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BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kinerja Keuangan 

Kinerja ialah pencapaian atas serangkaian operasi usaha yang 

mengorbankan sumber daya manusia dan finansial usaha (Moerdiyanto, 2010). 

Tujuan pengukuran kinerja keuangan untuk mengetahui seberapa efektif 

operasional suatu perusahaan. Adanya pengukuran kinerja keuangan, maka 

perusahaan dapat melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasional 

sesuai dengan kondisi perusahaan, sehingga mampu berkompetisi dengan 

perusahaan lain. Selain itu, kinerja diukur agar dapat membantu dalam penetapan 

strategi yang tepat dalam mencapai tujuan perusahaan.  

Sebagai seorang investor tentunya mengharapkan adanya profit atas 

investasinya, di mana finansial perusahaan bisa dijadikan sebagai patokan dalam 

menilai apakah kedepannya investasi pada perusahaan tersebut akan mengalami 

perkembangan dan mencapai keuntungan yang maksimal. ROA (Return on Assets) 

dan ROE (Return on Equity) digunakan dalam menilai kinerja finansial perusahaan. 

Menurut Syamsuddin (2011), ROE ialah pengukuran dari pendapatan 

sebagai hasil atas modal yang diinvestasikan pada suatu perusahaan. Tingginya 

ROE artinya tingkat efisiensi suatu perusahaan memanfaatkan modal sendiri juga 

semakin tinggi dalam mengelola perusahaan untuk mendapatkan laba bagi 

pemegang saham. Kenaikan ROE diikuti oleh kenaikan harga saham perusahaan. 

ROA yakni rasio yang menggambarkan seberapa mampu perusahaan 

mendapatkan keuntungan dengan memberdayakan seluruh aktiva yang dimiliki 

perusahaan (Kasmir, 2010). Kinerja keuangan akan semakin baik seiring dengan 

tingginya ROA. Hal ini mengindikasikan perusahaan lebih maksimal dalam 

menggunakan semua aset yang dimiliki dalam mencapai keuntungan.  

Keterlambatan pelaporan, karakteristik dewan, karakteristik komite audit 

serta karakteristik kepemilikan memengaruhi prestasi keuangan. Semakin lama 

suatu perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang telah diaudit artinya kinerja 

perusahaan tidak bagus karena tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya 

untuk menyediakan informasi keuangan dengan tepat waktu. Monks dan Minow 

(2004) mengungkapkan bahwa ukuran dewan penting dalam mempersatukan 
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hubungan pemegang saham dengan pengelola perusahaan untuk menekan masalah 

keagenan. Keberadaan komite audit bertujuan untuk meningkatkan pengawasan 

internal perusahaan dalam memberi perlindungan kepada pemegang saham serta 

penghubung antara manajemen dengan auditor baik auditor internal maupun 

eksternal. Menurut Connell dan Servaes (1990), proporsi kepemilikan dapat 

memunculkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan. 

Adanya kontribusi kepemilikan saham, maka kinerja suatu perusahaan dapat 

meningkat. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Riset tentang dampak pengelolaan dan keterlambatan pelaporan keuangan 

pada kinerja keuangan telah ditelusuri oleh banyak peneliti sebelumnya. Penelitian 

terdahulu diobservasi oleh Ahmed, Wang, dan Khan (2013) yang mendalami 

pengelolaan perusahaan dengan prestasi perusahaan pada perusahaan Pakistan. 

Variabel independen pada penelitian ini yaitu: ukuran dewan, direktur independen, 

dualitas CEO, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan terkonsentrasi. Kinerja 

finansial diukur pakai ROA, ROE, EPS (Earning per Share) serta market-to-book 

ratio. Untuk variabel kontrolnya adalah leverage dan ukuran perusahaan. 

Borhan, Mohamed, dan Azmi (2014) melakukan observasi tentang dampak 

rasio finansial terhadap kinerja keuangan pada perusahaan kimia. Rasio finansial 

yang digunakan adalah rasio lancar dan rasio cepat sebagai rasio likuiditas, rasio 

utang dan rasio utang modal sebagai rasio solvabilitas, sedangkan laba bersih 

operasional dan margin laba bersih sebagai rasio profitabilitas. LyondellBasell 

Financial Performance (LYBP) sebagai pengukur kinerja keuangan. 

Abdifatah dan Mubaraq (2015) melakukan penelitian implikasi dari revisi 

kode pengelolaan perusahaan atas prestasi perusahaan yang terdata di Malaysia. 

