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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERANCANGAN HIPOTESIS 
 

 

2.1 Kinerja Perusahaan 

Sunardi (2010) menyatakan bahwa kinerja perusahaan merupakan salah 

satu bukti penting dari laporan keuangan yang dipergunakan oleh pemegang saham 

sebagai faktor untuk menentukan mengambil sebuah keputusan investasi. Kinerja 

perusahaan adalah hasil dari serangkaian metode bisnis dengan mempertaruhkan 

beragam cara melalui sumber daya manusia ataupun keuangan di dalam perusahaan 

(Moerdiyanto, 2010). Pervan dan Visic (2012) menyatakan bahwa kinerja 

perusahaan bisa diukur dengan metode dan cara yang berbeda. Namun, satu metode 

yang paling banyak diterapkan mengacu pada analisis keuangan yang 

menggunakan rasio profitabilitas sebagai kunci ukuran efisiensi dan kinerja 

perusahaan secara keseluruhan. Jadi, perubahan profitabilitas suatu perusahaan bisa 

digunakan untuk melihat perubahan kinerja perusahaan. 

Perusahaan patut memprakitkkan tata kelola dengan benar karena hal 

tersebut bisa jadikan acuan untuk meningkatkan kapasitas dalam berkerja disuatu 

perusahaan. Menurut Gill dan Obradovich (2013) menyatakan perusahaan yang 

telah menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik dapat mengakibatkan nilai 

dari perusahaan tersebut akan mengalami peningkatan, maka secara otomatis 

kinerja di dalam perusahaan juga mengalami peningkatan. Bila disuatu perusahaan 

telah mempraktikkan tata kelola dengan benar, hal tersebut menandakkan bahwa 

perusahaan yang dikelola memiliki kinerja yang baik dengan begitu lebih mudah 

menarik investor untuk menanamkan modalnnya dikarenakan, perusahaan sudah 

mempraktikkan tata kelola sesuai dengan aturannya. 
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Hapsari (2017) menyatakan bahwa perusahaan dapat meningkatkan 

kinerja dalam perusahaan dengan melakukan struktur modal yang optimal, maka 

nilai saham dari perusahaan dengan sendirinya akan mengalami peningkatan juga 

bersamaan dengan tercapainya nilai kinerja perusahaan yang bagus. Hafsah dan 

Sari (2015) menuturkan bahwa penentuan struktur modal adalah masalah yang 

berguna pada perusahaan, dikarenakan penentuan baik atau buruknya kinerja 

perusahaan ditentukan oleh baik buruknya keputusan manajer terhadap struktur 

modal. Apabila struktur modal maksimal, maka akan menciptakan tingkat 

pengembalian yang tinggi pula, sehingga bukan hanya perusahaan tetapi para 

investor juga yang mendapatkan keuntungan. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 El‐Sayed Ebaid (2009) meneliti perihal kewajiban jangka panjang, total 

utang, ukuran perusahaan, dan kewajiban jangka pendek terhadap ROA dan ROE 

yang merupakan alat ukur dari kinerja perusahaan. Periode yang dijadikan sampel 

ialah dari tahun 1997-2005 dengan mengambil data non keuangan di Mesir. 

Chaghadar dan Chaleshtori (2011) meneliti perihal tata kelola perusahaan 

dan kinerja perusahaan bukti dari Bursa Efek Malaysia. Penelitian ini mengambil 

data dari tahun 2007 dan terpilih 35 perusahaan yang terdapat di Malaysia. Ukuran 

direksi, independensi dewan, kepemilikan, dualitas CEO, ukuran perusahaan, dan 

leverage ialah variabel independen dalam penelitin ini. Nazar dan Rahim (2016) 

melakukan penelitian dengan variabel yang sama dan menambahkan satu variabel 

yaitu hasil dividen. Pada penelitian ini mempunyai data yang berbeda yaitu 109 

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Colombo dengan periode 2013. 
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Akpan, Emmanuel, Riman (2012) meneliti perihal ukuran direktur, 

kualitas aset, jumlah pemegang saham, dan penyedia modal terhadap profitabilitas 

bank di Negeria. Adapun data yang di ambil dari tahun 2005-2008 dengan 11 

laporan tahunan bank yang terdaftar di Negeria. 

Ahmad, Mohd, Abdullah, dan Roslan (2012) meneliti perihal kewajiban 

jangka panjang, jumlah utang, jumlah aset, dan kewajiban jangka pendek pada 

kinerja perusahaan yang berfokus pada sektor konsumen dan industri di Malaysia. 

Periode yang dijadikan sampel adalah tahun 2005-2010 untuk digunakan sebagai 

data, sehingga terpilih 358 perusahaan yang memenuhi kriteria.  

Salim dan Yadav (2012) meneiliti perihal ukuran perusahaan, utang jangka 

pendek, total utang, utang jangka panjang, dan pertumbuhan aset pada kinerja 

perusahaan yang diukur menggunakan EPS, ROA, TOBIN Q, dan ROE. Studi ini 

meggunakan 237 perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Malaysia, studi ini 

juga mengambil tahun 1995-2011 untuk digunakan sebagai data. 

