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2.1 Faktor yang Mempengaruhi Penilaian Tata Kelola Perusahaan 

Kinerja perusahaan adalah cara mengelola aktivitas perusahaan untuk 

mencapai tujuan perusahaan (Machira, 2017). Kinerja perusahaan merupakan 

pengawasan, pelaporan dan kemajuan secara terus menerus terhadap tujuan yang 

telah ditetapkan (Veno, 2015). Terdapat banyak cara untuk mengukur kinerja 

perusahaan, salah satunya adalah menganalisa dan mengevaluasi laporan 

keuangan perusahaan. Informasi yang didapatkan dari laporan keuangan sering 

dimanfaatkan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan dalam menjalankan 

usaha dan kinerja di masa depan.  

Menurut Arora & Sharma (2016) & Tjondro & Wilopo (2011) perusahaan 

yang menerapkan sistem tata kelola perusahaan dengan bagus akan mengambil 

keputusan yang akurat. Perusahaan akan berjalan secara efisien dan efektif dan 

dapat mengurangi biaya dan meminimalisir resiko sehingga kinerja perusahaan 

meningkat. Sistem tata kelola perusahaan yang baik harus mengimplementasikan 

lima patokan utama, yaitu: transparansi, akuntanbilitas, kemandirian, pertanggung 

jawaban dan kewajaran (IICG, 2018).  

Sistem tata kelola perusahaan dapat dinilai dengan beberapa cara, salah 

satunya adalah CGPI. CGPI merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh IICG 

yang berdiri sejak tahun 2000. Tujuan utama dari berdirinya IICG adalah menilai 

tata kelola perusahaan yang berada di Indonesia. Hasil penilaian tata kelola atau 

CGPI dapat dilihat melalui majalah SWA. Program CGPI bertujuan untuk 

memotivasi dan menuntut perusahaan untuk melakukan koreksi atau 

meningkatkan sistem tata kelola perusahaan (IICG, 2018). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi penilaian tata kelola adalah tanggung jawab, transparansi, 

akuntanbilitas, komitmen, independensi, nilai dan makna, keadilan, 

kepemimpinan, organisasi pembelajar, strategi, budaya, etika danvisi misi (IICG, 

2018). Tahap penilaian CGPI terdiri dari empat tahap, yaitu : penilaian diri, 

kelengkapan dokumen, penyusunan makalah, observasi masing-masing 
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mempunyai presntase sebesar 27%, 41%, 14% dan 18% sehingga jumlah skor dari 

penilaiannya adalah 100 (IICG, 2018). Kategori hasil penilaian tata kelola dibagi 

menjadi 3 tingkat, yaitu : cukup terpercaya, terpercaya dan sangat terpercaya 

dengan masing-masing cakupan 55-69, 70-84, 85-100. 

Berlandaskan kategori yang telah diberikan, para investor dan manajer dapat 

menggunakan hasil penilaian IICG untuk mengetahui tingkat implementasi 

prinsip tata kelola di perusahaannya. Manajer bisa memperbaharui sistem tata 

kelola yang masih rendah supaya perusahaan berjalan secara efisien dan efektif. 

Perusahaan yang mendapatkan nilai tata kelola hampir mendekati 100 berarti telah 

diolah dengan prisip tata kelola perusahaan yang wajar akibatnya perusahaan 

bekerja secara efisien dan efektif (Wahyudin & Solikhah, 2017) . 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

 Penelitian tentang tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan telah 

banyak dilakukan. Terdapat berbagai cara pengukuran terhadap tata kelola karena 

tata kelola merupakan variabel yang cukup luas. Renders, et al. (2010) 

menggunakan variabel berupa penilaian tata kelola perusahaan yang diukur 

melalui penilaian yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap kinerja perusahaan 

dan kinerja pasar. Nuswandari (2009), Harsalim (2017) melakukan penelitian di 

Indonesia dengan menggunakan variabel kontrol pertumbuhan penjualan, 

komposisi aktiva dan ukuran perusahaan terhadap ROE dan Tobin’s Q. Tjondro & 

Wilopo (2011) melakukan penelitian dengan variabel penilaian tata kelola dengan 

self assessment terhadap ROA, ROE, NIM, pengembalian saham dan PER. 