Observasi ini memakai ukuran dewan direktur independen, anggota dewan 

keluarga, rapat dewan, posisi ketua, kepemilikan direktur, kepemilikan pemerintah, 

dan kepemilikan institusional sebagai variabel untuk mengukur tata kelola 

perusahaan. Prestasi perusahaan dinilai menggunakan ROA, ROE serta Tobin’s Q. 

Variabel kontrolnya terdiri dari ukuran perusahaan dan leverage. 
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Galbreath (2016) mengobservasi apakah ada hubungan diversitas gender 

dewan terhadap kemampuan finansial pada perusahaan yang tercatat di Australia 

Security Exchange 300 index (ASX300). Diversitas gender dewan diukur 

menggunakan jumlah dewan wanita sedangkan kemampuan keuangan diukur 

menggunakan ROE. Observasi ini terdapat variabel moderator yaitu CSR 

(Corporate Social Responsibility). Ukuran perusahaan, kelonggaran organisasi, 

dualitas CEO, jumlah dewan, dan jumlah dewan independen merupakan variabel 

kontrolnya.  

Arora dan Sharma (2016) menyelidiki pengelolaan perusahaan dan kinerja 

perusahaan manufaktur di India yang tercatat pada periode 2001 – 2010. Variabel 

tata kelola perusahaan yang dipakai adalah rapat dewan, jumlah dewan, jumlah 

direktur independen, dualitas CEO, dan kepemilikan institusional. ROA, ROE, 

Tobin’s Q, margin laba bersih, dan pengembalian saham digunakan dalam menilai 

kinerja. Ukuran perusahaan, leverage, log penjualan, intensitas iklan, dan intensitas 

pengembangan sebagai variabel kontrol. 

Lepore, Paolone, Pisano, dan Alvino (2017) menyelidiki hubungan 

kepemilikan terkonsentrasi dengan kinerja perusahaan pada 565 usaha non finansial 

yang terdata pada tahun 2013 di Bursa Efek Italia, Prancis, Jerman, dan Spanyol. 

Konsentrasi kepemilikan diukur menggunakan Herfindhal Index Concentration 

(HIC), Disposition Time (DT) sebagai variabel moderator. Variabel yang dipakai 

dalam mengukur kinerja perusahaan adalah market-oriented measure, log Tobin’s 

Q, ROA, dan margin laba. Variabel kontrol dari riset ini adalah pertumbuhan 

penjualan, leverage, ukuran perusahaan, mkt develop, Corruption Perception Index 

(CPI), dan The Role of Law (ENF). 

Nawas (2017) meneliti pengaruh investasi pada sumber daya organisasi dan 

pengelolaan perusahaan pada kinerja perusahaan perbankan berbasis Islam. 

Variabel dependen diukur memakai Tobin’s Q. Variabel independen dinilai dengan 

investasi modal manusia dan investasi modal struktural. Variabel kontrol terdapat 

jumlah dewan, independensi dewan, ukuran dewan pengawas syariah, dualitas 

peran, ukuran bank, tingkat risiko, kompleksitas perusahaan, status pencatatan, 

jenis auditor, dan wilayah operasi. 
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Suttipun (2018) mengobservasi keterkaitan pengelolaan perusahaan serta 

kecukupan pengungkapan filosofi ekonomi pada kinerja keuangan pada perusahaan 

yang tercatat di Stock Exchange of Thailand. Variabel yang dipakai menilai 

pengelolaan perusahaan ialah jumlah komite audit, dualitas CEO, proporsi anggota 

dewan non-manajerial, dan keseringan rapat komite audit. Kecukupan 

pengungkapan memakai level of Sufficiency Economic Philosophy (SEP) 

disclosure. Variabel kontrolnya ialah ukuran perusahaan. 

Altaf dan Shah (2018) meneliti dampak kepemilikan terkonsentrasi pada 

kinerja perusahaan di perusahaan manufaktur India. Tobin’s Q dipakai mengukur 

prestasi perusahaan. Variabel kontrol terdiri dari besar kecilnya perusahaan, umur 

perusahaan, dan leverage. 

Alabdullah (2018) meneliti pengaruh sistem kepemilikan terhadap kinerja 

finansial usaha non finansial yang tercatat pada Amman Stock Exchange pada tahun 

2012. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing dipakai untuk mengukur 

variabel struktur kepemilikan. Kinerja keuangan diukur dari harga saham. Variabel 

kontrolnya ialah ukuran perusahaan dan jenis industri. 

Mishra dan Kapil (2018) meneliti efek karakteristik dewan pada kinerja 

perusahaan yang tercatat di National Stock Exchange (NSE). Karakteristik dewan 

diukur menggunakan jumlah dewan, independensi dewan, jumlah rapat dewan, 

dualitas CEO, kesibukan internal, dan kesibukan eksternal. Kinerja perusahaan 

dinilai dari Tobin’s Q dan ROA. Variabel kontrol mencakup umur perusahaan, 

leverage, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan. 

