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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1   Kinerja Perusahaan 

Verboncu dan Purcaru (2009) menghargai bahwa kinerja adalah sebuah 

hasil yang diperoleh dari ekonomi, pemasaran, serta manajemen yang memberi 

karakteristik daya saing, efisiensi, serta efektivitas terhadap organisasi, dan 

komponen struktural dan proseduralnya. Sedangkan Bartoli (2015) percaya bahwa 

definisi kinerja harus dicapai melalui hal-hal seperti uji coba, evaluasi, efisiensi, 

efektivitas, dan kualitas. 

Rivai dan Basri (2004) mendefinisikan kinerja perusahaan sebagai hasil 

kerja yang mampu diraih oleh satu orang maupun kelompok di suatu entitas sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam upaya untuk tercapainya 

tujuan perusahaan secara sah sesuai dengan moral dan etika yang berlaku. Bisa 

dijelaskan jika perorangan maupun kelompok disuatu entitas tersebut menjalankan 

tugas mereka dengan bagus dan terarah baik maka mampu menghasilkan suatu 

kinerja perusahaan yang bagus pula nantinya. 

Biasanya variabel yang dipakai perusahaan untuk menghitung 

profitabilitas kinerja perusahaan mereka yaitu menggunakan Return on Equity 

(ROE), Return on Asset (ROA) dan Economic Value Added (EVA) (Yasser & 

Mamun, 2015). Namun pada observasi ini alat ukur yang digunakan adalah ROA. 

ROA ialah alat untuk mengukur efektivitas manajemen dalam pengelolaan 

investasinya yang digunakan perusahaan sebagai cara untuk menarik investor agar 

dapat menanamkan modal mereka (Santoso, 2013). Rumus yang biasa digunakan 

yakni ROA = laba bersih / total aset. 

Untuk mencari data dari rumus di atas bisa didapatkan dari laporan 

keuangan. Laporan keuangan berisi tentang interpretasi kondisi perusahaan yang 

sebenarnya pada suatu periode dimasa lalu. Namun, nilai sebenarnya dari laporan 

keuangan terletak pada kenyataan bahwa laporan tersebut mampu dipakai untuk 

membantu memperkirakan keuntungan dan dividen di masa yang akan datang 

(Strategia, Anexa, & Rom, 2016). 
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Di dalam kinerja perusahaan ada beberapa faktor yang bisa memengaruhi 

kinerja tersebut diantaranya struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan 

perusahaan adalah hasil endogen dari seleksi kompetitif di mana berbagai 

keuntungan dan kerugian biaya diseimbangkan untuk sampai pada organisasi 

keseimbangan perusahaan (Ongore & K’Obonyo, 2011). Struktur kepemilikan 

disebut sebagai elemen yang penting sebab mampu memutuskan masalah agensi 

di suatu perusahaan. Di lain sisi, pemilik dari perusahaan berkeinginan untuk 

memastikan kalau manajer mampu mengoperasikan perusahaan sesuai dengan 

keinginannya, sehingga kepentingan pemilik bisa dilindungi. Di lain sisi, manajer 

perusahaan biasanya lebih mendahulukan kepentingan individu sehingga dapat 

berdampak untuk kinerja perusahaan (Lestari, 2017). 

Selain itu faktor yang lain bisa berpengaruh untuk suatu kinerja 

perusahaan ialah karakteristik dewan. Karakteristik dewan menjelaskan tentang 

proporsi atau struktur dari dewan yang terdiri atas dewan komisaris dan dewan 

direksi perusahaan yang mana mempunyai pengaruh untuk kinerja perusahaan, 

terkhusus perusahaan-perusahaan publik dengan potensi masalah keagenan 

(agency problem) karena terpisahnya antara kepemilikan dan kontrol perusahaan. 

Karena mereka beranggapan kalau dewan yang banyak cenderung memiliki lebih 

banyak pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki dan perspektif yang 

mereka kumpulkan cenderung meningkatkan konflik kognitif. Selain itu karena 

adanya direktur independen mampu membawa informasi yang lebih baik untuk 

ukuran dewan dalam mengambil keputusan (Fauzi & Locke, 2012). 