 Mehrabani (2012) melakukan penelitian corporate governance index, 

government expenditures, inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Yudi (2003) 

melakukan penelitian dengan variabel corporate governance index , pertumbuhan 

penjualan, rasio hutang, ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap 

economic value added. Briano-turrent & Rodríguez-ariza (2016) melakukan 

penelitian dengan menggunakan worldwide governance index, ukuran dewan, 

dewan independen, CEO duality, jenis kelamin, ownership concentration, family 

firm, pemegang saham, strategi dengan variabel kontrol rasio hutang, usia 
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perusahaan, ukuran perusahaan, ROA dan sektor bisnis terhadap corporate 

governance transparency index.  

 Iswara (2007) melakukan penelitian penilaian tata kelola, yaitu CGPI 

dengan variabel kontrol rasio hutang dan ukuran perusahaan terhadap Tobin’s Q 

dan ROE. Sukamulja (2004) melakukan penelitian dengan variabel penilaian tata 

kelola yang didapatkan dari laporan keuangan dengan panduan dari Komite 

Nasional Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang menggunakan variabel kontrol 

faktor profitabilitas, ukuran dan usia perusahaan terhadap Tobin’s Q. Halim & 

Christiawan (2015) menambahkan variabel kontrol kondisi ekonomi terhadap 

Tobin’s Q. 

 Ararat, Black, & Yurtoglu (2017) menggunakan variabel Turkey Corporate 

Governance Index dengan variabel konstan umur dan ukuran perusahaan, rasio 

hutang, pertumbuhan perusahaan, capital intensity, likuiditas, kepemilikan , 

Morgan Stanley Capital International Index (MSCI), exposure to competition 

terhadap Tobin’s Q. Handoyo & Salihah (2018) melakukan penelitian dengan 

variabel skala perusahaan, profitabilitas, rasio hutang, perkembangan perusahaan, 

faktor regulasi dan opini audit wajar tanpa pengecualian terhadap penilaian tata 

kelola yang dinilai oleh IICG.  

 

Gambar 1. Model Pengaruh Penilaian Tata Kelola Terhadap Kinerja Perusahaan, 

sumber: Renders, et al. (2010). 

 Berbeda dengan peneliti Widarwati & Mulyawati (2011) yang meneliti 

dengan variabel penilaian tata kelola dengan CGPI terhadap ROE dan dividend 

pay out ratio. Peneliti Berthelot (2010) menggunakan variabel independen nilai 

buku ekuitas, jumlah saham beredar, nilai tata kelola perusahaan dan variabel 

dependennya adalah harga saham. 
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Gambar 2. Model Pengaruh Nilai Buku Ekuitas, Saham Beredar dan Penilaian 

Tata Kelola Terhadap Harga Saham, sumber : Berthelot (2010). 

 Rossi, Marco, & Capasso (2015) melakukan penelitian corporate 

governance quality index dengan variabel kontrol konsentrasi kepemilikan, 

pertumbuhan penjualan, kapitalisasi pasar, umur perusahaan, struktur capital, dan 

kepemilikan asing terhadap Tobin’s Q, ROE dan ROA. Peneliti Rasyid & Jusmin 

(2018) menggunakan variabel skala perusahaan, profitabilitas, rasio hutang, 

perkembangan perusahaan, faktor regulasi dan pendapat wajar tanpa pengecualian 

terhadap penilaian tata kelola. 

Gambar 3. Model Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan 

Perusahaan, Faktor Regulasi, Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Terhadap 

CGPI, sumber: Handoyo & Salihah (2018) 
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 Abdallah & Ismail (2017) menggunakan behavioral assessment score for 

investors and corporations dengan variabel kontrol pertumbuhan penjualan, 

MTBV, free cash flow, capital expenditure, shares turnover, rasio hutang, negara 

asal perusahaan, industri dan umur perusahaan kepada ROA dan Tobin’s Q. 

Azeez (2015), Arora & Sharma (2016), Ehikioya (2009) menggunakan CEO 

duality, proporsi dari non-executive directors dan ukuran dewan terhadap 

performa perusahaan. Nuswandari (2009); Renders et al. (2010); Widarwati & 

Mulyawati (2011), Memon & Ali (2019) menambahkan jumlah meeting dewan 

dan board independence didalam penelitiannya. Berbeda dengan Mardnly, et al. 

