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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kinerja Keuangan 

Menurut Agustiningsih, Sulistyaningsih, dan Purwanto (2016),  

kapabilitas perusahaan perihal pengelolaan dan pengendalian sumber daya yang 

dimilikinya dalam suatu periode menjadi pengertian dari kinerja keuangan, 

informasi mengenai kinerja keuangan ini dijadikan pertimbangan utama oleh 

investor dalam mengambil keputusan. Kinerja keuangan merupakan sebuah 

informasi mengenai hasil yang diraih oleh manajemen perusahaan yang berkenaan 

dengan pengelolaan aset perusahaan yang dibarengi dengan efektivitas pada 

periode tertentu, informasi ini sangat dibutuhkan oleh pemegang saham beserta 

pihak berkepentingan lainnya untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat 

keberhasilan perusahaan. Agar bisa melihat kinerja keuangan perusahaan, perlu 

dilakukannya analisis laporan keuangan, dengan cara membandingan kinerja 

keuangan perusahaan lain yang industrinya punya kesamaan, termasuk 

membandingkan posisi keuangan di beberapa periode tahun sebelumnya, 

menganalisis rasio keuangan, contohnya rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan 

profitabilitas, setelah melakukan analisis laporan keuangan perusahan baru dapat 

menyimpulkan mengenai kinerja perusahaan dari suatu periode, apakah kinerja 

perusahaan mengalami peningkatan atau penurunan (Lindrawati, Felicia, & T, 

2008). 

Pengukuran kinerja keuangan merupakan kegiatan penting dalam 

perusahaan dalam rangka memperbaiki kegiatan operasionalnya. Jika suatu 

perusahaan mengalami penurunan kinerja keuangan maka dapat segera 

menemukan penyebab yang mengakibatkan penurunan kinerja keuangan dan 

memperbaikinya, apabila kinerja perusahaan mengalami kenaikan maka dapat 

menentukan target kinerja keuangan untuk periode selanjutnya dan memperbaiki 

kegiatan operasionalnya menjadi lebih efektif dan efisien sehingga target kinerja 

keuangan pada periode selanjutnya dapat tercapai (Hery, 2015). 

Sebagaimana yang disebutkan Hery (2015) tujuannya pengukuran kinerja 

keuangan perusahaan di antaranya:  
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1. Bisa diketahuinya tingkat likuiditas agar bisa memberi petunjuk 

berkenaan dengan kapabilitas perusahaan dalam pemenuhan 

kewajibannya.  

2. Mengidentifikasi tingkat solvabilitas agar bisa ditunjukkannya 

kapabilitas perusahaan dalam hal pemenuhan kewajiban keuangannya 

bilamana perusahaan terlikuidasi.  

3. Mengetahui jumlah laba yang diperoleh perusahaan dalam periode 

tertentu. 

4. Diketahuinya tingkat kestabilan agar bisa mengindikasikan kapabilitas 

perusahaan, agar kestabilan dalam menjalankan bisnisnya bisa direalisasi 

dapat dilihat dari kemampuan untuk melunasi kewajibannya termasuk 

beban bunga atas hutangnya sesuai dengan batasan waktu yang 

ditentukan. 

Oleh karenanya, bisa dikonkusikan bahwasanya kinerja keuangan ialah 

suatu nilai tingkat keberhasilan seorang manajemen dalam memanfaatkan aset 

yang dimilikinya dalam periode waktu tertentu dan manajemen diharuskan untuk 

menjalankan tindakan pengevaluasian dalam perbaikan atas kinerja 

perusahaannya yang tidak sehat. 

Banyak aspek yang memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 

Contohnya, struktur kepemilikan dipercaya bisa menaikkan kinerja keuangan 

perusahaan, pengawasan yang memadai oleh pemegang saham terhadap 

manajemen perusahaan dipercaya dapat menghindari konflik keagenan yang dapat 

merugikan perusahaan. Aspek lainnya yang bisa menjadikan kinerja keuangan 

perusahaan mengalami peningkatan yaitu tanggung jawab perusahaan. Bila 

tanggung jawabnya dijalankan dengan semestinya dan diungkapkannya dengan 

sempurna ke dalam laporan tahunan, maka bisa meningkatkan kepercayaan 

masyarakat dan menambah daya tarik kepada investor agar mau menginvestasikan 

modalnya (Gunawan & Yuanita, 2018). 