Al-Taani (2013) meneliti perihal kewajiban jangka pendek atas aset, 

jumlah utang, dan kewajiban utang jangka panjang atas aset dengan kinerja 

perusahaan. Adapun sampel yang diperoleh ialah empat puluh lima laporan 

keuangan perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Amman dengan batas 

tahun 2005-2009. John (2013) juga melakukan penelitian serupa perihal hubungan 

kewajiban jangka pendek atas ekuitas, kewajiban jangka panjang atas ekuitas, utang 

bagi ekuitas, usia perusahaan, utang atas ekuitas terhadap ROA dan ROE yang 

merupakan alat ukur dari kinerja perusahaan di Nigeria. Adapun sampel yang 

dipakai ialah laporan tahunan perusahaan dari tahun 2007-2011. 
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Dampak tata kelola perusahaan pada kinerja perusahaan merupakan 

penelitian yang diteliti oleh (Danoshana & Ravivathani, 2013). Penelitian ini diteliti 

di lembaga keuangan yang terdapat di Sri Lanka. Periode yang dijadikan sampel 

dari tahun 2008-2012, sehingga terpilih 25 perusahaan yang memenuhi kriteria. 

Adapun ukuran dewan, frekuensi rapat, dan ukuran komite audit digunakan untuk 

variabel independen. 

Moscu (2013) meneliti perihal hubungan kepemilikan, ukuran direksi, 

utang atas ekuitas, ukuran perusahaan, dan independen direksi mempunyai dampak 

pada kinerja perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Bucharest. Dengan 

mengambil sampel 62 perusahaan dan hanya menggunakan tahun 2010 untuk 

dijadikan data pada penelitian ini. 

Zeitun dan Tian (2014) meneliti perihal struktur modal pada kinerja 

perusahaan yang mengambil sampel pada perusahaan di Yordania. Penelitian ini 

mengambil data dari tahun 1989-2003 dengan menggunakan sampel 167 

perusahaan yang terdapat Yordania. Adapun variabel independen yang digunakan 

ialah kewajiban jangka panjang atas ekuitas, dewan direktur, komisaris independen, 

dan kewajiban jangka pendek atas ekuitas. Ashraf dan Iqbal, Tariq (2017) meneliti 

hal serupa, namun sampel yang diambil berbeda yaitu laporan tahunan yang 

terdapat di Bursa Efek Karachi (KSE) perihal dampak struktur modal terhadap 

profitabilitas perusahaan dengan kasus industri semen Pakistan. Pada tahun 

sebelumnya Gill dan Mathur (2011) melakukan penelitian yang serupa dan variabel 

yang digunakan sama dengan tambahan satu variabel yaitu total rasio utang. Sampel 

yang dipakai tidak sama yaitu perusahaan yang ada di Amerika Serikat. 
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Ammari, Kadria, dan Ellouze (2014)meneliti perihal dewan indepeden, 

ukuran direksi, dewan direksi, jumlah utang atas aset, ukuran perusahaan, dan 

leverage terhadap laba atas aset, laba atas ekuitas, dan TOBIN Q merupakan alat 

ukur dari kinerja perusahaan. Tahun 2002-2009 digunakan untuk melakukan 

penelitian dengan menghasilkan 40 perusahaan yang terdaftar di SBF 12 yang 

memenuhi kriteria untuk diteliti. 

Efek dari pengaruh struktur modal pada kinerja perusahaan merupakan 

penelitian yang diteliti (Hasan, Ahsan, Rahaman, & Alam, 2014). Dengan 

menggunakan beberapa variabel seperti kewajiban jangka pendek, total utang, 

ukuran perusahaan, dan kewajiban jangka panjang. Data yang diambil untuk 

melakukan penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Dhaka 

Bangladesh dengan periode 2007-2012. Tailab (2014) meneliti variabel yang sama 

dan menambahkan empat variabel lainnya yaitu mergent online, utang atas ekuitas, 

penjualan, dan ukuran perusahaan. Penelitian ini mengambil data tahun 2005 

hingga 2013, maka terpilih 30 perusahaan energi di Amerika Serikat. 

Akbar (2014) meneliti perihal hubungan antara konsentrasi kepemilikan, 

ukuran dewan, dan dualitas CEO terhadap laba atas aset, dan laba atas ekuitas yang 

digunakan sebagai alat ukur dari kinerja perusahaan. Penelitian ini mengambil data 

dari 2007-2011, maka terpilih 12 perusahaan tekstil yang telah terdaftar di Bursa 

Efek Karachi Pakistan.  

Peters dan Bagsaw (2014) meneliti perihal dewan komite, komposisisi 

dewan, dan ukuran direksi pada ROA dan ROE yang dijadikan alat ukur dari kinerja 

keuangan pada perusahaan di Nigeria. Peneliti mengambil data dari periode 2010-
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2011 dengan sampel 33 perusahaan yang terpilih dari segi sektor manufaktur, 

keuangan, minyak, dan gas.  