(2018), Veno (2015) menggunakan board of directors, jumlah kepemilikan, 

komite audit, disclosure terhadap performa perusahaan. Peneliti  Sheikh, Wang, & 

Khan (2013) menggunakan ukuran dewan, managerial ownership, outside 

directors, konsentrasi kepemilikan, CEO duality,  terhadap performa perusahaan. 

Peneliti Saidat et al., (2018), Vo & Nguyen (2014) menambahkan konsentrasi 

kepemilikan yang dibagi menjadi kepemilikan lokal dan kepemilikan luar negeri. 

 Yohendra & Susantu (2019) melakukan penelitian kepemilikan manajerial, 

rasio kewajiban, likuiditas, dewan komisaris independen, likuiditas, ukuran 

perusahaan, komite audit, kepemilikan institusional, dividend payout ratio, ROE 

terhadap Tobin’s Q. Gill & Obradovich (2016) menggunakan variabel CEO 

duality, komite audit, hutang perusahaan dengan variabel kontrol ukuran 

perusahaan, insider holdings, ROA, jenis industri terhadap Tobin’s Q. Ahmed & 

Hamdan (2016) meneliti ownership, ukuran dewan, posts of chairman, dewan 

independen dan CEO property of managers dengan variabel kontrol skala 

perusahaan, rasio kewajiban dan usia perusahaan terhadap ROE, ROA dan EPS. 

Vo & Nguyen (2014) menggunakan boards ownership’s, CEO duality, ukuran 

dewan, board independence, CEO ownership’s, dengan variabel kontrol 

penjualan, aktiva turnover serta efek industri terhadap Tobin’s Q dan EPS.  

 Machira (2017) menggunakan ukuran dewan, dewan independen, board 

diversity, jumlah rapat dewan, jumlah dewan komite terhadap ROE dan ROA. 

Javaid & Saboor (2015) menambahkan outside directors, board meeting, CEO 

Duality, director’s remuneration, struktur kepemilikan, disclosure, transparansi 
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dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, rasio hutang, perkembangan 

perusahaan terhadap ROE, Tobin’s Q dan ROA.  

 Gunawan & Juniarti (2014) melakukan penelitian dengan ukuran dan usia 

perusahaan, family control, resiko perusahaan terhadap ROA dan Tobin’s Q. 

Gupta & Sharma (2014) menggunakan struktur dewan, komite dan detail, 

disclosure information terhadap ROA dan ROE. Rahmawati (2015) melakukan 

penelitian dengan ukuran perusahaan, ROE, keputusan investasi dan struktur 

modal terhadap Tobin’s Q. 

 Zagorchev & Gao (2015) melakukan penelitian dengan corporate 

governance 41 index, staggered board, komite dewan, interaksi komite dewan, 

direksi kepemilikan, interkasi kepemilikan direktur, dewan independensi, interaksi 

dewan independensi, perkembangan penjualan, pretax margin, ukuran 

perusahaan, dividend yield terhadap asset non-performing/ total aset, real estat 

yang dimiliki aset non-performing/ total asset dan Tobin’s Q. 

 Nyugen et al. (2015) menggunakan konsentrasi kepemilikan, direksi 

indepeden terhadap performa perusahaan. Dependen  variabel yang dipakai ialah 

performa perusahaan yaitu ROA. Independen variabel yang dimanfaatkan adalah 

direksi independent dengan variabel kontrol tata kelola dan spesifik perusahaan. 

Variabel tata kelola perusahaan yang dipakai dalam analisis yang dilakukan 

adalah ukuran dewan, CEO duality, dan struktur kepemilikan spesifik perusahaan 

menggunakan tipe perusahaa, ukuran perusahaan, rasio hutang, umur perusahaan. 

 Zeitun (2014) menggunakan pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, 

usia perusahaan, rasio hutang, resiko perusahaan dan struktur kepemilikan 

institusi, pemerintah dan orang luar negri kepada ROA dan ROE. Coad, 

Daundfeldt, & Halvarsson (2014) menggunakan usia perusahaan terhadap 

pertumbuhan perusahaan. Berbeda dengan Claudio & Waelchli (2010) 

menggunakan variabel dependen ROA dan Tobin’s Q. Niskanen & Niskanen 

(2005) memakai usia perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, lokasi, 

struktur dan status keuangan, subsidized, legal form, kepemilikan, tata kelola, 

bank-borrower relationships and interbank competition, industri terhadap 

pertumbuhan perusahaan. Wardhana, Tjahjadi, & Permatasari (2017) melakukan 
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penelitian tata kelola mempengaruhi pengembalian saham dengan mediasi 

kesempatan pertumbuhan.  