Pada penelitian ini, kinerja keuangan diwakili oleh ROA (Return on 

Asset). ROA ialah sebuah analisis rasio profitabilitas keuangan untuk menilai 

tingkat efisiensi perusahaan berkenaan dengan pengelolaan aset yang dimiliki 

hingga menghasilkan laba menurut Feng et al. 2018 dalam penelitiannya. 
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Beberapa variabel yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dalam penilitian 

ini seperti pengungkapan CSR dan struktur kepemilikan. 

 

2.2 Tanggung Jawab Sosial  

Istilah tanggung jawab sosial pada awalnya tercantum dalam tulisan 

Sosial Responsibility of the Businessman tahun 1995, menjelaskan bahwasanya 

tanggung jawab sosial bukanlah dikarenakan adanya kewajiban yang pemerintah 

tetapkan, namun disebabkan lahirnya komitmen dalam konteks etika bisnis supaya 

bisa meraih kesejahteraam bersama masyarakat sebagaimana prinsip kelayakan 

yang sesuai nilai dan apa yang dibutuhkan masyarakat. Reputasi perusahaan di 

tengah lingkungan dan masyarakat dampaknya ada dalam dua situasi, yaitu 

berdampak positif jika perusahaan ditengah masyarakat dan lingkungan 

manambah nilai seperti menyumbang pendapatan daerah, membuka lapangan 

pekerjaan, dan berdampak negatif jika perusahaan ditengah masyarakat dan 

lingkungan menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan. Kepedulian 

perusahaan akan lingkungan dan masyarakat bisa direalisasikan  lewat 

implementasi tanggung jawab sosialnya pada lingkungan dan masyarakat 

sekitarnya (Wardhani, 2013). 

Perilaku etis perusahaan yang diimplementasikan lewat tanggung jawab 

sosial pada lingkungan bisa memunculkan efek positif terkait dengan 

keberlangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang yang terefleksi dalam 

untung yang perusahaan peroleh termasuk naiknya kinerja keuangan (Wardhani, 

2013; Lindrawati et al., 2008). Mengacu pada teori stakeholder yang memberi 

pemaparan bahwasanya tanggung jawab sosial bisa dimanfaatkan sebagai strategi 

perusahaan yang tujuannya memberi rasa puas atas apa yang stakeholder 

kehendaki. Stakeholder memberi support pada perusahaan yang selanjutnya 

berefek positif berkenaan dengan pengoptimalan profitabilitas perusahaan 

(Rahayu, Darminto, & Topowijono, 2014). 

Teori lain yang mendasari tanggung jawab sosial adalah teori legitimasi, 

menurut Anggraeni dan Djakman (2018) teori ini berfokus pada strategi 

perusahaan yang berkenaan dengan pengelolaan aktivitas-aktivitas yang berefek 

pada perusahaan dan akhirnya bisa memperoleh status legal. Salah satu instrumen 
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untuk mendapat status itu yaitu dengan aktivitas CSR. Di samping mendapatkan 

status legal, tanggung jawab sosial bisa pula andil dalam peningkatan reputasi 

perusahaan yang diimbangi dengan kepatuhan pada aturan dan norma sosial, 

termasuk pengadaan aktivitas-aktivitas di mana masyarakat yang berada di area 

perusahaan bisa terlibat.  

 

2.3 Struktur Kepemilikan 

Kepemilikan ialah sebuah kekuasaan yang memiliki kekuatan untuk 

mengontrol sesuatu yang dimilikinya, kepemilikan dalam perusahaan perseroan 

ditentukan oleh jumlah saham yang dimiliki. Tujuan utamanya perusahaan yaitu 

menaikkan nilai perusahaan. Makin tinggi nilainya, maka makin memberi 

penggambaran kesejahteraan pemiliknya, oleh karenanya para pemegang saham 

tertarik berinvestasi ke perusahaan. Terkadang dalam upaya mencapai tujuannya, 

yakni agar bisa menaikkan nilai perusahaan, terjadi konflik keagenan di mana 

pemegang saham akan merasa dirugikan oleh agen yang menjalankan perusahaan, 

oleh karenanya adanya struktur kepemilikan menjadi mekanisme pengurangan 

permasalahan antara manajemen dan pemegang saham (Solikin, Widaningsih, & 

Lestari, 2015). Kepemilikan manajerial yaitu persentase kepemilikan yang 

manajemen punyai. Makin besarnya kepemilikan manajer, makin memaksimalkan 

kinerja keuangan karena manajer juga mempunyai saham perusahaan. 