 

2.2   Model Penelitian Terdahulu 

Nguyen, Evans, dan Lu (2017) melakukan observasi mengenai afiliasi 

antara direktur independen dan kinerja perusahaan di Vietnam serta untuk 

mengeksplorasi dampak dari jenis pemegang saham pengendali pada suatu 

hubungan. Variabel yang terlibat dalam observasi ini yaitu independensi dewan, 

pemegang saham pengendali, serta tata kelola yang memiliki pengaruh dengan 

variabel dependennya yaitu kinerja perusahaan. Kemudian variabel kontrol yang 

terlibat terdiri dari jenis perusahaan, ukuran perusahaan, leverage, dan umur 

perusahaan. 
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Gaur, Bathula, dan Singh (2015) mengobservasi mengenai dampak 

antara tata kelola suatu entitas dengan kinerja perusahaan yang memakai kerangka 

kontingensi. Dengan variabel terikat yang terkait adalah kinerja perusahaan dan 

variabel bebas yang terkait yaitu konsentrasi kepemilikan, anggota 

independen,ukuran dewan,dan kompetensi dewan. 

 

Gambar 2.1 Model penelitian pengaruh karakteristik dewan terhadap kinerja 

perusahaan, sumber: Gaur et al. (2015). 

Song, Nahm, dan Yang (2016) menggunakan data sampel dari 236 

perusahaan yang terdaftar di Cina untuk meneliti tentang kinerja perusahaan. 

Ditemukan bahwa lingkungan kelembagaan memiliki efek signifikan terhadap 

koneksi politik. Mereka juga menemukan bahwa koneksi politik memberikan efek 

positif pada kinerja perusahaan. Variabel kontrol yang terlibat adalah ekonomi 

politik, institusi dan analisis kelembagaan, tata kelola, dan negara-negara 

berkembang.  

 Srivastava (2015) melakukan penelitian tentang efek dari struktur dewan 

perusahaan untuk 164 perusahaan India yang terdaftar pada kinerja keuangan 

mereka selama periode krisis keuangan 2008-2009. Studi ini meneliti dampak dari 
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parameter struktur dewan, struktur kepemimpinan, board nature dan ukuran 

dewan atas kinerja keuangan perusahaan-perusahaan yang dipilih. 

 

Gambar 2.2 Model penelitian pengaruh struktur tata kelola perusahaan terhadap 

kinerja perusahaan, sumber: Srivastava (2015). 

Ebaid (2009) menyelidiki pengaruh pilihan struktur modal dengan 

kinerja perusahaan terdaftar di Mesir sebagai salah satu ekonomi yang muncul 

atau transisi. Berdasarkan sampel perusahaan yang terdaftar di Mesir dan 

menggunakan dua ukuran keuangan berbasis akuntansi kinerja (ROA, ROE), uji 

empiris menunjukkan struktur modal berdampak negatif bagi kinerja perusahaan 

dengan tolak ukur oleh ROA.  

Kamardin (2016) melakukan penelitian tentang kinerja perusahaan 

dengan menguji apakah direksi keluarga berpengaruh pada kinerja perusahaan 

dari publik yang tercatat perusahaan di Malaysia. Sampel dari penelitian ini 

adalah 112 perusahaan pada tahun 2006. Dua tolak ukur kinerja perusahaan 

digunakan ROA dan Tobin’s Q. Dengan variabel independen yang terlibat tata 

kelola perusahaan dan kepemilikan manajerial. 

Liu, Qu, dan Haman (2018) meneliti tentang hubungan antara persaingan 

produk pasar dengan kinerja perusahaan, diuji dengan memakai sampel 

perusahaan Cina yang terdaftar. Dengan menggunakan Sampel 20.706 observasi 

perusahaan tahun yang terdaftar di pasar saham Cina antara 2001 dan 2016 untuk 

menyelidiki secara empiris pertanyaan penelitian yang diajukan di koran. Variabel 

independennya tata kelola perusahaan dan persaingan produk pasar. 