Wu (2013) meneliti pengaruh rasio hutang terhadap pertumbuhan 

perusahaan dan pengaruh ukuran perusahaan, sistem legal dan antisipasi 

kesempatan pertumbuhan perusahaan mempengaruhi rasio hutang dan 

pertumbuhan perusahaan. Mardnly et al. (2018) memakai variabel kontrol ukuran 

perusahaan dan perkembangan penjualan sebaliknya peneliti Azeez (2015), 

Darush & Öhman (2015) menggunakan variabel ukuran dan usia perusahaan. 

Peneliti Sheikh et al. (2013) menggunakan variabel ukuran perusahaan dan rasio 

hutang. Peneliti Ehikioya (2009) menggunakan variabel usia perusahaan. Peneliti 

Boone et al., (2011) menambahkan variabel ukuran dewan direksi. Renders, et al. 

(2010) menambahkan variabel kontrol seperti pertumbuhan penjualan dan 

konsentrasi kepemilikan, peneliti Arora & Sharma (2016) menambahkan variabel 

kontrol advertising intensity dan R&D intensity. Peneliti Niccolo, Gordini, Elisa, 

& Rancati, (2017) memakai variabel kontrol ukuran dewan, rasio hutang, ROA, 

ukuran perusahaan dan kepemilikan. 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Penilaian Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja 

Perusahaan 

 Penilaian tata kelola ialah penilaian yang dibuat oleh IICG agar perusahaan 

menjalankan usahanya berdasarkan prinsip tata kelola (Suprayitno et al., 2014) 

dan memacu perusahaan demi memperbaiki kualitas tata kelola melalui perbaikan 

yang berkesinambungan (Widarwati & Mulyawati, 2011). Perusahaan yang 

menerapkan sistem tata kelola perusahaan yang bagus mengambil keputusan yang 

tepat dalam mengola perusahaan. Perusahaan berjalan secara efisien dan efektif, 

mengurangi biaya dan meminimalisir resiko maka dari itu kinerja perusahaan 

akan meningkat (Arora & Sharma, 2016) & (Tjondro & Wilopo, 2011). 

Pertumbuhan perusahaan adalah perubahan dalam meningkatnya atau 

menurunnya suatu aset atau penjualan perusahaan (Maryanti, 2016). Perusahaan 

yang disupervisi dan dikelola dengan baik akan membuahkan hasil manajemen 
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yang berkualifikasi sehingga meningkatkan keuntungan perusahaan. Perusahaan 

yang mampu untuk mempertahankan keuntungan berkelanjutan dapat dianggap 

sebagai perusahaan berkembang (Wahyudin & Solikhah, 2017).  

Menurut Renders et al. (2010), Arora & Sharma (2016), Nuswandari 

(2009), Berthelot et al. (2010), Iswara (2007), Widarwati & Mulyawati (2011) 

menyatakan adanya pengaruh signifikan positif antar kedua variabel. Berbeda 

dengan Wahyudin & Solikhah (2017), Tjondro & Wilopo (2011), Nuswandari 

(2009), Yudi (2003) yang menjelaskan tidak ada hubungan signifikan antar kedua 

variable.  

 

2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan 

 Ukuran perusahaan berperan untuk mengetahui kapasitas suatu perusahaan 

yang dapat diukur melalui nilai total aktiva perusahaan (Doğan, 2013). Sumber 

daya yang dipunyai oleh perusahaan besar sangat banyak, maka ide yang dimiliki 

juga lebih banyak maka perusahaan dapat bekerja secara efektif dan dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan (Azeez, 2015). Perusahaan yang lebih besar 

memiliki sistem permasalahan yang kompleks dan mampu mengelola pengeluaran 

dengan baik dibandingkan dengan perusahaan kecil (Machira, 2017).  