Mardnly, Mouselli, dan Abdulraouf (2018) meneliti pengelolaan 

perusahaan atas prestasi perusahaan yang tercantum di Damascus Exchange Stock 

(DSE) untuk periode 2011-2015. Tata kelola perusahaan diukur memakai dewan 

direksi, audit, pengungkapan, dan konsentrasi kepemilikan. Kinerja perusahaan 

diukur menggunakan EPS dan ROA. 

Kao, Hodgkinson, dan Jaafar (2018) mengobservasi pengaruh struktur 

kepemilikan dan dewan direksi dengan kinerja perusahaan Taiwan yang tercatat 

dari 1997-2015. Riset ini bermaksud untuk meneliti pengaruh independensi dewan, 

proporsi pengawas independen, jumlah dewan, kepemimpinan dewan, kepemilikan 

terkonsentrasi, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan kepemilikan 
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keluarga atas prestasi perusahaan (ROA, ROE, dan market-to-book value of equity). 

Ukuran perusahaan, peluang pertumbuhan, leverage, rasio pembayaran dividen, 

persaingan pasar produk, umur perusahaan, big four auditor, dan rasio Research 

and Development (R&D) sebagai variabel kontrol. 

 

2.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Independen terhadap Dependen 

2.3.1 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan 

2.3.1.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan 

Dewan komisaris ialah pihak internal yang memantau dan menyampaikan 

saran dan nasihat bagi direksi dalam melaksanakan tugasnya. RUPS (Rapat Umum 

Pemegang Saham) yang mengangkat dewan komisaris. Di mana jumah dewan 

komisaris minimal dua orang. Makin banyak dewan komisaris, maka pemantauan 

akan dewan direksi akan makin maksimal dan anjuran yang bisa dipertimbangkan 

juga menjadi lebih banyak. 

Menurut penelitian Ehikioya (2009), jumlah dewan komisaris yang banyak 

dapat menyebabkan tidak semua anggota memiliki kesempatan untuk memberikan 

masukan atas suatu permasalahan. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan antar 

dewan, sehingga tidak mampu mengambil tindakan secepatnya untuk mengatasi 

permasalahan tersebut dalam waktu dekat. 

Dimitropoulus dan Asteriou (2010) menyatakan perusahaan dengan jumlah 

dewan yang banyak makin sulit dalam mengambil keputusan dibanding perusahaan 

yang hanya memiliki jumlah dewan sedikit. Kondisi ini dikarenakan jumlah dewan 

yang banyak akan menciptakan masalah komunikasi yang dapat menurunkan 

kinerja, mengurangi partisipasi, dan akan terjadi konflik sebelum mencapai suatu 

kesepakatan. Penelitian ini didukung oleh Mashayekhi dan Bazaz (2008), 

Chaghadari (2011), Hussin dan Othman (2012), Tornyeva dan Wereko (2012), 

Abeysekera (2010), El-Chaarani (2014), Chaudhry dan Malik (2015), dan 

Abdifatah (2015) yang meneliti ukuran dewan dan kinerja perusahaan memiliki 

pengaruh signifikan negatif. 

Namun, sesuai riset Purwaningtyas (2011) jumlah dewan komisaris 

mempunyai ikatan signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Di mana lebih 

banyak dewan komisaris pada perusahaan dapat memperketat pengontrolan 
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terhadap kinerja, sehingga akan mencapai profitabilitas yang bagus yang akan 

menaikkan nilai perusahaan dan harga saham. Pendapatnya juga didukung oleh 

peneliti lainnya, yaitu El-Mehdi (2007), Belkhir (2009), Fauzi dan Locke (2012), 

Rashid dan Islam (2013), Jaafar dan El-Shawa (2014), Qasim (2014), Sari dan 

Usman (2014), Arora et al. (2016), dan Allam (2018). 

Dalam hasil penelitian Yammeesri dan Herath (2010), Bukhori dan Raharja 

(2012), Velnampy (2013), dan Nathania (2014) membuktikan bahwa tidak ada 

kaitan jumlah dewan dengan kinerja. Sesuai uraian di atas hipotesis riset dapat 

dinyatakan sebagai berikut:  

H1:  Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja perusahaan 

2.3.1.2 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Kinerja 

Keuangan 

Menurut Boedex (2010), dewan komisaris independen ialah dewan 

komisaris yang tidak mempunyai ikatan usaha atau lainnya yang bisa memengaruhi 

kemampuannya untuk berperan demi kepentingan perusahaan. Ketentuan komisaris 

independen terdapat pada kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

No.33/POJK.04/2014. Dalam peraturannya disebutkan jika dewan komisaris 

melebihi 2 orang, maka minimal total komisaris independen harus terdiri dari 30% 

dari total komisaris. 