Kepemilikan institusional interpretasinya yaitu jumlah yang institusi lain miliki 

atas saham perusahaan. Kepemilikan ini bisa menaikkan pengawasan terhadap 

manajemen dalam menjalankan perusahaan. Ada keyakinan bahwasanya 

pengawasan yang ketat bisa meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

Sebagian perusahaan di Indonesia tendensinya yaitu kepemilikan saham 

yang terkonsentrasi. Kepemilikan terkonsentrasi diinterpretasikan sebagai 

kepemilikan saham yang kebanyakan dimiliki pihak manajerial. Terdapatnya 

struktur kepemilikan terkonsentrasi yang tinggi, maka informasi yang akan 

dicantumkan dalam laporan tahunan akan makin sedikit, sebab manajemen punya 

akses luas atas informasi tersebut tanpa adanya keharusan memeriksa laporan 

tahunan yang terpublikasi berbeda dengan pemegang saham minoritas yang akan 

kesulitan mendapatkan akses informasi mengenai perusahaan hal ini bisa memicu 
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kemunculan persoalan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (Lestari 

& Juliarto, 2017; Nuryaman, 2009).  

 

2.4 Model Penelitian Terdahulu 

Penulis mengaplikasikan beberapa penelitian terdahulu sebagai 

rujukannya dalam penyelesaian penelitian ini. Berikut beberapa jurnal penelitian 

yang berkenaan dengan dengan penelitian yang penulis laksanakan. 

Sudah banyak peneliti terdahulu yang meneliti pengaruh variabel 

independen CSR, struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan. Feng et al. 

(2018) mengulas dampak tanggung jawab sosial dan struktur kepemilikan pada 

pengembangan keuangan berkelanjutan di industri energi di negara China. 

Penelitian melibatkan 64 perusahaan energi yang ada di bursa efek Shanghai dan 

Shenzhen dengan durasi sampel data dari tahun 1992-2016. Hasil penelitiannya 

memberi indikasi bahwasanya kinerja keuangan dipengaruhi secara positif oleh 

tanggung jawab sosial dan sirkulasi kepemilikan memiliki hubungan positif. 

Dalam penelitian tersebut, model penelitiannya yaitu:  

 

 Gambar 1 Model penelitian (Feng et al., 2018). 

Penelitian yang menyangkut efek dari CSR terhadap kinerja keuangan 

juga sudah banyak diteliti seperti yang dijalankan oleh Winardi (2009) mengenai 

pengaruh dari dilakukannya pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangannya 

perusahaan disektor perbankan yang ada di BEI pada tahun 2011 menjadi objek 
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penelitian dengan kinerja keuangannya yang diukur dengan rasio profitabilitas. 

Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pengungkapan CSR tidak 

mempengaruhi kinerja keuangannya dan mengindikasi bahwa pemegang saham 

tidak memperhatikan dan mengapresiasi mengenai pengungkapan CSR yang ada 

pada laporan tahunan perusahaan. Berikut peneliti yang melakukan penelitian 

berkenaan mengenai pengaruh CSR terhadap kinerja keuangannya (Eka N. Sari & 

Sinambela, 2007; Winardi, 2009; Wardhani,2013; Shafariani, 2013; Sari & 

Suaryana, 2013; Satria & Daljono, 2014; Rahayu et al., 2014; Maqbool & 

Zameer, 2018; Gunawan & Yuanita, 2018).  

Struktur kepemilikan yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

keuangan juga sudah banyak diteliti penelitian sebelumnya yang meneiliti variabel 

ini sebagai variabel independennya. Nuryaman (2009) dalam penelitiannya 

menggunakan struktur kepemilikan terkosentrasi sebagai variabel independennya, 

selanjutya penelitian Lestari dan Juliarto (2017) yang dalam penelitiannya struktur 

kepemilikan terkonsentrasi, manajerial, dan institutional yang menjadi variabel 

independennya, Kumaat (2013); Wehdawati, Swandari, dan Jikrillah (2015) 

menggunakan struktur kepemilikan manajerial dan institutional, Suyono (2010) 

menggunakan persentase saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh publik. 