Latief, Raza, Ahmed, dan Gillani (2014) melakukan penelitian dengan 

bertujuan untuk mengungkapkan ceo dualitas, ukuran direktur, usia perusahaan, 

ukuran perusahaan, dan dewan independen mempunyai dampak pada laba atas 

ekuitas, pengembalian aset, dan laba bersih yang menjadi alat ukur dari kinerja 

perusahaan. Sementara itu sampel ini terdiri 22 perusahaan non keuangan yang 

terdaftar di Bank Negara Pakistan (SBP) dengan durasi selama 5 tahun dari 2006-

2010. 

Pengaruh leverage finansial pada kinerja perusahaan dengan 

menggunakan alat ukur ROA dan ROE merupakan penelitian yang diteliti oleh 

(Javed, Rao, Akram, & Nazir, 2015). Penelitian ini mengambil data dari periode 

2006-2011 yang terpilih 154 perusahaan tekstil di Pakistan. Variabel yang dipakai 

ialah rasio kewajiban jangka panjang dan total kewajiban. Sedangkan likuiditas dan 

ukuran perusahaan merupakan variabel tambahan atau variabel kontrol. 

Saputra, Achsani, dan Anggraeni (2015) meneliti perihal utang jangka 

panjang, total utang atas aset, total utang atas ekuitas, pertumbuhan aset, dan ukuran 

perusahaan terhadap ROA dan ROE yang merupakan alat ukur dari kinerja 

perusahaan. Data laporan keuangan dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dipakai untuk penelitian dengan periode 2009-2013. Setelah proses 

penyaringan maka terpilihlah 55 sampel perusahaan yang diperoleh yang terdiri 

dari 9 perusahaan pendanaan, 24 perusahaan perbankkan, 7 perusahaan keuangan 

lainnya, 5 perusahaan sekuritas, dan 10 perusahaan asuransi. 
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Veklenko (2016) meneliti perihal dampak komposisi dewan pada kinerja 

perusahaan di Benua Eropa. Penelitian ini mengambil data dari tahun 2010-2014. 

Ukuran direksi dan independensi dewan ialah variabel independen dalam penelitian 

ini. Pada tahun sebelumnya Vo dan Nguyen (2014) meneliti hal serupa dengan 

sampel yang ada di Vietnam serta menambahkan variabel lainnya yaitu dualitas 

CEO.  

Muhammad, Rehman, dan Waqas (2016) meneliti perihal ukuran 

perusahaan, komite audit, dan ukuran dewan teradap laba atas ekuitas, laba atas aset 

yang dijadikan alat ukur dari kinerja perusahaan. Laporan tahunan yang ada di 

Bursa Efek Pakistan merupakan sampel yang dipakai dalam penelitian ini.  

Silwal (2016) meneliti perihal usia perusahaan, ukuran dewan, dan 

leverage terhadap laba atas ekuitas, laba atas aset yang dijadikan alat ukur dari 

kinerja perusahaan. Periode yang digunakan dari tahun 2010-2015 dengan 

mengambil sampel laporan tahunan yang terdaftar di Bursa Efek Nepal. 

Alabdullah (2016) meneliti perihal ukuran direksi dan kepemilikan 

struktur bermanfaat dalam perusahaan pasar yang terdapat di Yordania. Sampel 

yang diambil dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan yang dikeluarkan 

oleh Amman Stock Exchange (ASE) dengan periode 2014, maka terpilih 60 

perusahaan jasa di Yordania. Ukuran direksi dan kepemilikan manajerial 

merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Adapun variabel kontrol yang 

ditambahkan ialah ukuran perusahaan. 

Iqbal dan Kakakhel (2016) meneliti perihal direktur independen, ukuran 

dewan, board remuneration, dan dewan komite terhadap laba atas ekuitas dan laba 
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atas aset yang dijadikan alat ukur dari kinerja perusahaan. Data yang dipakai dalam 

penelitian adalah data dengan periode tahun 2003-2013.  

Alhumoudi (2016) meneliti perihal komposisi dewan, CEO dualitas, 

ukuran dewan, leverage, rapat dewan, ukuran perusahaan, dan kepemilikan 

manajerial terhadap laba atas aset dan laba atas ekuitas merupakan alat ukur dari 

kinerja perusahaan. Data yang dipakai ialah laporan tahunan  dengan periode 2014 

yang terdaftar di Bursa Efek Saudi dengan sampel yang terpilih 118 perusahaan non 

keuangan. 

Musah (2017) meneliti perihal total utang, usia perusahan, kewajiban 

jangka panjang, pertumbuhan, kewajiban jangka pendek, ukuran perusahaan, dan 

kepemilikan terhadap laba atas ekuitas dan laba atas aset yang digunakan sebagai 

alat ukur dari profitabilitas. Data yang dipakai ialah laporan keuangan dengan 

periode 2010-2015 dan 23 sampel perusahaan perbankkan di Ghana terpilih untuk 

diteliti. 

Hatem (2017) meneliti perihal pengaruh jatuh tempo utang pada kinerja 

perusahaan perbandingan internasional. Data yang dipakai ialah 116 perusahaan 

dari Malaysia dan 92 perusahaan dari Meksiko selama 7 tahun dari 2005-2011. 

Dengan beberapa variabel yang dipakai ialah kewajiban jangka panjang, kewajiban 

jangka pendek, total utang, ukuran perusahaan, dan assets tangibility. 