Menurut Jafaar dan El-Shawa (2009), jumlah komisaris independen yang 

banyak mampu mengurangi risiko terjadinya konflik antara anggota direksi dan 

pemegang saham di mana komisaris independen bertindak sebagai penengah, 

sehingga dapat menunjang kinerja perusahaan yang baik. Dalam hasil penelitian 

Rouf  (2011) membuktikan bahwa kedudukan komisaris independen sangat penting 

dalam sebuah perusahaan untuk melakukan pengawasan serta mengontrol kegiatan 

perusahaan untuk meminimalkan perilaku manajemen yang sewenang-wenang.  

 Arora et al. (2016) menyatakan makin tinggi porsi komisaris independen, 

maka kinerja perusahaan menjadi lebih bagus. Kondisi ini bisa terjadi karena 

komisaris independen akan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap karyawan 

yang melakukan kesalahan yang fatal dibanding komisaris yang tidak independen. 

Selain itu, semakin tinggi porsi komisaris independen, maka kepemilikan asing 
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lebih tinggi. Oleh karena itu, investor akan makin percaya akan perusahaan 

tersebut.  

Dari beberapa penelitian di atas telah membuktikan komisaris independen 

dan kinerja finansial berpengaruh signifikan positif. Observasi tersebut juga 

ditemukan oleh penelitian lainnya yaitu Kelton dan Yang (2008),  Mashayekhi et 

al. (2008), Jackling dan Johl (2009), Setia (2009), Rehman dan Shah (2013), Muller 

(2014), El-Chaarani, (2014), dan Allam (2018).  

Ada juga peneliti yang mengobservasi dewan komisaris independen dan 

prestasi perusahaan mempunyai kaitan signifikan negatif yaitu Bhagat dan Bolton 

(2008), Ehikioya (2009), Kumar dan Singh (2012), Tornyeva et al. (2012), 

Abdifatah (2015), dan Yasser, Mamun, dan Rodrigs (2017). Selain itu, ada juga 

penelitian yang mengemukakan antara komisaris independen dengan kinerja 

finansial tidak ada pengaruh yang signifikan seperti Haat, Rahman, dan 

Mahenthiran (2008), Erkens, Hung, dan Matos (2010), Ghazali (2010), dan Azeez 

(2015). Berdasarkan uraian di atas hipotesis riset dapat dinyatakan sebagai berikut: 

H2:  Proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja perusahaan 

2.3.1.3 Pengaruh Diversitas Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan 

 Menurut Prihatingtias (2012), proporsi wanita dan laki-laki pada suatu 

perusahaan dapat memengaruhi cara berkomunikasi dan bekerja satu sama lain 

serta mampu memengaruhi kinerja perusahaan. Thomsen dan Canyon (2012) 

mengungkapkan bahwa dewan yang lebih beragam dapat saling berbagi 

pengalaman dan wawasan yang lebih luas mengenai peluang usaha, pelanggan 

pasar, dan karyawan yang akan meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu, teori 

agensi menyebutkan bahwa semakin beragam anggota dewan, maka akan 

meningkatkan independensi dewan yang memungkinkan pengawasan yang lebih 

ketat (Elzahar & Hussainey, 2012). 

 Dewan komisaris wanita lebih mampu menghubungkan perusahaan dengan 

pelanggan wanita dan wanita dalam masyarakat karena memiliki perspektif hidup 

yang sama dan mampu menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan wanita 

(Torchia, Calabrò & Huse, 2011; Lazzaretti, Godoi, Camilo & Marcon, 2013; Liu, 

Wei, & Xie, 2013). Menurut Galbreath (2016) dengan banyak komisaris wanita, 
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maka kinerja perusahaan lebih bagus. Kondisi ini menunjukkan wanita lebih rajin 

dan tekun dalam bekerja dibanding dengan laki-laki. Penelitian lainnya yang 

mengemukakan bahwa diversitas dewan komisaris dengan kinerja keuangan 

memiliki pengaruh signifikan positif yaitu Adams dan Ferreira (2009), Isidro dan 

Sobral (2014), dan Low, Roberts, dan Whiting (2015). 