Gunawan dan Yuanita (2018) meneliti mengenai pengungkapan 

tanggung jawab sosial terhadap kinerja keuangannya yang dimoderasi oleh 

struktur kepemilikan. Untuk menganalisa kinerja keuangan menggunakan rasio 

profitabilitas. Struktur kepemilikannya yang menjadi variabel moderasi diukur 

oleh kepemilikan asing. Hasil penelitian secara empiris memberi indikasi 

bahwasanya CSR pengaruhnya positif kepada kinerja keuangannya, dan 

menyimpulkan bahwasanya kepemilikan asing tidak mempunyai pengaruh 

terhadap hubungan CSR dan kinerja keuangannya.  
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Gambar 2 Model Penelitian (Gunawan & Yuanita, 2018). 

Sudah banyak peneliti yang meneliti apa saja yang menjadi elemen yang 

memengaruhi kinerja keuangan seperti penelitian oleh Widyaningsih dan Utomo 

(2013) menyimpulkan bahwasanya Good Corporate Governance pengaruhnya 

signifikan pada kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang ada di daftar BEI 

tahun 2010-2011, dan menerangkan bahwasanya kepemilikan manajerial dan 

institusional tidak ada pengaruh pada kinerja keuangannya. Penelitian yang sama 

dijalankan pula oleh Hisamuddin dan Tirta (2012); Sodaryono dan Riduifana 

(2013); Prasojo (2015); Solikin, Widaningsih, dan Lestari (2015); Agustiningsih 

et al. (2016) yang juga meneliti pengaruhnya kepemilikan dan ukuran sebuah 

perusahaan pada kinerja keuangan. 

Bisa disimpulkan dari penelitian terdahulu yang sudah banyak peneliti 

yang meneliti mengenai kinerja keuangan yang pengaruhnya disebabkan oleh 

berbagai variabel. Dalam penelitian ini penulis akan berfokus meneliti hubungan 

tanggung jawab sosial terhadap kinerja keuangan dengan dimoderasi oleh struktur 

kepemilikannya. 

 

2.5 Pengaruh Variabel Independen ke Variabel Dependen 

2.5.1 Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Terhadap Kinerja Keuangan 

Bentuk kesungguhan perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap 

lingkungan daerah sekitar perusahaan yang mungkin menerima dampak dari 

kegiatan operasi perusahaan dengan cara menyisihkan sebagian harta kekayaan 
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perusahaan merupakan definisi dari CSR. Tanggung jawab sosial ini berguna 

untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi jika perusahaan tidak 

melakukan tanggung jawab dan upayanya untuk meningkatkan efek baik dari 

operasi perusahaan kepada seluruh pihak yang mempunyai kepentingan dalam 

kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Sebagaimana penelitian yang dijalankan Melawati, Nurlaela, dan 

Wahyuningsih (2016) mengungkapkan bahwasanya CSR tidak mampu 

memengaruhi kinerja keuangan perusahaan artinya kegiatan CSR yang dilakukan 

tidak mendapat reaksi dari investor, hal ini didukung oleh (Lindrawati et al., 

2008; Wardoyo & Veronica, 2013). Perbedaan pendapat mengenai hasil penelitian 

yang dijalankan Gantino (2016) yang menyebutkan bahwasanya CSR 

pengaruhnya positif terhadap kinerja keuangan di mana perusahaan yang 

melaksanakan tanggung jawab sosial bisa menaikkan rasa percaya dalam diri 

masyarakat pada produk perusahaan yang akhirnya bisa andil dalam peningkatan 

reputasi perusahaan. Penelitian tersebut mendapat dukungan dari penelitian yang 

dilaksanakan Suyono (2010); Yadnyana dan Damanik (2017); Feng et al. (2018)  

di mana hasil penelitiannya menyatakan bahwa CSR berpengaruh kearah positif 

terhadap kinerja keuangan perusahaan.  