Mishra dan Kapil (2017) meneliti untuk mengeksplorasi hubungan 

struktur dewan dengan kinerja perusahaan untuk perusahaan India. Struktur tata 

kelola perusahaan dari 391 perusahaan India dari Crisil Nse Index (CNI) 500 
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perusahaan yang tercatat di bursa saham nasional telah dipelajari untuk 

dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Metodologi regresi panel data yang telah 

digunakan antara tahun 2010-2014 untuk perusahaan yang dipilih. Ukuran kinerja 

dipertimbangkan adalah ukuran berbasis pasar (Tobin’ Q) dan akuntansi berbasis 

ukuran (ROA). 

Mollah, Farooque, dan Karim (2012) meneliti tentang dampak dari 

spesifik dewan dengan kinerja finansial untuk menentukan peranan tata kelola 

suatu entitas dalam sikap kinerja perusahaan. Seperti pasar yang berkembang di 

Afrika sebagai Botswana. Model Ordinary Least Square (OLS) yang diterapkan 

kepada Bursa Efek Botswana (BEB), perusahaan-perusahaan yang terdaftar 

selama periode 2000-2007 akan memastikan peranan struktur kelola suatu 

perusahaan dalam kinerja perusahaan di pasar berkembang. 

Vieira (2018) meneliti tentang kinerja perusahaan dengan menguji 

hubungan antara dewan karakteristik direksi dan kinerja dalam bisnis keluarga. Ia 

menawarkan bukti untuk pertanyaan apakah family firm (FF) berbeda dari 

perusahaan non-keluarga dan melihat kemungkinan efek asimetris dan kesulitan 

ekonomi. Pendekatan data panel yang digunakan pada sampel perusahaan 

Portugis yang terdaftar pada euronext pertukaran Lisbon antara 2002 dan 2013. 

Variabel independen yang dipakai family firms, kepemilikan manajerial, gender 

diversity on the board, serta family members on board dan variabel kontrolnya 

yakni firm size, firm age, dan leverage. 

 

Gambar 2.3 Model penelitian tentang karakteristik dewan dan perusahaan 

keluarga terhadap kinerja perusahaan, sumber: Vieira (2018). 

Nurkhalifa Fajriya. Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan terhadap Kinerja Perusahaan. 
UIB Repository©2020 



13 

 

  Universitas Internasional Batam 

Pandey dan Sahu (2017) melakukan penelitian untuk menguji secara 

empiris hubungan struktur modal pada kinerja perusahaan. Struktur modal 

diwakili oleh debt to equity ratio sedangkan berbagai bentuk struktur kepemilikan 

yang diwakili oleh persentase promotor dalam kepemilikan negara, persentase 

promotor kepemilikan asing, dan persentase kepemilikan institusional. Selain itu, 

ROA dan laba atas net worth digunakan untuk mengukur kinerja akuntansi 

perusahaan. Dengan menggunakan data panel 2009-2016 dari 91 perusahaan 

manufaktur teratur diperdagangkan dan tercatat di Bombay Stock Exchange (BSE) 

200 indeks India. 

Kao, Hodgkinson, dan Jaafar (2018) menggunakan kumpulan data dari 

perusahaan yang tercatat di Taiwan akan menilai secara empiris efek dari struktur 

kepemilikan dan dewan direksi terhadap nilai perusahaan dengan perusahaan yang 

tercatat di Taiwan tahun 1997-2015. Penelitian ini menggunakan estimasi panel 

untuk mengeksploitasi kedua penampang dan waktu seri sifat data. Selain itu, 

Two-stage least squares (2SLS) digunakan sebagai uji ketahanan untuk 

mengurangi masalah endogeneity dengan variabel independennya kinerja 

perusahaan, dewan direksi, dan kepemilikan. 

Liao, Shyu, dan Chien (2014) meneliti tentang dampak kinerja 

perusahaan dengan struktur dari suatu kepemilikan direktur. Data diambil dari 

tahun 1994-2004, panel dari 488 perusahaan manufaktur Taiwan yang telah 

terdaftar di bursanya. Dalam rangka untuk memperbaiki masalah endogeneity. 

Dengan variabel independennya tata kelola perusahaan, kinerja, struktur 

kepemilikan, dan siklus hidup perusahaan (corporate life cycle). 