Ada juga peneliti yang menyatakan hubungan yang signifikan negatif yaitu 

Fauzi et al. (2012) dan Dharmani (2013). Rose (2007), Bjuggren, Eklund, dan 

Wiberg (2009), Chapple dan Humphrey (2014), dan Senthuran dan Velnampy 

(2015) membuktikan bahwa diversitas dewan komisaris dan kinerja perusahaan 

tidak ada hubungan yang signifikan. Sesuai uraian di atas hipotesis riset dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

H3:  Diversitas dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja perusahaan 

2.3.1.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan 

Komite audit ialah sebuah kelompok yang berkewajiban kepada dewan 

komisaris dalam menjalankan fungsi serta pengontrolan terhadap penyusunan 

laporan finansial dan pelaksanaan audit. Adanya komite audit akan menghasilkan 

sebuah perusahaan yang mempunyai kinerja yang baik. Komite audit diwajibkan 

untuk perusahaan publik sesuai yang disampaikan dalam OJK No. 

55/POJK.04/2015. Minimal jumlah komite audit harus 3 orang. 

Menurut El-Mir dan Seboui (2008), semakin banyak komite audit bisa 

membuat perusahaan semakin tidak efisien karena dengan banyaknya komite audit, 

maka diperlukan pertemuan yang banyak di mana kondisi ini bisa menambah beban 

perusahaan yang menyebabkan kinerja perusahaan menjadi tidak bagus. Tetapi 

menurut Raghunandan dan Rama (2007) bahwa semakin banyak pertemuan yang 

diadakan, maka kinerja perusahaan semakin baik.  

Komite audit dalam sebuah perusahaan bermaksud untuk mendapat 

kepercayaan masyarakat akan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan oleh adanya 

jaminan dari komite audit terhadap ketransparanan laporan keuangan yang 

dihasilkan (Tornyeva et al., 2012). Hasil studi yang sama juga ditemukan oleh Al-

Matari, Al-Swidi, Fadzil, dan Al-Matari (2012) dan Mukhtaruddin, Relasari, dan 

Felmania (2014). Adapula riset yang mengungkapkan hubungan signifikan negatif 
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antara komite audit dengan kinerja finansial yaitu pada penelitian Chaudhry et al. 

(2015). Sari et al. (2014) menemukan tidak ada kaitan antara komite audit dengan 

kinerja finansial. Berdasarkan penjelasan di atas hipotesis riset dapat dinyatakan 

sebagai berikut: 

H4:  Komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan 

2.3.1.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan 

Kepemilikan institusional ialah saham yang dipegang oleh pemerintah, 

institusi finansial, institusi badan hukum, institusi luar negeri , dan institusi lainnya 

(Tarjo, 2008). Menurut Jensen (1993), kepemilikan institusi dapat menurunkan 

agency cost. Makin tinggi saham yang dipegang oleh pihak institusi, maka 

pengawasan yang dilaksanakan pihak luar semakin kuat. Oleh karena itu, agency 

cost bisa menurun, nilai perusahaan akan bertambah dan pengendalian internal juga 

semakin baik. Dengan meningkatnya pengendalian internal, maka prestasi 

perusahaan juga akan makin bagus.  

Perusahaan yang kepemilikan institusi lebih dari 5% menunjukkan ketatnya 

pengawasan atas manajemen. Makin besar kepemilikannya, maka semakin efektif 

suatu perusahaan menggunakan aset perusahaan, sehingga kepemilikan institusi 

dapat mencegah pemborosan perusahaan (Faizal, 2004). 

Ezat dan El- Masry (2008) mengemukakan kepemilikan institusi dan kinerja 

keuangan memiliki hubungan yang signifikan positif. Piesse, Filatotchev, dan Lien 

(2007) mengambil sampel perusahaan di Taiwan dan menemukan makin tinggi 

kepemilikan institusi, maka prestasi perusahaan juga akan meningkat. Hasil riset 

ini juga dikemukakan oleh peneliti lainnya seperti Young, Peng, Ahlstrom, Bruton, 

dan Jiang (2008), Solomon (2010), Hussin et al. (2012), Qasim (2014), Arora et al. 

(2016), dan Lin dan Fu (2017). 

Ada juga yang menemukan hubungan signifikan negatif yaitu Rashid et al. 

(2013) dan Abdifatah (2015). Mukhtaruddin et al. (2014) membuktikan tidak ada 

dampak kepemilikan institusi pada kiclanerja perusahaan. Sesuai penjelasan di atas 

hipotesa riset dapat dinyatakan sebagai berikut: 

H5:  Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja perusahaan 
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2.3.1.6 Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi terhadap Kinerja Keuangan 

Kepemilikan terkonsentrasi ialah akumulasi kepemilikan saham 5% atau 

lebih (Agrawal & Mandelker, 1990 dalam Hadiprajitno, 2013). Kepemilikan 

terkonsentrasi bisa dijadikan metode internal untuk pendisiplinan manajemen 

dalam meningkatkan keefektifan dalam memonitoring. Sebab, pemegang saham 

yang besar mampu mengakses informasi yang relevan dalam menyeimbangi 

keuntungan informasional yang dimiliki oleh manajemen (Ningsaptiti, 2010). 