Jamal dan Mahmoood (2018) meneliti perihal kewajiban jangka panjang 

atas ekuitas, ukuran dewan, komite audit, dan kewajiban jangka pendek atas ekuitas 

terhadap ROA dan ROE yang digunakan sebagai alat ukur dari kinerja perusahaan. 

Laporan keuangan yang telah diaudit digunakan untuk dijadikan sampel data. 
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Perusahaan yang terpilih untuk diteliti dari Bursa Efek Pakistan sekitar 10 

perusahaan dengan periode 2007-2016. 

Buallay, Hamdan, dan Zureighat (2017) melakukan penelitian ini dengan 

tujuan agar mengetahui kepemilikan pemegang saham terkecil, direksi independen, 

ukuran dewan, usia perusahaan, kepemilikan pemegang saham terbesar, CEO 

dualitas, dan kualitas audit terhadap laba atas aset, dan laba atas ekuitas yang 

merupakan alat ukur dari kinerja perusahaan. TADAWUL merupakan Bursa Efek 

Saudi yang digunakan untuk mengumpulkan data dan hasilnya 171 perusahaan 

yang terdaftar termasuk kriteria untuk dijadikan sampel. Adapun periode yang 

digunakan ialah selama 3 tahun dari 2012-2014. 

Bui (2017) meneliti perihal pertumbuhan aset, kewajiban jangka pendek 

atas ekuitas, jumlah utang, dan kewajiban jangka panjang atas ekuitas terhadap 

pengembalian aset dan pengembalian ekuitas yang merupakan alat ukur dari kinerja 

perusahaan. Ada 99 laporan keuangan dijadikan sampel data dan 18 perusahaan dari 

British Gas dan Oil untuk diteliti dengan periode 2009-2014. 

Sarpong-danquah, Gyimah, Afriyie, dan Asiamah (2018) melakukan 

penelitian ini untuk menyelidiki perihal proporsi direktur perempuan, ukuran 

direksi, usia perusahaan, ukuran perusahaan, dan independen direksi terhadap laba 

atas aset dan laba atas ekuitas yang merupakan alat ukur dari kinerja perusahaan. 

Ada 11 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Ghana dengan jangka waktu 

pengambilan data 5 tahun dari 2009-2013. 

Aziz dan Abbas (2019) meneliti perihal pertumbuhan penjualan, utang 

jangka panjang, ukuran perusahaan, utang jangka pendek, pertumbuhan aset, dan 

pajak terhadap laba atas ekuitas, laba atas aset, dan penghasilan per saham yang 
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merupakan alat ukur dari kinerja perusahaan. Jangka waktu pengumpulan data dari 

tahun 2006-2014 dan memperoleh 14 perusahaan yang terdafatr di Bursa Efek 

Pakistan. 

 

2.2 Pengaruh Variabel Independen pada Variabel Dependen 

2.2.1 Pengaruh Ukuran Direksi terhadap Kinerja Perusahaan 

Menurut Rashid (2011) ukuran direksi yaitu sejumlah komponen yang 

bernilai dikarakteristik pada dewan. Apabila semakin banyak jumlah ukuran direksi, 

maka hal tersebut akan menaikkan nilai dari perusahaan. Dikarenakan ukuran 

direksi yang makin banyak bisa mengurangi praktik manajemen laba melewati 

pengawasan operasional menejemen, hal tersebut bisa meningkatkan karakteristik 

keuntungan dan kinerja didalam perusahaan. Sebaliknya menurut Weisbach dan 

Hermalin (2003) ukuran dewan yang lebih besar bisa kurang efektif dari ukuran 

dewan kecil. Vafeas (2000) juga mempunyai pendapat yang sama bahwa 

perusahaan dengan ukuran dewan terkecil minimal lima dewan anggota, maka lebih 

mengerti tentang pendapatan perusahaan dan dapat dianggap mempunyai 

kemampuan pemantauan yang lebih baik. 

Menurut Ammari et al. (2014) ukuran direksi dengan jumlah orang yang 

banyak lebih bisa mengatur pekerjaannya dengan lebih mudah. Sebab tanggung 

jawab pekerjannya bisa dibagi-bagi dengan anggota lain dan lebih banyak 

memberikan sudut pandang yang berbeda-beda atau dengan kata lain bisa 

memberikan lebih banyak persepektif. Disisi lain bila dewan terlalu banyak atau 

terlalu besar tidak bagus karena sebagian anggotanya tidak ikut terlibat dalam 

kegiatan yang bermakna, jadwal untuk melakukan pertemuan cukup sulit, dan 
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mungkin sulit untuk menciptakan peluang untuk berdiskusi. Sedangkan dalam 

dewan kecil, mungkin para anggota lebih saling mengenal satu dengan yang lain, 

komunikasi serta interkasi setiap individu lebih mudah, sebaliknya bila dewan 

terlalu kecil beban kerja juga semakin berat dan hal tersebut bisa merusak kegiatan 

kelompok besar dan sudut pandang yang dikeluarkan mungkin tidak terwakili 

akibat kelelahan dalam bekerja. 

Danoshana dan Ravivathani (2013) menyampaikan bahwa ditemukan 

adanya pengaruh signifikan positif pada ukuran direksi dengan ROA dan ROE. 