H1 Tanggung jawab sosial berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

keuangan. 

 

2.5.2 Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan didirikan dengan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, 

semakin tinggi keuntungan yang dialami perusahaan akan menggambarkan 

kesejahteraan pemiliknya, dengan begitu dapat menarik calon investor untuk 

dapat menginvestasikan modalnya kepada perusahaan. Seorang manajer selaku 

agen yang menjalankan perusahaan bertanggung jawab untuk meningkatkan nilai 

dan kinerja perusahaan, manajer harus terlebih dahulu memaksimalkan 

kesejahteraan para shareholder, tetapi pada kenyataannya banyak terjadi 

penyimpangan dalam upaya mencapai tujuan tersebut, penyimpangan yang terjadi 

ini dapat menimbulkan perbedaan kepentingan antara agen yang menjalankan 

Desrika Putri Amaliya. Analisis Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Terhadap Kinerja Keuangan Dimoderasi oleh Struktur 
Kepemilikan Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository©2020



14 
 

Universitas Internasional Batam 

 

perusahaan dengan pemegang saham, konflik sepeti ini sering kita kenal dengan 

agency conflict (Solikin et al., 2015). 

Setiap Negara memiliki beragam karakteristik struktur kepemilikan. 

Contohnya Amerika Serikat yang sahamnya tersebar, kepemilikan saham ini akan 

mengakibatkan turunnya pengawasan terhadap pihak manajemen perusahaan. 

Sebagaimana teori agensi tradisional, kepemilikan terkonsentrasi bisa menaikkan 

kapabilitas pengawasan pada manajemen perusahaan supaya bisa memiliki 

kesesuaian dengan tujuan yang harus direalisasikani. Hal ini dapat terjadi 

dikarenakan hukum di Amerika yang kuat mengenai perlindungan terhadap 

pemegang saham minoritas. Hal bertolak belakang akan terjadi jika disuatu negara 

tersebut hukumnya lemah perihal pemberian proteksi bagi pemegang saham 

minoritas sebagaimana yang disebutkan (Lestari & Juliarto, 2017). 

Menurut hasil penelitian Feng et al. (2018) di mana saham yang 

diperdagangkan memiliki hubungan positif terhadap kinerja keuangan, sirkulasi 

kepemilikan di mana perusahaan membedakan antara saham yang dapat 

diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan, kepemilikan yang menyebar 

maka semakin luas infomasi yang disajikan, penyajian informasi yang luas akan 

menjadi bahan pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya atau tidak. 

Jumlah saham yang dapat diperdagangkan tinggi akan mendorong manajer untuk 

memaksimalkan kinerja keuangan. Sehingga hipotesis yang kedua adalah: 

H2 Proporsi saham yang diperdagangkan berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja keuangan. 

Feng et al. (2018) mengemukakan bahwasanya perusahaan yang 

menggunakan struktur kepemilikan terkonsentrasi bisa membatasi kekuatan 

manajer dalam mengejar kepentingan pribadi. Menurut Lestari dan Juliarto (2017) 

struktur kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh pada kinerja keuangan kearah 

negatif sebab struktur kepemilikan terkonsentrasi akan membentuk pemegang 

saham yang mayoritas dan minoritas, oleh karenanya sesuai dengan penelitian 

tersebut, pemegang saham mayoritas akan bertendensi menjalankan aksi untuk 

kepentingan pribadinya dengan mengabaikan pemegang saham minoritas tindakan 

seperti ini mengakibatkan kerugian pada perusahan yang mengakibatkan kinerja 
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keuangan perusahaan tersebut tidak terlalu bagus. Sehingga hipotesis ketiga yang 

penulis ambil adalah: 

 H3 Struktur kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh signifikan negatif terhadap 

kinerja keuangan. 

 

2.6 Pengaruh Variabel Moderasi dalam Memoderasi Pengaruh Variabel 

Independen terhadap Variabel Dependen 

2.6.1 Pengaruh Tanggung Jawab Sosial terhadap Kinerja Keuangan 

dengan Moderasi Saham yang diperdagangkan 

Menurut teori pemangku kepentingan, keberhasilan perusahaan tidak 

sekedar dipengaruhi oleh pemegang saham, namun juga oleh pemangku 

kepentingan lain seperti pemerintah, karyawan, pemasok, pelanggan, dan 

masyarakat. Perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial mencoba untuk 

menyeimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan dan dapat dihargai 

dengan profitabilitas yang lebih tinggi. Struktur kepemilikan yang tepat 

membantu untuk mencapai tujuan ini (Feng et al., 2018). 