 Darush & Öhman (2015), Azeez (2015), Wahyudin & Solikhah (2017), 

Suteja, Gunardi, & Auristi (2017), Platonova, Asutay, Dixon, & Mohammad 

(2018), Niccolo et al. (2017), Nuswandari (2009), Machira (2017) 

mengungkapkan ada pengaruh signifikan positif antara kedua variabel. Peneliti 

Kim, Kim, & Qian (2018) mengungkapkan adanya pengaruh negatif kedua 

variabel. Peneliti Mani & Lakhal (2015),  Aly, El-Halaby, & Hussainey, (2018)  

menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antar variabel. 

 

2.3.3 Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan 

Usia perusahaan adalah lama berdirinya perusahaan (Arora & Sharma, 

2016). Perusahaan yang sudah berdiri lebih lama memiliki lebih banyak 

keterampilan karena mereka telah beroperasi lebih lama sehingga memiliki lebih 

banyak pengetahuan yang berasal dari pengalaman sebelumnya sehingga 
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perusahaan yang berdiri lebih lama mempunyai kinerja yang lebih unggul 

diperbandingkan dengan perusahaan yang baru berdiri (Machira, 2017). 

Peneliti Arora & Sharma (2016) mengungkapkan terdapat hubungan 

signifikan positif antara kedua variabel. Dalam analisis Darush & Öhman (2015), 

Suteja, Gunardi, & Auristi (2017), Doğan (2013), Claudio & Waelchli (2010), 

Machira (2017) mengungkapkan pengaruh negatif antara kedua variabel. Berbeda 

dengan peneliti Azeez (2015), Wahyudin & Solikhah (2017), Mani & Lakhal 

(2015), Sheikh et al. (2013), Aly, El-Halaby, & Hussainey, (2018) 

mengungkapkan tidak ada pengaruh yang signifikan antar kedua variabel. 

 

2.3.4 Pengaruh Rasio Hutang Terhadap Kinerja Perusahaan 

 Rasio hutang adalah rasio yang menunjukkan proporsi hutang terhadap 

aktiva perusahaan (Arora & Sharma, 2016). Perusahaan merasa tertekan dalam 

mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik dikarenakan hutang yang 

banyak mengakibatkan performa perusahaan akan menurun (Azeez, 2015).  

 Peneliti Arora & Sharma (2016), Wahyudin & Solikhah (2017), Doğan 

(2013), Platonova, Asutay, Dixon, & Mohammad (2018), Sheikh et al. (2013)  

yang mengungkapkan hubungan negatif antar kedua variabel. Perusahaan yang 

mempunyai jumlah hutang lebih sedikit memiliki kinerja perusahaan yang baik. 

Dalam analisis Azeez (2015), Niccolo et al. (2017), Iswara (2007)  menyatakan 

tidak berpengaruh signifikan antara hutang perusahaan dengan kinerja perusahaan. 

 

2.4 Model Penelitian dan Hipotesis 

Model penelitian ini mengikuti Wahyudin & Solikhah (2017) yang variabel 

dependennya adalah kinerja perusahaan yang diwakili oleh Tobin’s Q dan 

pertumbuhan perusahaan. Variabel bebas penelitian ini ialah hasil penilaian tata 

kelola oleh CGPI, ukuran perusahaan, umur perusahaan dan rasio hutang.  
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Model penelitian ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 

  Variabel Independen  

Gambar 4. Model Penelitian Pengaruh Penilaian Tata Kelola Perusahaan 

Terhadap Kinerja Perusahaan, sumber: Diolah data (2019). 

 

Hipotesis pada penelitian adalah sebagai berikut: 

H1 : Penilaian tata kelola perusahaan berdampak signifikan positif terhadap 

Tobin’s Q.  

H2  : Ukuran perusahaan berdampak signifikan positif terhadap Tobin’s Q. 

H3  : Umur perusahaan berdampak signifikan positif terhadap Tobin’s Q. 

H4  : Rasio hutang berdampak negatif terhadap Tobin’s Q. 

H5  : Penilaian tata kelola perusahaan berdampak signifikan positif terhadap 

pertumbuhan perusahaan. 

H6 : Ukuran perusahaan berdampak signifikan positif terhadap pertumbuhan 

perusahaan. 

H7  : Umur perusahaan berdampak positif terhadap pertumbuhan perusahaan. 

H8  : Rasio perusahaan berdampak signifikan negatif terhadap pertumbuhan 

perusahaan. 

Variabel Independen 
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