Zhang dan Erasmus (2016) melakukan penelitian tentang kinerja 

perusahaan dengan cara menganalisis tentang saham manajerial dan saham milik 

negara terhadap kinerja perusahaan. Data panel yang dipakai ialah data dari 153 

perusahaan yang tercatat di Dewan Pengembangan Usaha Pasar (DPUP) dari 2010 

hingga 2012. Sedangkan Irshad dan Ali (2015) meneliti tentang efektivitas dewan 

untuk mengukur pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Efektivitas dewan 

diukur oleh dewan independen, ukuran dewan, dan dualitas Chief Executive 

Officer (CEO). 
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Wahba (2014) melakukan observasi tentang dampak dari utang serta 

kinerja perusahaan. Perusahaan di Mesir yang sudah tercatat merupakan sampel 

yang dipakai. Metode kuadrat terkecil secara umum sebagai panel teknik data 

yang digunakan untuk menguji efek gabungan dari hutang dan kepemilikan 

manajerial tentang berbagai ukuran kinerja perusahaan (yaitu ROA dan Tobin’s 

Q).  

Sheikh, Wang, dan Khan (2013) melakukan observasi agar untuk 

menyidik apakah internal perusahaan pemerintahan seperti ukuran dewan, 

direktur, dualitas CEO, dan kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh bagi 

kinerja perusahaan Pakistan. Teknik ekonometrik panel yang digunakan untuk 

memperkirakan ikatan antara mekanisme tata kelola internal dan kinerja langkah-

langkah (pengembalian aset, laba atas ekuitas, laba per saham, dan rasio pasar-ke-

buku) memakai data entitas non-finansial yang tercatat di bursa saham Karachi 

Pakistan selama 2004-2008.  

Abebe dan Alvarado (2013) mengobservasi mengenai hubungan antara 

CEO dan kinerja perusahaan. Secara khusus membahas dua hal yang bertentangan 

dengan argumen tentang implikasi kinerja dari kepemimpinan CEO. Dengan 

mencocokkan sampel dari 82 perusahaan manufaktur Amerika Serikat dan 

membandingkan kinerja mereka menggunakan kedua akuntansi dan langkah-

langkah berbasis pasar. Sampel independen t-tes dan analisis varian digunakan 

untuk menguji secara empiris prediksi yang berlawanan. Data diperoleh dari basis 

data Mergent Online dan juga pengajuan proksi sampel perusahaan. 

Allam (2018) melakukan penelitian yang bertujuan untuk memberikan 

perbandingan empiris, perbandingan antara dampak mekanisme tata kelola 

perusahaan pada biaya agensi proksi dan ukuran kinerja perusahaan. Metode 

regresi panel diterapkan pada dua set data non-finansial perusahaan yang 

tergabung dalam indeks Financial Times Stock Exchange (FTSE) All-Share 

selama periode 2005-2011.  Variabel independennya resource dependence theory, 

stewardship theory, blockholding, blockholder identity, kepemilikan manajerial, 

biaya agensi, kinerja perusahaan, nilai perusahaan, krisis keuangan, dan 

endogenitas. 
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2.3   Pengaruh Variabel Independen terhadap Varibel Dependen 

2.3.1   Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Kinerja Perusahaan 

Konsentrasi kepemilikan mengarah kepada struktur yang mana 

pemegang saham besar mempuyai jumlah saham besar perusahaan. Konsentrasi 

kepemilikan merupakan keadaan yang sebagian besar sahamnya dikuasai oleh 

sebagian kecil baik individu maupun kelompok. Sehingga, individu maupun 

kelompok tersebut mempunyai saham yang relatif dominan dibanding pemegang 

saham yang lain. Konsentrasi kepemilikan di observasi ini diproksi dengan jumlah 

kepemilikan terbesar oleh individu. Dalam observasi yang dikerjakan oleh Altaf 

dan Shah (2018) mengungkapkan kalau adanya dampak yang timbul bagi 

konsentrasi kepemilikan untuk kinerja perusahaan. Sesuai observasi Jiang, Habib, 

dan Smallman (2009) yang mana pada penelitian tersebut memberikan pernyataan 

kalau semakin rendahnya konsentrasi kepemilikan maka akan menimbulkan 

pengaruh yang bagus untuk kinerja perusahaan, sedangkan tingkat yang lebih 

besar dari konsentrasi kepemilikan akan menimbulkan efek yang buruk bagi 

kinerja perusahaan karena konsentrasi kepemilikan dianggap penting untuk 

menambah kemampuan dari pemegang saham untuk mengawasi manajemen. 