Pemegang saham yang dapat diperdagangkan memiliki hak untuk 

berpartisipasi dalam rapat dan pemungutan suara pemegang saham, sehingga 

mereka memiliki lebih banyak akses ke manajemen dan dapat membatasi perilaku 

kepentingan pribadi manajer. Mereka juga memiliki pengaruh lebih besar 

terhadap perilaku yang bertanggung jawab secara sosial, oleh karena itu menurut 

Feng et al. (2018) rasio saham yang dapat diperdagangkan secara positif 

mempengaruhi CSR. 

Teori pemangku kepentingan menunjukkan bahwa perusahaan harus 

menyeimbangkan kepentingan pemangku kepentingan dan memikul tanggung 

jawab ekonomi dan sosial yang sesuai. Rasio saham yang dapat diperdagangkan 

tinggi mengarah ke keragaman pemegang saham di mana minat dan saran mereka 

yang beragam dapat memengaruhi manajemen perusahaan dan keputusan bisnis. 

keberagaman, oleh karena itu hipotesis ke empat yang penulis teliti yaitu: 

H4 Tanggung jawab sosial berpegaruh signifikan positif terhadap kinerja 

keuangan dengan dimoderasi oleh rasio saham yang diperdagangkan. 
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2.6.2 Pengaruh Tanggung Jawab Sosial terhadap Kinerja Keuangan 

dengan Moderasi Kepemilikan Terkonsentrasi 

Kepemilikan terkonsentrasi dulu memiliki hubungan positif dengan 

kinerja dalam literatur tata kelola karena berusaha untuk memaksimalkan nilai 

investasi dalam jangka pendek. Namun, perusahaan dengan konsentrasi 

kepemilikan tinggi akan menunjukkan berkurangnya keragaman CSR. Dam dan 

Scholtens (2013) menemukan bahwa kepemilikan yang lebih terkonsentrasi 

sejalan dengan kebijakan CSR yang lebih buruk karena pemegang saham 

mungkin merasa bahwa mereka memiliki perusahaan dengan kepemilikan yang 

terbesar akan berpendapat bahwa manfaat dari tanggung jawab sosial tidak lebih 

besar dari biayanya sehingga memutuskan untuk mengurangi atau bahkan tidak 

melakukan aktivitas CSR. Peng dan Yang (2014) meneliti peran konsentrasi 

kepemilikan dalam CSR dan firm performance untuk lima industri berpolusi 

tinggi di Taiwan dan menunjukkan bahwa CSR dimoderasi secara negatif oleh 

kepemilikan. Dapat disimpulkan bahwa konsentrasi kepemilikan dapat 

memoderasi tanggung jawab sosial terhadap kinerja keuangan sehingga hipotesis 

ke lima yaitu: 

 H5 Tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja keuangan dengan dimoderasi oleh konsentrasi kepemilikan. 

 

2.7 Pengaruh Variabel Kontrol Terhadap Kinerja Keuangan 

2.7.1 Leverage 

Perusahaan memerlukan pendanaan yang banyak untuk melakukan 

kegiatan operasionalnya agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan. Dana bisa didapat dari pihak dalam ataupun luar perusahaan. 

Perusahaan yang memilih sumber pendanaannya dengan hutang, maka perusahaan 

telah melakukan financial leverage. Analisis ini digunakan untuk mengetahui dari 

jumlah aset perusahaan secara keseluruhan yang bersumber dari hutang dan yang 

merupakan modal sendiri dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan (Ludijanto, Shella Ekawati, Handayani, Siti Ragil, Hidayat, 2014). 