Menurutnya lebih banyak anggota dewan direksi akan memberi lebih banyak ide, 

keterampilan, dan pengalaman yang dibagikan di antara mereka untuk 

dikembangkan strategi dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Moscu (2013), 

Zakaria, Purhanudin, dan Palanimally (2014), Muhammad et al. (2016), Alhumoudi 

(2016), Alabdullah (2016) juga menyampaikan hal yang serupa ada pengaruh 

signifikan positif dengan ROA dan ROE. Namun, berbeda dengan yang diteliti Htay 

(2012), Ammari et al. (2014), Akbar (2014), serta Narwal dan Jidal (2015), Buallay 

(2017) menyatakan bahwa hanya ROA yang mempunyai signifikan positif.  

Ali (2016) menyampaikan bahwa ditemukan adanya hubungan yang 

signifikan negatif pada ukuran direksi dengan ROA dan ROE. Menurutnya ukuran 

direksi yang lebih besar akan meningkatkan konflik kepentingan dan keterlambatan 

dalam proses pengambilan keputusan. Maka, lebih berkualitas bila ukuran direksi 

yang kecil. Mak dan Li (2001), Nazar dan Rahim (2015), Silwal (2016), Demeke 

(2016) juga menyampaikan hal yang serupa ada pengaruh signifikan negatif ukuran 

direksi dengan ROA dan ROE. Namun, berbeda dengan penelitian Htay (2012), 
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Ammari et al. (2014), serta Dzingai dan Fakoya (2017) menyatakan bahwa hanya 

ROE yang mempunyai pengaruh negatif. 

Penelitian yang berbeda dikemukakan oleh Latief et al. (2014) ukuran 

direksi dengan ROA dan ROE tidak mempunyai hubungan signifikan. Menurutnya 

ukuran direksi yang banyak dan kecil tidak mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Dikarenakan ukuran direksi hanya menggambarkan jumlah dewan namun tidak 

mencerminkan kinerja dewan untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil sebuah 

keputusan. Penelitian ini sejalan dengan Chaghadari dan Chaleshtori (2011), Akpan, 

et al. (2012), Peters dan Bagshaw (2014), Veklenko (2016), serta Sarpong-danquah 

et al. (2018). Tapi tidak sejalan dengan Akbar (2014), Narwal dan Jidal (2015), 

serta Buallay (2017)  hanya ROE yang tidak mempunyai pengaruh signifikan.  

2.2.2 Pengaruh Dewan Direktur Independen terhadap Kinerja Perusahaan 

Dewan direktur independen ialah seorang direktur non-eksekutif yang 

tidak mempunyai hubungan atau ikatan apa pun dengan perusahaan yang bisa 

mempengaruhi independensi penilaiannya (Fama & Jensen, 1983). Menurut Erkes, 

Ming dan Matos (2012) perusahaan dengan board independence yang lebih tinggi 

lebih banyak menaikkan ekuitas yang berujung pada berpindahnya kekayaan dari 

pemegang saham ke pemberi utang. Adapun menurut Ammari (2014) proporsi 

tinggi dari direktur independen bisa mempengaruhi proses pengambilan sebuah 

keputusan di dewan dan membatasi kemungkinan penerapan mekanisme kontrol 

tambahan. 

Menurut Rouf (2012) ditemukan adanya pengaruh signifikan positif pada 

dewan direktur independen dengan ROA dan ROE. Menurutnya dewan direktur 

independen yang lebih banyak akan lebih efektif dan bisa meningkatkan kinerja 
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perusahaan. Vo dan Nguyen (2014), Veklenko (2016), Mcknight dan Mira (2003), 

serta O’Connell dan Cramer (2010), serta Sarpong-danquah et al. (2018) juga 

menyampaikan hal yang serupa ada pengaruh signifikan positif pada dewan 

direktur independen dengan ROA dan ROE. Namun berbeda dengan yang diteliti 

Ammari, Kadari, dan Ellouze (2014) hanya ROE yang mempunyai pengaruh positif. 

Berbeda dengan penelitian Nazar dan Rahim (2015) bahwa ditemukan 

adanya pengaruh signifikan negatif pada dewan direktur independen dengan ROA 

dan ROE. Menurutnya dewan direktur independen semakin besar kurang efektif 

karena akan meningkatkan konflik kepentingan didalam perusahaan. Moscu (2013), 

Demeke (2016), Ahmded (2016), Namun berbeda dengan penelitian Ammari, 

Kadari, dan Ellouze (2014) hanya ROA yang mempunyai pengaruh negatif. 

Penelitian berbeda yang dikemukakan oleh Chaghadari dan Chaleshtori 

(2011) ternyata dewan direktur independen tidak ada pengaruh signifikan dengan 

ROA dan ROE. Menurutnya tidak ada hubungan antara besar dan kecilnya dewan 

direktur independen pada kinerja perusahaan. Latief et al. (2014), Ali (2016), serta 

Buallay (2017) juga menyampaikan hal yang serupa tidak ada pengaruh signifikan 

pada ROA dan ROE. 

