi yang 

ditentukan adalah 2 orang sebagaimana tertulis dalam ketentuan kebijakan UU No. 40 

Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas (PT) Pasal 92 No. 4 di Indonesia. 

Oluwagbemiga (2016) mengungkapkan adanya dampak yang signifikan positif 

dengan ukuran dewan pada profitabilitas. Menurutnya lebih besar ukuran dewan maka 

lebih tinggi profitabilitas. Woodcock (2012), Danoshana dan Ravivathani (2013), 

Ghaffar (2016), Isik serta Ince (2016) memiliki pendapat yang sama.  
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Sebaliknya Eisenberg et al. (1998) beranggapan bahwa ukuran dewan 

mempunyai efek signifikan negatif pada profitabilitas. Menurutnya kenaikan ukuran 

dewan akan menyusutkan profitabilitas. Kemudian pemikiran yang sama diutarakan 

Rashid, Zoysa, Lodh, dan Rudkin (2010), Gill et al. (2011) serta Bredart (2014).  

Berbeda dengan penelitian Connelly dan Limpaphayom (2003) menjelaskan 

ukuran dewan tidak berpengaruh signifikan pada profitabilitas. Studinya 

mengungkapkan bahwa banyak sedikitnya ukuran dewan tidak berpengaruh pada 

profitabilitas. Ghabayen (2012), Thuraisingam (2013), Narwal serta Jindal (2015) juga 

mempunyai gagasan yang sama. 

2.3.2   Pengaruh Komite Audit terhadap Profitabilitas 

Komite Audit ialah badan yang dibangun Dewan Komisaris untuk mengadakan 

fungsi pengamatan manajemen dalam sebuah perusahaan. Komite audit juga memiliki 

fungsi untuk menaikkan peran audit internal, eksternal dan menaikkan kapasitas 

informasi finansial. Adanya komite audit dapat memberikan pemeriksaan yang lebih 

ketat agar informasi finansial yang didapatkan bermutu (Tandungan & Mertha, 2016). 

Lin et al. (2006) dan Arshad et al. (2013) mendapatkan adanya dampak positif 

dari komite audit kepada rasio profitabilitas perusahaan dan kinerja perusahaan. 

Kyereboah-Coleman (2008) dan Onasis (2016) melaporkan jalinan positif yang 

berpengaruh antara ukuran komite audit dan kinerja perusahaan. Adetunji babatunde 

& Olaniran (2009), Danoshana & Ravivathani (2013), Amarjit Gill & Marthur (2011) 

juga mendapatkan efek positif antara komite audit dan profitabilitas. 

 Sebaliknya Zare et al. (2013) mengungkapkan hasil yang berpengaruh negatif 

dan signifikan antara ukuran perusahaan audit dan profitabilitas perusahaan. Selain itu,  
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Rainsbury et al. (2009) tidak mendapati ikatan yang signifikan antara kualitas komite 

audit dan kualitas pelaporan keuangan.  

2.3.3  Pengaruh Rapat Dewan terhadap Profitabilitas 

 Vafeas (1999) mendekati intensitas kegiatan dewan dengan frekuensi rapat 

dewan, yaitu jumlah rapat direksi setiap tahun. Frekuensi rapat yang lebih besar 

dianggap dapat mengurangi masalah dan dapat menambah kualitas yang lebih besar 

(De Zoort et al., 2002). Rapat yang lebih sering dilaksanakan menunjukkan ketekunan 

dan efektif dalam melaksanakan tanggung jawabnya sehingga masalah keagenan dapat 

diminimalkan (Raghunandan & Rama, 2007). 

 Hussin dan dan Othman (2012) membuktikan adanya dampak positif antara 

rapat dewan dengan profitabilitas. Kajananthan (2012), Arosa et al. (2013), Musiega 

et al. (2013) dan Al-Daoud et al. (2015) yang berpendapat adanya dampak positif 

antara rapat dewan dan profitabilitas. 

 Sebaliknya (Todorovic, 2013) Kumar dan Himani (2014) meneliti rapat dewan 

negatif berdampak pada kinerja keuangan. Johl dan Cooper (2015) menerangkan 

bahwa rapat dewan mempunyai pengaruh yang negative pada kinerja perusahaan. 

Akpan (2015) juga menyebutkan bahwa adanya pengaruh negative antara rapat dewan 

pada profitabilitas. 

 Horvath dan Spirollari (2012) berpandangan bahwa tidak ada pengaruh antara 

rapat dewan dengan profitabilitas. Pendapat tersebut juga disetujui oleh Dar et al. 

(2011). 
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2.3.4  Pengaruh Direktur Diluar Dewan terhadap Profitabilitas 

 Direktur diluar dewan merupakan elemen dewan komisaris yang tidak 

berkaitan bersama direktur, anggota non eksekutif yang juga dapat disebut anggota 

dewan komisaris independen. Bukti empiris dalam dampak keberadaan direksi diluar 

dewan terhadap kinerja perusahaan bervariasi.  

 Riset telah membuktikan dengan mempunyai direksi lebih yang diluar dari 

dewan direksi dapat menghasilkan peningkatan kinerja perusahaan (Daily & Dalton, 

1994; Sheikh & Wang, 2012). Demb dan Neubauer (1992) melangsungkan peninjauan 

dimana para direksi diminta untuk menjawab pertanyaan mengenai peran mereka. 