Menurut Aga dan Muchamad (2012), adanya kepemilikan terkonsentrasi ini 

dapat menurunkan agency cost dan melakukan pengawasan atas kinerja manajer 

secara langsung. Adanya pengontrolan secara langsung, maka dapat menghindari 

kecurangan manajer yang lebih mementingkan kepentingan pribadi manajer 

tersebut.  

Claessens dan Djankov (1999) menggunakan 706 perusahaan Ceko yang 

terdaftar dari tahun 1992 hingga 1997 sebagai sampel dan mengemukakan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi kepemilikan, maka profitabilitas perusahaan juga akan 

naik. Selain itu, Mak dan Kusnadi (2005) mengobservasi bahwa kepemilikan 

terkonsentrasi dan prestasi perusahaan mempunyai hubungan signifikan positif di 

Malaysia dan Singapura. Hasil penelitian yang sama juga diperoleh Haniffa dan 

Hudaib (2006), Cho dan Kim (2007), Omran (2008), dan Young et al. (2008). 

Pada penelitian Demsetz dan Villalonga (2001) telah membuktikan 

tingginya kepemilikan terkonsentrasi menyebabkan kinerja perusahaan semakin 

rendah di Amerika Serikat. Begitu pula, Villalonga dan Amit (2006) menemukan 

bahwa kepemilikan terkonsentrasi berhubungan signifikan negatif dengan kinerja 

perusahaan dengan sampel 508 perusahaan yang tercatat di Fortune 500 selama 

periode 1994 - 2000. Selain itu, peneliti yang mendapatkan hasil yang sama yaitu 

Lefort dan Urzu'a (2008), Belkhir (2009), dan Ducassy dan Montandrau (2015). 

Berdasarkan uraian di atas hipotesis riset dapat dinyatakan sebagai berikut: 

H6:  Kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja perusahaan 

2.3.1.7 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan 

Menurut Pujiati dan Widanar (2009), kepemilikan manajerial ialah besarnya 

pemegang saham yang dimiliki internal perusahaan yaitu komisaris dan direksi 
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yang turut serta dalam mengambil keputusan perusahaan. Adanya kepemilikan 

manajemen akan menyediakan kesempatan bagi mereka untuk ikut dalam 

kepemilikan saham yang bertujuan untuk menyeimbangi kepentingan dengan 

pemegang saham, di mana pihak manajemen akan bertindak lebih hati-hati karena 

apabila keputusan yang diambil tidak tepat mereka juga akan menanggung 

risikonya, sehingga mereka terdorong untuk mengelola perusahaan dengan sebaik-

baiknya (Rachman, 2014). Dengan besarnya saham yang dimiliki oleh pihak 

manajemen, maka manajemen akan lebih giat dalam meningkatkan kinerja finansial 

perusahaan dan sebagai bagian dari pemilik saham, maka pihak manajemen akan 

lebih memperhatikan setiap tindakan yang akan dilakukan karena keputusan yang 

diambil akan berpengaruh terhadap mereka sendiri (Siallagan & Machfoedz, 2006). 

Menurut Mulyadi (2016), kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap 

finansial perusahaan, sebab adanya kepemilikan saham oleh manajemen artinya 

mereka juga sebagai pemilik dari perusahaan tentunya tujuan manajemen sama 

dengan pemegang saham yaitu memaksimalkan kinerja perusahaan. Oleh karena 

itu, dapat menekan terjadinya fraud oleh pihak manajemen. Dengan adanya 

pemegang saham oleh pihak manajemen akan mewujudkan keadaan yang 

transparan yang akan meningkatkan kinerja perusahaan. Kumar et al. (2012) juga 

menyelidiki hubungan kepemilikan manajerial dengan kinerja perusahaan dan 

mereka mengemukakan bahwa ada pengaruh signifikan positif antar variabel. Hasil 

penelitian ini juga ditemukan oleh Balatbat, Taylor, dan Walter (2004), Bhagat et 

al. (2008), dan Arora et al. (2016). 

Ada juga peneliti yang mengemukakan hasil riset yang tidak konsisten 

dengan hasil riset di atas yang mengatakan adanya hubungan signifikan negatif atas 

kepemilikan manajerial dengan kinerja keuangan yaitu Acharya dan Bisin (2009). 