Dalam pengawasan tersebut dilakukan untuk mengatasi manajemen agar tidak 

salah dalam mengambil keputusan sehingga bisa menurunkan kinerja perusahaan 

tersebut. 

Sedangkan Al-Saidi dan Al-Shammari (2015) mengatakan kalau kinerja 

suatu perusahaan tidak akan berpengaruh jika konsentrasi kepemilikan sebagai 

variabelnya. Hasil menolak perspektif teori agensi bahwa konsentrasi kepemilikan 

memengaruhi kinerja perusahaan dengan meningkatkan pemantauan dan 

mengurangi konflik kepentingan. Sesuai dengan observasi Zeng dan Lin (2011) 

dalam Aluchna dan Kaminski (2017), Desoky dan Mousa (2013), Lee dan Lee 

(2014), dan Wang dan Shailer (2015). 

H1:  Konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan positif  bagi kinerja 

perusahaan. 

2.3.2   Pengaruh Kepemilikan Negara terhadap Kinerja Perusahaan 

Kepemilikan negara merupakan kepemilikan yang seluruh modalnya 

dikuasai oleh pihak negara atau pemerintah. Thomsen dan Pedersen (2000) dalam 
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Aluchna dan Kaminski (2017) mengungkapkan bahwa sebagai kepemilikan 

negara internalizes hubungan antara pemerintah dan perusahaan memiliki efek 

negatif pada kinerja perusahaan. Karena tujuan politik dan sosial serta perilaku 

nirlaba dengan memaksimalkan perusahaan pemerintah yang dikendalikan 

menjadikan lingkungan organisatoris kaku. Studi ini juga selaras dengan studi 

Mao (2015) dan Ali, Qiang, dan Ashraf (2018) yang mana pada studi ini 

mengungkapkan kalau perusahaan dengan kepemilikan institusional dan negara 

yang sangat rendah mungkin sangat disukai. 

Sedangkan studi yang dilakukan Rasli, Goh, dan Khan (2013) 

menemukan bahwa kepemilikan negara yang berorientasi keuntungan 

menunjukkan hubungan positif dengan kinerja perusahaan. Sedangkan yang 

berorientasi nirlaba kepemilikan negara menunjukkan relasi yang tidak 

memberikan dampak yang signifikan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang di teliti oleh Rafiei dan Far (2014) . 

H2: Kepemilikan negara berpengaruh signifikan negatif bagi kinerja 

perusahaan. 

2.3.3   Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan 

Kepemilikan institusional mempunyai posisi yang berguna untuk 

meminimalisir konflik keagenan antara pemegang saham dengan manajer. Ketika 

kepemilikan institusi meningkat, mereka menjadi lebih aktif terlibat dalam tata 

kelola kepemilikan perusahaan mereka. Penekanan utama dari pemegang saham 

aktivis berevolusi menjadi fokus ke perusahaan yang berkinerja buruk dan 

menekan manajemen perusahaan tersebut untuk meningkatkan kinerja guna 

meningkatkan nilai pemegang saham. Al-Najjar (2015) melakukan penelitian 

yang di mana temuan menunjukkan bahwa investor institusi baik domestik 

maupun asing dapat memantau tindakan dan keputusan manajemen secara efektif 

dan membantu untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Karena kepemilikan 

saham besar mereka akan memiliki insentif yang lebih besar untuk memantau tata 

kelola perusahaan untuk memperoleh manfaat. Hal ini juga menemukan hubungan 

kepemilikan institusional dan kinerja perusahaan menjadi endogen. Studi ini 

sejalan dengan studi yang dilakukan Tsai dan Gu (2007), Sahut dan Gharbi 

(2010), Boone, Colombage, dan Gunasekarage (2011), Moscariello dan Masiello 
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(2013), Mao (2015), Saleem (2015), Devan, Mohd, Edi, dan Mohamad (2016), 

dan Chen, Blenman, Chen, dan Chen (2018). 