2.2.3 Pengaruh Pemegang Saham terhadap Kinerja Perusahaan 

 Erkes, Ming dan Matos (2012) menjelaskan jika perusahaan dengan 

persentase pemegang saham yang besar dapat mengambil resiko lebih tinggi ketika 

krisis yang berakibat pada kerugian bagi pemegang saham di masa-masa krisis. 

Admati dan Pfleiderer (2009) menyatakan bahwa pemegang saham yang besar 

mungkin dapat mempengaruhi keputusan manajerial melalui ancaman (aktual atau 
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tersirat) dimana menjual kepemilikan mereka dan menurunkan harga perusahaan 

yang ditargetkan. 

 Menurut Becker, Cronqvist, dan Fahlenbrach (2011) menyampaikan 

bahwa ditemukan adanya pengaruh signifikan positif pada ukuran direksi dengan 

ROA dan ROE. Menurutnya jumlah pemegang saham yang besar dapat 

mempengaruhi pihak manajerial dalam pengambilan keputusan yang tepat.  Berger 

(2004),  Rachinsky (2008),  Young (2009), dan Akpan dan Emmanuel (2012) juga 

menyampaikan hal serupa jumlah pemegang saham mempunyai pengaruh 

signifikan positif pada ROA dan ROE. 

 Berbeda dengan penelitian Nawaz dan Ahmad (2017) menyampaikan 

bahwa tidak ditemukan pengaruh signifikan pada pemegang saham dengan ROA 

dan ROE. Menurutnya jumlah pemegang saham yang banyak atau sedikit tidak 

memberikan efek pada kinerja perusahaan. 

2.2.4 Pengaruh Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Kinerja Perusahaan 

Menurut  Kasmir (2008) rasio ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengukur 

seberapa banyak modal perusahaan yang digunakan jaminan kewajiban jangka 

panjang. Sedangkan menurut Aziz dan Abbas (2019) utang atau liabilitas pada 

periode jangka panjang semakin sedikit akan semakin membaik, karena perusahaan 

berarti mampu melunasi kewajibanya. Utang jangka panjang atau kewajiban jangka 

panjang dapat artikan sebagai faktor penting didalam perusahaan untuk 

kelangsungan hidup perusahaan karena merupakan salah satu sumber pendanaan 

dari pihak luar (eksternal).  

Menurut Gill, Biger, dan Mathur (2011)  menyampaikan bahwa ditemukan 

adanya pengaruh signifikan positif pada utang jangka panjang dengan ROA dan 
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ROE. Menurutnya semakin kecil pemakaian utang jangka panjang bisa memberikan 

peluang besar pada perusahaan untuk melunasi kewajibanya.  Javed et al. (2015), 

Yunista dan Fitriadi (2019), Sani dan Umar (2018) menyampaikan hal serupa 

bahwa utang jangka panjang mempunyai pengaruh signifikan positif pada ROA dan 

ROE. Namun berbeda dengan Ahmad et al. (2012) hanya ROA yang berpengaruh 

signifikan positif dan John (2013) hanya ROE mempunyai pengaruh signfikan 

positif. 

Al-Taani (2013) menyampaikan bahwa ditemukan adanya hubungan 

signifikan negatif pada utang jangka panjang dengan ROA dan ROE. Menurutnya 

semakin tinggi perusahaan menggunakan proposi utang jangka panjangnya maka 

akan sulit perusahaan membayar kewajibannya. Appiadjei (2014), Hasan et al. 

(2014), Akeem et al. (2013),  Musah (2018), Ashraf (2017), Bui (2017) serta  Hatem 

(2017) juga menyampaikan hal serupa utang jangka panjang bersignifikan negatif 

pada ROA dan ROE. Namun penelitian berbeda El‐Sayed Ebaid (2009), Ahmad et 

al. (2012), serta Jamal dan Mahmoood (2018) hanya ROA yang mempunyai 

pengaruh signifikan negatif dan penelitian yang dilakukan John (2013), Saputra et 

al. (2015) hanya ROE yang mempunyai pengaruh signifikan negatif. 

Berbeda dengan yang diteliti Tailab (2014), menyampaikan bahwa tidak 

ditemukan pengaruh signifikan pada utang jangka panjang dengan ROA dan ROE. 

Menurutnya tinggi dan rendahnya utang jangka panjang tidak berpengaruh 

signifikan pada ROA dan ROE.  El‐Sayed Ebaid (2009) juga menyampaikan hal 

yang serupa bahwa utang jangka panjang tidak memiliki signifikan pada ROA dan 

ROE. Sejalan dengan penelitian Salim dan Yadav (2012), Cyril (2015), Ofumbia 

dan Uchenna (2013), Syahputri dan Wibowo (2016) serta Aziz dan Abbas (2019). 
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Namun berbeda dengan penelitian Jamal dan Mahmoood (2018), Saputra et al. 

(2015)  hanya ROE yang tidak ada pengaruh signifikan. 