Semakin besar nilai leverage perusahaan akan menyebabkan naiknya nilai 

perusahaan sebab pembayaran bunga atas pinjaman merupakan pengurang pajak 
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yang mengakibatkan kinerja semakin tinggi. Menurut (Solikahan, Ratnawati, & 

Djawahir, 2013) leverage berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja 

keuangan karena perusahaan yang melakukan pendanaan dari hutang jika dana 

tersebut dialokasikan untuk investasi yang tepat dapat meningkatkan nilai dari 

kinerja perusahaan. Yuyun (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwasanya 

perusahaan yang leveragenya tinggi akan menurunkan kinerja keuangan 

dikarenakan tingginya resiko. Hal ini sejalan dengan penelitian Azis dan Hartono 

(2017) ; Eva dan Artinah (2016) ; Sambora, Handayani, dan Rahayu (2014) 

mengenai leverage mempengaruhi kinerja secara signifikan negatif. Menurut 

(Sesotyaningtyas, 2012) tidak berpengaruh signifikan karena dengan memiliki 

dana internal yang kuat dalam memenuhi kegiatan operasionalnya tidak 

memerlukan lagi pinjaman dari pihak luar. Dapat disimpulkan leverage 

mempengaruhi kinerja jika perusahaan dapat mengelola pinjaman tersebut dengan 

baik. 

 

2.7.2 Ukuran Perusahaan 

Perusahaan besar diasumsikan memiliki kinerja yang cukup baik untuk 

menghasilkan laba. Makin besarnya aset perusahaan, semakin besar pula ukuran 

perusahaan (Sri, Dewi, & Wirajaya, 2013). Semakin besar nilai perusahaan maka 

kinerja nya dianggap semakin baik pula kinerjanya yang dapat menrik investor 

dalam menginvestasikan modalnya hal ini dapat mengakibatkan kinerja keuangan 

perusahaan meningkat, oleh karena itu ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

positif (Arisadi, Djumahir, & Djazuli, 2011; Akbar, 2012). Kondisi perekonomian 

yang lemah dapat menurunkan kinerja keuangan karena tingginya aset yang 

dimiliki tidak diimbangi dengan tingginya laba sehingga berpengaruh signifikan 

negatif menurut (Wufron, 2017). Perusahaan yang termasuk kedalam perusahaan 

besar jika pengelolaan didalam perusahaan tidak bagus maka kinerja keuangannya 

juga tidak bagus, pendapat ini didukung oleh Yuyun (2013); Sukandar (2014) 

bahwasanya besar atau kecil perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

mempengaruhi kinerja. 
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2.7.3 Long Term Debt 

Long term debt adalah sebuah rasio keuangan yang menilai aset 

perusahaan yang berasal dari hutang jangka panjang yang mencakup pinjaman 

atau kewajiban lainnya yang berlangsung lebih dari satu tahun. Rasio ini 

memberikan ukuran umum dari keuangan jangka panjang perusahaan termasuk 

kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya (Kenton, 2019). Semakin besar 

hutang jangka panjang perusahaan berpengaruh signifikan positif dalam 

meningkatkan kinerja keuangan karena diharuskan membayar bunga atas hutang 

yang akan mengakibatkan kurangnya pajak yang akan dibayar (Ludijanto, Shella 

Ekawati, Handayani, Siti Ragil, Hidayat, 2014). Pendapat yang berbeda yang 

diberikan Herdiyanto (2015); Haryati dan Widyarti (2016) yang berpendapat 

bahwa terdapat hubungan signifikan negatif karena utang jangka panjang 

memiliki resiko yang besar yang dapat menurunkan profitabilitas perusahaan jika 

tidak mampu membayar hutang. Menurut Azis dan Hartono (2017) menyatakan 

bahwa hutang jangka panjang memiliki biaya dan jatuh tempo yang sudah pasti 

sehingga tidak adanya pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 

 

2.8 Model Penelitian  

Model penelitian yang diaplikasikan di sini menjadi replikanya penelitian 

yang dijalankan oleh (Feng et al., 2018). Variabel yang ditetapkan pada penelitian 

ini ialah kinerja keuangan, yang pengukuraannya lewat return on asset, terdapat 

perbedaan variabel dependen dengan penelitian (Feng et al., 2018) penulis tidak 

menggunakan variabel dependen suistainable growth rate karena data target untuk 

menghitung variabel tersebut tidak bisa didapat. Dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini model penelitian yang penulis teliti. 
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Gambar 3 Model Penelitian. 
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