Di mana pada penelitian Sahut dan Gharbi (2010) menguatkan dampak 

positif dari aktivisme institusional terhadap kinerja perusahaan. Khususnya, 

mereka mendukung bahwa (1) investor institusi yang heterogen; (2) efek mereka 

pada kinerja perusahaan tergantung pada perilaku mereka (aktif atau pasif); (3) 

perilaku aktif kelembagaan lebih jelas dengan meningkatnya faktor yang mungkin 

memengaruhi lembaga bahwa kelompok maksimum faktor-faktor ini dapat 

memberikan pengaruh yang baik terhadap perusahaan untuk kinerja; dan (4) relasi 

diantara kepemilikan institusional terhadap kinerja suatu perusahaan adalah 

bilateral. Sedangkan Susanti dan Mildawanti (2014) mengungkapkan kalau 

kepemilikan institusional berpengaruh negatif dimana pihak institusi hanya bisa 

berorientasi terhadap institusi yang sedang laba dan bisa sewaktu-waktu menarik 

kepemilikan saham terhadap institusi. Hal ini mampu mengakibatkan turunnya 

drastis pada harga saham dalam suatu perusahaan. 

H3:  Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif bagi kinerja 

perusahaan. 

2.3.4   Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Perusahaan 

 Kepemilikan manajemen ialah proporsi dari pemegang saham dengan 

pihak manajemen yang aktif ikut dalam mengambil suatu keputusan untuk 

perusahaan. Ruan, Tian, dan Shiguang (2011) dan Kamardin (2016) meneliti 

tentang dampak kepemilikan manajerial dengan kinerja perusahaan melalui 

struktur modal. Studi ini menemukan kalau kepemilikan manjerial berhubungan 

positif yang signifikan bagi kinerja perusahaan. Salah satu dari studi yang 

dilakukan oleh dua peneliti tersebut salah satunya mengungkapkan bahwa 

kepemilikan manajerial secara relevan berdampak bagi struktur modal dan 

struktur modal berdampak bagi kinerja perusahaan karena dengan kepemilikan 

manajer yang tinggi akan memudahkan manajer dalam pengambilan keputusan. 

Selain itu, struktur modal ditentukan secara endogen oleh nilai perusahaan dan 

kepemilikan manajerial di perusahaan publik yang dikelola sipil Tiongkok antara 

tahun 2002 dan 2007. 
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Wiranata dan Nugrahanti (2014) melakukan penelitian yang hasilnya 

menunjukkan kalau kepemilikan manajerial tidak mempunyai dampak bagi 

kinerja perusahaan. Ini diakibatkan kepemilikan saham manajer yang sedikit, 

membuat manajer belum bisa ikut aktif untuk mengambil tindakan dalam suatu 

entitas, hingga tidak akan memberikan pengaruh bagi kinerja perusahaan. 

Selanjutnya Sintyawati (2018) menemukan hasil yang negatif antara kepemilikan 

manajerial dengan kinerja perusahaan karena rendahnya kepemilikan manajer 

akan mengurangi pengoptimalan kerja manajer dalam mengelola perusahaan. 

Sesuai dengan studi yang dilakukan Devie (2010) dan Berga, Dovladbekova, dan 

Abula (2018). 

H4:  Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif bagi kinerja 

perusahaan. 

2.3.5      Pengaruh Ukuran Dewan terhadap Kinerja Perusahaan 

Ukuran dewan merupakan total direksi yang ada disuatu perusahaan. 

Mohan dan Chandramohan (2018) mengungkapkan hasil penelitian mereka yang 

menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk melakukan proses pemantauan pada 

kinerja perusahaan yang unggul. Hasil yang didapat jika ukuran dewan meningkat 

melebihi titik tertentu maka akan membuat tingkat perusahaan menjadi rendah 

kinerjanya. Ini dikarenakan ukuran dewan yang banyak, tidak mampu menjadikan 

mekanisme tata kelola perusahaan menjadi lebih berkembang sehingga membuat 

nilai perusahaan menjadi rendah. Mayoritas studi telah mendokumentasikan relasi 

yang non signifikan diantara ukuran dewan terhadap kinerja perusahaan. 