Selain itu, Demsetz et al. (2001) membuktikan bahwa tidak ada kaitan antara 

kepemilikan manajerial dengan kinerja perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas 

hipotesis penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut: 

H7:  Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja perusahaan 
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2.3.1.8 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Kinerja Keuangan 

 Menurut Farooque, Zijl, Dunstan, dan Karim (2007), kepemilikan asing 

ialah saham beredar yang dikuasai oleh investor asing yang bisa berupa perorangan, 

badan hukum, pemerintah, dan lainnya yang berkedudukan luar negeri atas total 

saham yang beredar. Investor asing berperan dalam memfasilitasi efisiensi pasar 

dan meningkatkan likuiditas. Di mana peran investor asing akan disesuaikan 

dengan seberapa besar saham yang dimiliki atas suatu perusahaan seperti 

mengakses lebih luas ke pasar modal dunia, memiliki informasi yang banyak dan 

kemampuan yang lebih bagus dalam menginterprestasikan informasi. Meskipun 

terdapat kelebihan akan adanya investor asing tetapi ada juga dampak negatifnya 

yaitu memiliki risiko nilai tukar dan batasan kepemilikan maksimum. 

 Dalam penelitian Fauzi (2006) makin banyak kepemilikan asing di 

perusahaan, maka kinerja akan lebih baik. Sebab investor asing memiliki teknologi 

dan inovasi, sistem manajemen, kemahiran serta pemasaran yang lebih baik 

dibanding pemilik domestik, jadi dapat dinyatakan kepemilikan asing dengan 

prestasi perusahaan berpengaruh signifikan positif. 

 Kepemilikan asing mempunyai banyak dampak positif terhadap 

perusahaan. Pertama, investor asing dengan jaringan kekayaan pribadi mereka 

dapat mengakses lebih banyak ke sumber daya alam dan peluang bisnis. Kedua, 

perusahaan dengan persentase kepemilikan asing yang tinggi biasanya mempunyai 

modal yang lebih besar daripada kepemilikan dalam negeri dan lebih 

mengutamakan pengeluaran untuk R&D dalam menghasilkan kinerja yang bagus. 

Ketiga, direktur asing berpengalaman lebih mampu mengkoordinasikan sumber 

daya dibanding direktur domestik (King, 2007). 

Oxelheim dan Brandy (2003) menunjukkan kepemilikan asing dan kinerja 

perusahaan di Swedia memiliki hubungan signifikan positif. Hasil riset ini ditemui 

oleh Yoshikawa dan Phan (2003), Baek, Kang, dan Park (2004), Durnev dan Kim 

(2005), Abor dan Biekpe (2007), Ferreira dan Matos (2008), Balasubramanian, 

Black, dan Khanna (2010), dan Tornyeva et al. (2012). 

 Lee (2008) dan Alabdullah (2018) menemukan kepemilikan asing dan 

kinerja keuangan tidak berpengaruh signifikan. Sesuai uraian di atas hipotesis riset 

dapat dinyatakan sebagai berikut: 
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H8:  Kepemilikan Asing berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan 

2.3.2 Pengaruh Keterlambatan Pelaporan Keuangan terhadap Kinerja 

Keuangan 

Keterlambatan pelaporan keuangan menunjukkan bahwa kinerja 

perusahaan kurang baik karena tidak dapat melaporkan keuangannya dengan tepat 

waktu di mana hal ini akan memengaruhi pengambilan keputusan bagi pihak 

eksternal (Alkhatib & Marji, 2012). Menurut Nelson dan Shukeri (2011), 

Perusahaan yang lebih lambat dalam melaporkan keuangannya biasanya adalah 

perusahaan yang cenderung menderita kerugian. Ada dua alasan perusahaan yang 

mengalami kerugian cenderung terlambat dalam melaporkan keuangan yang lebih 

lama yaitu perusahaan ingin menunda berita buruk akan kerugian yang dialami dan 

meminta auditor untuk mengaudit ulang serta auditor akan lebih hati-hati dalam 

proses pengauditan apabila auditor yakin bahwa kerugian yang dialami 

kemungkinan besar disebabkan karena kecurangan manajemen. Dalam peraturan 

BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) No.Kep-

346/BL/2011, jangka waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan audit 

maksimal 90 hari dari tahun fiskal perusahaan. 

Berdasarkan penelitian Hassan, Alkareem, dan Mustafa (2008), bahwa tidak 

ada hubungan antara transparansi terutama pada pelaporan keuangan tepat waktu 

dengan kinerja perusahaan pada perusahaan Malaysia. Namun, ada juga peneliti 

yang menemukan pengaruh positif ketepatan waktu pelaporan keuangan terhadap 

kinerja perusahaan yaitu Bijalwan dan Madan (2013). Sesuai penjelasan di atas 

hipotesis riset dapat dinyatakan sebagai berikut:  

H9:  Keterlambatan pelaporan keuangan berpengaruh signifikan negatif 

terhadap kinerja perusahaan 

 

2.4 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Variabel Dependen 

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan 

 Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. 