Dalam keseluruhan, 80% dari direksi menyetujui dengan berkontribusi dan 

berpartisipasi dalam pembuatan strategi perusahaan. 

 Sejumlah 67% dari direksi yang mengakui keterlibatan dalam menentukan 

aspek penting oleh industri. Khanchel (2007) beranggapan bahwa kapasitas dualitas 

menyusutkan otonomi serta fleksibilitas dewan direksi yang mengakibatkan peluang 

akan penurunan fungsi pengawasan yang dapat dijalankan oleh dewan direksi. Adanya 

elemen otonom di dewan juga berdampak negatif pada profitabilitas (Gaur, Bathula & 

Singth, 2015). Stephen dan Olatunji (2011) juga menemukan bahwa para direktur non 

eksekutif negatif terkait dengan return on equity.  

2.3.5 Pengaruh Komposisi Komite Audit terhadap Profitabilitas  

 Komposisi komite audit diartikan sebagai kebebasan komite audit bersumber 

dari pihak eksternal industri yang otonom dan terbentuk karena para individu yang 

berdaulat dan tidak tersangkut dalam tugas keseharian oleh pengelolaan yang 
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mengendalikan industri, mempunyai keahlian dalam melaksanakan tanggung jawab 

pengendalian dengan positif (Wulandari, 2011).  

 Fulop (2013) mengikhtisarkan adanya efek positif komposisi komite audit pada 

profitabilitas. Qinghua et al. (2006) mengutarakan adanya komposisi komite audit yang 

mandiri akan berhubungan positif pada mutu laporan finansial yang didapatkan. 

2.3.6 Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap Profitabilitas 

 Rapat komite audit yaitu jumlah perhimpunan diadakan bagi komite audit yang 

memiliki sasaran untuk mengurangi risiko audit, seperti salah penyajian (Stewart & 

Munro, 2007). Rapat komite audit sangat penting untuk keefektifan dalam melakukan 

fungsi pengawasan dan memonitor kinerja manajemen. Klein (2002) memaparkan 

komite audit juga diminta agar melangsungkan diskusi secara dinamis dan teratur 

bersama bagian auditor eksternal serta direktur finansial guna melaksanakan 

pembahasan pada laporan finansial, prosedur audit, dan pengelolaan akuntansi 

domestic. 

 Onasis (2016) berpendapat bahwa rapat komite audit mempunyai dampak 

signifikan positif pada profitabilitas. Hal ini sependapat bersama Coleman (2007), 

Naimah dan Hamidah (2016), Hussin dan Othman (2012), Hamdan, Sarea, dan Reyad 

(2013).  

 Perolehan observasi bertentangan dengan Al-Matari et al. (2012), Coleman 

(2007) dan Bansal dan Sharma (2016) yang tidak memperlihatkan ikatan yang 

signifikan pada pengukuran Return on Asset. 
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2.3.7 Pengaruh Kompentensi Komite Audit terhadap Profitabilitas 

 Pengetahuan komite audit ialah dasar pengetahuan melalui seorang komite 

audit. Keunggulan informasi finansial berdampak bagi kapasitas dan karekteristik 

komite audit. Kapabilitas di bidang finansial berguna dan bermanfaat akan komite audit 

sebab tugas pokok komite yaitu memantau jalannya laporan finansial suatu perusahaan 

(Bapepam, 2004). 

 Fulop (2013) dan Aryan (2015) mengikhtisarkan tidak ada efek kompetensi 

komite audit pada profitabilitas. Lisic (2011) dalam Hamdan et al. (2013) melaporkan 

dengan mempunyai seorang komite audit yang mampu dibidang finansial belum tentu 

menciptakan pengendalian yang lebih efisien.  

2.3.8 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Profitabilitas 

 Himawan dan Emarila (2010) memaparkan kualitas audit ialah metode 

pengawasan analitis komposisi bertaraf yang dikerjakan bagi auditor bertaraf internal 

maupun eksternal. Kesimpulannya yaitu seorang auditor diminta untuk menyampaikan 

opini perihal kelaziman informasi finansial yang dirancang oleh tata usaha dengan 

susunan laporan audit yang berkualitas dalam menjaga beragam karakter kualitas audit.  

 Miettinen (2011) dan Farouk (2014) merumuskan terdapat efek kualitas audit 

pada profitabilitas. Profitabilitas perusahaan meningkat pada saat unjuk kerja finansial 

meningkat. Sesuai segmental terdapat efek kualitas audit pada profitabilitas (Merawati 

& Hatta, 2014). 
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2.4  Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

2.4.1  Model Penelitian  

  Dalam pengkajian ini, model yang dipakai adalah sebagai berikut: 

 

2.4.2  Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dirumuskan hipotesis berikut: 

H1: Ukuran Dewan berdampak signifikan terhadap Profitabilitas 

H2: Komite Audit berpengaruh signifikan pada Profitabilitas 

H3: Rapat Dewan berpengaruh signifikan pada Profitabilitas 

 H4: Direktur diluar Dewan berdampak signifikan terhadap Profitabilitas 
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 H5: Komposisi Komite Audit berdampak signifikan pada Profitabilitas 

H6: Rapat Komite Audit berdampak signifikan pada Profitabilitas 

H7:Kompetensi Komite Audit berdampak signifikan pada Profitabilitas  

H8: Kualitas Audit berpengaruh signifikan pada Profitabilitas 
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