Hubungan negatif juga terjadi di dalam studi Vo dan Phan (2013) dan Kao et al. 

(2018). 

Belkhir (2009) mereka mengungkapkan kalau ukuran dewan 

memengaruhi kinerja. Mereka ada bukti bahwa kinerja masa lalu secara langsung 

memengaruhi ukuran dewan saat ini. Hal ini dikarenakan dengan ukuran dewan 

yang banyak mampu membantu perusahaan tersebut untuk meningkatkan 

pengawasan yang lebih bagus untuk perusahaan. Karena mereka menganggap 

kalau semakin banyaknya ukuran dewan berarti tandanya beragam juga kualifikasi 

dari anggota direksi perusahaan sehingga dapat meningkatkan kualitas aksi yang 

diambil oleh perusahaan. Namun, disadari bahwa sejumlah faktor yang tidak 
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terkendali dalam persamaan regresi kinerja dapat menyebabkan hubungan positif 

ini antara ukuran dewan dan kinerja. Ini sejalan dengan studi yang di teliti oleh 

Dwivedi dan Jain (2005) dan Buallay, Hamdan, dan Zureigat (2017). 

H5: Ukuran dewan berpengaruh signifikan negatif bagi kinerja perusahaan. 

2.3.6 Pengaruh Direktur Independen terhadap Kinerja Perusahaan 

Direktur independen ialah orang yang bertugas dalam menjalankan 

operasional suatu perusahaan yang mana dalam tugasnya akan diawasi dan diberi 

masukan oleh komisaris independen. Mishra, Kumar, dan Kapil (2018) 

memperlihatkan kalau direktur independen berhubungan positif dan signifikan 

dengan kedua kinerja langkah-langkah, menambahkan kepercayaan pada teori 

"akses sumber daya". Direktur independensi sangat signifikan terkait dengan 

ukuran kinerja berbasis akuntansi. Ini mungkin karena dua hal. Pertama, faktor 

kontekstual manajemen promotor menciptakan situasi di mana direktur 

independen mungkin tidak memiliki suara independen dan kedua, meskipun 

direktur independensi memengaruhi kinerja perusahaan secara positif, pasar tidak 

memberikan banyak nilai padanya. Sesuai dengan observasi Azutoru, Obinne, dan 

Chinelo (2017), Palaniappan (2017) dan Kao et al. (2018). 

Sedangkan Yasser dan Seamer (2017) menemukan kurangnya dampak 

dari independen direktur pada kinerja perusahaan tentu bertentangan dengan 

norma tata kelola perusahaan yang diterima dan sistem peraturan berbasis barat 

yang mendukung direktur independensi. Namun, hasil yang ditemukan sejalan 

dengan semakin banyak penelitian yang melaporkan bahwa independen direktur 

tidak mempunyai dampak signifikan bagi kinerja perusahaan. 

H6: Direktur independen berpengaruh signifikan positif bagi kinerja 

perusahaan. 

2.3.7 Pengaruh Komite Audit Independen terhadap Kinerja Perusahaan 

Independensi anggota komite audit diperlukan dalam mengawasi 

manajemen laba. Independen dari komite audit ini sendiri dapat bermanfaat dalam 

mengontrol laporan keuangan. Adiati (2017) melakukan observasi tentang 

hubungan komite audit independen dengan kinerja suatu entitas dalam 

perusahaan. Hasil yang didapat adalah tidak adanya dampak antara jumlah komite 

audit independen terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya Ayda et al. (2017)  
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juga melakukan observasi yang mana komite audit independen berdampak negatif 

bagi kinerja perusahaan yang bisa diartikan sebagai hasil logis dari efek negatif 

dari independensi dewan. 

Akan tetapi Kallamu dan Saat (2015) melakukan penelitian tentang 

hubungan komite audit independen dengan kinerja perusahaan. Hasil didapat 

memperjelas kalau komposisi komite audit yang kebanyakan independen akan 

berdampak bagi kinerja suatu entitas. Observasi dari Naimah dan Hamidah (2017) 

juga menyatakan kalau keberadaan independensi komite audit mampu 

memberikan informasi akuntansi yang handal, sehingga independensi dari 

anggota komite audit diharapkan mampu menambah nilai suatu perusahaan.  