2.2.5 Pengaruh Rasio Utang Jangka Pendek terhadap Kinerja Perusahaan 

Utang jangka pendek merupakan kewajiban yang bersumber dari pihak 

luar perusahaan maupun dari pihak eksternal yang mempunyai waktu pembayaran 

selama satu tahun. Abor (2007) menyatakan utang jangka pendek lebih mempunyai 

biaya bunga yang cukup murah. Sebab apabila perusahaan ingin menaikkan utang 

jangka pendek dengan bunga yang relatif lebih murah hal tersebut akan menuju 

pada menaiknya tingkat pendapatan yang akan diperoleh perusahaan. 

Menurut John (2013) menyampaikan bahwa ditemukan adanya pengaruh 

signifikan positif pada utang jangka pendek dengan ROA dan ROE. Menurutnya 

semakin kecil pemakaian utang jangka pendek akan memberikan peluang yang 

besar kepada perusahaan untuk membayar utangnya. Ashraf (2017), Appiadjei 

(2014), Yunista dan Fitriadi (2019), serta Sani dan Umar (2018) juga menyatakan 

hal serupa ada pengaruh signifikan positif. Namun berbeda yang diteliti Ahmad et 

al. (2012), Tailab (2014) hanya ROE yang mempunyai pengaruh signifikan positif. 

Berbeda dengan penelitian Hasan et al. (2014) ada pengaruh signifikan 

negatif pada utang jangka pendek dengan ROA dan ROE. Menurutnya semakin 

tinggi perusahaan menggunakan proposi utang jangka pendeknya maka akan sulit 

perusahaan membayar kewajibannya. Musah (2018), Hatem (2017), Aziz dan 

Abbas (2019) juga menyampaikan hal serupa ada signifikan negatif antara utang 

jangka pendek pada ROA dan ROE. Namun berbeda dengan penelitian El‐Sayed 

Ebaid (2009), Al-Taani (2013), Zeitun dan Tian (2014), Hasan (2014), serta Jamal 

dan Mahmoood, (2018) hanya ROA yang mempunyai pengaruh signifikan negatif. 
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Berbeda dengan yang diteliti Hasan (2016) menyatakan bahwa ada 

pengaruh tidak signifikan antara utang jangka pendek terhadap ROA dan ROE. Bui 

(2017), serta Syahputri dan Wibowo (2016) juga menyampaikan hal serupa bahwa 

tidak ada pengaruh signifikan. Namun berbeda dengan penelitian  El‐Sayed Ebaid 

(2009), Zeitun dan Tian (2014) Hasan (2014), Jamal dan Mahmoood (2018) hanya 

ROE yang tidak mempunyai pengaruh signifikan dan penelitian Ahmad et al. 

(2012), Tailab (2014) hanya ROA yang mempunyai pengaruh tidak signifikan 

2.2.6 Pengaruh Usia Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan 

Perusahaan yang berusia lebih tua dapat lebih dipercaya oleh pihak 

pemegang saham untuk melakukan investasi, karena perusahaan yang sudah lama 

menjalankan usahanya atau sudah lama berdiri dinilai lebih banyak mempunyai 

pengalaman di dunia bisnis dan biasanya kinerja di perusahaan tersebut juga sudah 

menerapkan tata kelola yang benar dan baik. Sehingga hal tersebut memberikan  

dampak pada perusahaan berupa meningkatnya profit yang diperoleh. 

Dibandingkan dengan perusahaan yang baru berdiri cukup sulit dalam mendapatkan 

dana dari pasar modal, hal tersebut memicu masalah pemerataan laba yang 

dikerjakan pihak manajemen. 

Latief, Raza, Ahmed, dan Gillani (2014) menyampaikan bahwa ditemukan 

adanya hubungan antara usia perusahaan dengan ROA dan ROE. Menurutnya 

semakin panjang usia perusahaan berarti semakin baik kinerja perusahaan. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pengalaman merupakan akumulasi pengetahuan yang 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Demeke (2016), (Silwal, 2016), (Musah, 

2018), serta Sarpong-danquah et al. (2018) juga menyatakan hal serupa bahwa ada 

pengaruh signifikan poitif. 
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Zakaria et al. (2014) menyampaikan bahwa ditemukan adanya hubungan 

signifikan negatif pada usia perusahaan dengan ROA dan ROE. Menurutnya 

semakin muda usia perusahaan akan semakin meningkatkan kinerja perusahaan, 

karena perusahaan yang berusia lebih muda tidak mempunyai biaya operasional 

yang tinggi, jadinya perusahaan akan mempunyai laba yang tinggi. Dzingai dan 

Fakoya (2017), Buallay (2017) juga menyampaikan hal serupa bahwa usia 

perusahaan berpengaruh signifikan pada ROA dan ROE. 

Berbeda dengan yang diteliti Qasim (2014) menyampaikan bahwa 

ditemukan adanya pengaruh tidak signifikan pada usia perusahaan dengan ROA dan 

ROE. Menurutnya usia perusahaan tidak ditentukan dari seberapa lama perusahaan 

itu telah berdiri, tapi pada kemampuan mengelolah perusahaan tersebut. Aljifri dan 

Mustofa (2007), Ahmed dan Hamdan (2015) melakukan penelitian serupa. 

2.2.7 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan 

Menurut Hartono (2008) besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan 

total akitva dibagi besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan 

logaritma total akitva. Semakin banyak perusahaan menerima aktiva atas kegiatan 

perusahaan berarti semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut, yang 

menandakan bahwa pihak manajemen pintar mengatur asetnya dengan sangat baik. 