Menurut Seftianne (2011), besar kecilnya suatu perusahaan bisa diukur 

menggunakan total aset, total penjualan dan rata-rata tingkat penjualan. Di mana 
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makin besar suatu perusahaan, maka struktur perusahaannya akan lebih baik dari 

perusahaan kecil. Oleh karena itu, kinerja keuangannya juga akan lebih baik 

(García-Meca & Sánchez-Ballesta, 2011).  

 Menurut Salman dan Yazdanfar (2012), perusahaan besar biasanya 

mempunyai pertumbuhan yang lebih pesat dibanding perusahaan kecil, sehingga 

tingkat pengembalian sahamnya pun akan lebih besar dibanding perusahaan kecil. 

Hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang bagus. Perusahaan besar mempunyai 

akses yang lebih banyak akan sumber daya, sehingga perusahaan lebih fleksibel 

dalam perubahan pasar yang dinamis dan lebih terdiversifikasi yang akan 

meningkatkan skala ekonomi yang akhirnya dapat memengaruhi kinerja keuangan 

secara positif.  

Hasil penelitian lainnya yang mengemukakan ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh positif dengan kinerja finansial yaitu Gleason (2000), Ehikioya (2009), 

Al-Amameh (2014), El-Chaarani (2014), dan Purnomosidi (2014). Peneliti lainnya 

yang mengemukakan adanya hubungan signifikan negatif ukuran perusahaan atas 

kinerja keuangan yaitu Ghazali (2010), Al-Matari et al. (2012), dan Kumar et al. 

(2012). Tidak ada kaitan yang signifikan atas ukuran perusahaan dengan kinerja 

perusahaan (Niresh & Velnampy, 2014; Agestin & Hartono, 2017; Rompas, Murni, 

& Saerang, 2018; Sari, 2018). 

2.4.2 Pengaruh Leverage terhadap Kinerja Keuangan 

 Leverage adalah total utang yang dipakai untuk membiayai kegiatan 

operasional perusahaan (Fakhrudin, 2008). Apabila leverage tinggi, maka 

perusahaan cenderung ingin melaporkan laba yang tinggi. Hal ini disebabkan 

karena keuntungan yang besar dapat mencerminkan bahwa kondisi keuangan 

bagus, sehingga mampu menarik perhatian investor. Dengan adanya pelaporan laba 

yang tidak sepantasnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan tidak 

bagus. Hasil penelitian sebelumnya yang mendukung bahwa leverage dan kinerja 

keuangan berpengaruh signifikan negatif adalah Dinku (2013), Izati dan 

Margaretha (2014), dan Kautsadan, Hartoyo, dan Andati (2016). 

 Ludijanto (2013) menyatakan leverage berpengaruh signifikan positif 

dengan kinerja finansial. Karena makin tinggi leverage menggambarkan bahwa 

perusahaan mendapat kepercayaan dari investor dalam memanfaatkan modal 
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eksternal untuk mengembangkan prestasi perusahaan. Hasil riset ini konsisten 

dengan Lusiyati dan Salsiyah (2013).  

2.4.3 Pengaruh Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan 

 Likuiditas mengukur seberapa sanggup perusahaan melunasi utang 

keuangan yang akan habis masa dalam kurun waktu kurang dari setahun (Hani, 

2015). Earnhart dan Lizal (2006) mengindikasikan likuiditas berpengaruh 

signifikan positif dengan kinerja finansial. Perusahaan yang memiliki likuiditas 

yang tinggi mengindikasikan semakin tepat waktu suatu perusahaan dalam 

membayar utang finansial. Tingginya likuditas dapat menunjukkan kuatnya 

keuangan perusahaan, sehingga dapat menyakinkan investor bahwa perusahaan 

tersebut tepat untuk diinvestasi. Selain itu, Siallagan dan Ukhriyawati (2015), Putra 

dan Lestari (2016), dan Lumbantobing (2017) juga mengemukakan adanya 

pengaruh positif likuiditas terhadap kinerja keuangan.  

 

2.5 Model Penelitian  

 Penelitian ini merupakan gabungan replika dari riset sebelumnya yang 

diobservasi oleh Agyei-Mensah (2018) dan Alabdullah (2018). Berikut ialah model 

penelitian yang digunakan: 
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Gambar 2.1 Model penelitian dampak atribut tata kelola perusahaan dan 

keterlambatan pelaporan keuangan pada kinerja keuangan perusahaan, sumber: 

Agyei-Mensah (2018) dan Alabdullah (2018). 
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