H7: Komite audit independen berpengaruh signifikan positif bagi kinerja 

perusahaan. 

2.3.8 Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan 

Komite audit telah banyak dipelajari dari berbagai aspek yang beberapa 

diantaranya mengungkapkan kalau kehadiran komite audit mampu menaikkan 

kinerja atau mengurangi manajemen laba dan penipuan (Weir et al., 2002 dalam 

Ayda et al., 2017). Lary, Akeel, dan Taylor (2011) mengatakan bahwa seberapa 

banyak pertemuan yang dilaksanakan oleh komite audit tidak membuat tugas 

komite audit tersebut bagus, malah akan menambah masalah. Mengadakan 

pertemuan artinya juga menggabungkan pendapat dan ide dari beberapa anggota 

dan saat fase yang tinggi dalam suatu masalah maka masalah akan semakin rumit 

karena berbedanya pemikiran tiap anggota. Seberapa sering pertemuan yang 

dilakukan tidak berpengaruh bagi kinerja perusahaan. Ini sejalan dengan studi 

yang di teliti oleh Adiati (2017). 

Sedangkan Bouaziz dan Triki (2016) mengungkapkan jika frekuensi 

pertemuan yang dilakukan anggota komite audit ditiap tahunnya akan 

meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Selain itu, Naimah dan Hamidah (2017) 

juga membuat penyataan dari hasil observasi yang dia lakukan yaitu sebagai 

pengawas proses akuntansi keuangan, melakukan pertemuan setidaknya empat 

kali setahun untuk menjamin kualitas pelaporan keuangan. Jika ukuran komite 

audit dan audit frekuensi rapat komite dapat meningkatkan proses akuntansi 
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keuangan, sehingga diharapkan ukuran komite audit dan frekuensi pertemuan 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

H8: Rapat komite audit berpengaruh signifikan positif bagi kinerja 

perusahaan. 

2.3.9 Pengaruh Financial Expert terhadap Kinerja Perusahaan 

Keahlian bidang keuangan di dalam anggota komite audit sepatutnya 

mempunyai wawasan yang baik untuk mengawasi dalam pelaporan keuangan 

disebut dengan financial expert. Adiati (2017) melakukan observasi tentang 

dampak keahlian keuangan dengan kinerja perusahaan. Hasil observasi tersebut 

menunjukkan dampak yang positif dari variabel tersebut di mana makin besar 

tingkat ahli keuangan komite audit, artinya semakin bagus juga kinerja suatu 

perusahaan tersebut karena semakin banyaknya anggota komite audit yang 

memiliki kualifikasi di bidang keuangan maka mereka mampu mengawasi laporan 

keuangan dengan baik. Ini selaras dengan observasi yang diteliti Azmi dan 

Rozainun (2012) yang mengungkapkan kalau adanya dampak yang positif 

diantara variabel saat komite audit yang anggotanya mempunyai kemampuan di 

bagian akuntansi maupun keuangan. 

Sedangkan Carcello dan Hollingsworth (2008) menyatakan jumlah ahli 

keuangan berdampak negatif pada kinerja perusahaan. Berdasarkan sifat dan latar 

belakang anggota dewan dan karena implementasi persyaratan komite audit baru-

baru ini. Hal ini bisa karena kurangnya pengalaman dan keterampilan audit di 

antara komite audit yang diperlukan untuk mengimplementasikan yang 

ditugaskan.  

H9: Financial expert berpengaruh signifikan positif bagi kinerja perusahaan. 

 

2.4 Model Penelitian  

Penulis mengembangkan observasi berdasarkan gambaran penelitian 

yang berhubungan dengan variabel independen terhadap dependen. Berikut model 

penelitian yang dijabarkan: 
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Gambar 2.4 : Model penelitian tentang pengaruh struktur kepemilikan dan 

Karakteristik dewan terhadap kinerja perusahaan, sumber: Aluchna dan Kaminski 

(2017) dan Ayda et al. (2017). 
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