Menurut Nazar dan Rahim (2015) menyampaikan bahwa ditemukan 

pengaruh signifikan positif pada ukuran perusahaan dengan ROA dan ROE. 

Menurutnya ukuran perusahaan semakin besar menandakan bahwa aset yang 

dikelola oleh pihak manajemen sangat baik sehingga aset yang dimiliki perusahaan 

juga ikut naik. Muhammad (2016), Dzingai dan Fakoya (2017), Latief (2014), 
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Javed (2015), Musah (2018), serta Hatem (2017) juga menyampaikan hal serupa 

bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan yang bersignifikan positif. 

Berbeda dengan yang diteliti Zakaria (2014) ditemukan adanya hubungan 

signifikan negatif pada ukuran perusahaan dengan ROA dan ROE. Menurutnya 

perusahaan yang berukuran kecil akan sulit dalam memperoleh dana di pasar modal 

dan adanya kemungkinan pengaruh skala biaya serta return yang membuat 

perusahaan dengan ukuran kecil sulit mendapatkan lebih banyak laba. Ammari 

(2014), Chaghadari dan Chaleshtori (2011) juga menyatakan hal serupa bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh signfikan negatif. 

Berbeda dengan penelitian Tailab (2014) menyampaikan bahwa 

ditemukan adanya pengaruh tidak signifikan pada ukuran perusahaan dengan ROA 

dan ROE. Menurutnya besar dan kecilnya ukuran perusahaan tidak ada pengaruh 

terhadap ROA dan ROE. Peters (2014), Alhumoudi (2016), serta Buallay (2017) 

juga menyampaikan hal serupa bahwa tidak ada hubungan signfikan pada ukuran 

perusahaan dengan ROA dan ROE. 

2.2.8 Pengaruh Leverage terhadap Kinerja Perusahaan 

Menurut Fahmi (2013) leverage ialah dipakai untuk menilai kemampuan 

perusahaan sampai mana dibiayai oleh kewajiban. Menurutnya pemakaian utang 

yang terlalu banyak dapat memberikan dampak tidak baik ke perusahaan, karena 

nantinya perusahaan akan sulit membayar dan akan susah melepaskan beban utang 

tersebut. Total utang atas ekuitas digunakan sebagai alat ukur dari rasio leverage. 

Penelitian Alhumoudi (2016) ada pengaruh bersignifikan positif antar 

leverage terhadap ROA dan ROE. Menurutnya apabila perusahaan mempunyai nilai 

rasio leverage yang rendah berarti semakin besar perlindungan terhadap kerugian 
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kreditur dan kemungkinan bisa mengatasi turunnya profitabilitas perusahaan. Khan 

(2012), Ogeben (2013), Abbadi dan Abu-Rub (2012), Olokoyo (2013) juga 

menyampaikan hal serupa bahwa leverage berpengaruh signifikan positif. 

Berbeda yang diteliti Zakaria (2014) yang menyampaikan bahwa 

ditemukan adanya hubungan bersignifikan negatif pada leverage dengan ROA dan 

ROE. Menurutnya semakin tinggi nilai rasio leverage maka semakin kecil tingkat 

pengembalian yang diharapkan pemegang saham. Muhammad (2016), Nazar dan 

Rahim (2015), serta Silwal (2016) juga menyampaikan hal serupa bahwa leverage 

mempunyai hubungan signifikan negatif. 

Berbeda dengan penelitian Primadanti (2011) tidak adanya hubungan yang 

bersignifikan pada ROA dan ROE.  Menurutnya penggunaan utang yang besar atau 

kecil tidak mempunyai hubungan pada kinerja perusahaan. 

 

2.3 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Model penelitian ini merupakan replikasi dari 2 jurnal. Model yang diteliti 

oleh Ahmded, Noor, dan Musa (2016) menerangkan ikatan antar variabel 

independen yaitu ukuran direksi, dewan direktur independen terhadap kinerja 

perusahaan yaitu variabel dependen.Usia perusahaan, Ukuran perusahaan, dan 

leverage adalah variabel kontrol yang digunakan. 

Model yang diteliti oleh Nawaz dan Ahmad (2017) menggambarkan 

hubungan antara variabel independen yaitu pemegang saham, rasio utang jangka 

pendek, dan rasio utang jangka panjang, dengan kinerja perusahaan sebagai 

variabel dependen. Bentuk model untuk penelitian ini yaitu: 
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Gambar 2.1 Model penelitian pengaruh pengaruh tata kelola perusahaan dan 

struktur modal terhadap kinerja perusahaan, sumber: Ahmded, Noor, dan Musa 

(2016), dan  Nawaz dan Ahmad (2017). 

H1: Ukuran direksi mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja 

perusahaan. 

H2: Dewan direktur independen mempunyai pengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja perusahaan. 

H3: Pemegang saham mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 

H4: Rasio utang jangka panjang mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. 

H5: Rasio utang jangka pendek mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. 

H6: Usia perusahaan mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

H7: Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan. 
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H8: Leverage mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja 

perusahaan. 
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