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BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1   Model Penelitian Terdahulu 

Sejumlah studi telah meneliti pengaruh antara tata kelola perusahaan dan 

kinerja perusahaan dengan hasil yang beragam. Prinsip tata kelola perusahaan 

muncul dengan adanya konsep pemisahaan antara kepemilikan dan pengendalian 

perusahaan. Pemisahaan ini akan menimbulkan masalah karena adanya perbedaan 

kepentingan antara pemegang saham dengan pihak manajemen sebagai agen 

(Jensen & Meckling, 1976). 

Yermack (1996) melakukan penelitian mengenai pengaruh dewan direktur 

yang berskala kecil terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan 452 perusahaan industri besar Amerika pada periode 1984-1991. 

Abdullah (2004) melakukan penelitian tentang pengaruh karakteristik dewan 

terhadap kinerja perusahaan. Karakteristik dewan diukur dengan independensi 

dewan dan dualitas CEO. Sedangkan kinerja perusahaan diukur dengan margin 

laba, tingkat pengembalian aktiva (ROA), tingkat pengembalian ekuitas (ROE), 

dan laba per lembar saham. Sampel yang diambil adalah perusahaan-perusahan 

yang terdaftar di Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE). Data untuk sampel 

tersebut diambil dari laporan tahunan perusahaan untuk rentang waktu 1954 – 

1956. 

Wu et al. (2006) melakukan penelitian mengenai dampak mekanisme tata 

kelola perusahaan yang diukur dengan ukuran dewan, independensi dewan, 

dualitas CEO dan kepemilikan internal terhadap kinerja perusahaan. Kinerja 
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perusahaan diukur dengan variabel tingkat pengembalian aktiva dan Tobin’s Q. 

Penelitian ini dilakukan pada semua perusahaan di Taiwan, kecuali industri 

perbankan, keuangan dan asuransi, dengan periode 2001 sampai dengan 2008. 

Sugiarto (2006) menguji pengaruh mekanisme pelaksanaan tata kelola 

perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Variabel independen, yaitu tata kelola 

perusahaan diukur berdasarkan indeks persepsi tata kelola hasil survei Indonesian 

Institute for Corporate Governance (IICG). Variabel dependen diukur dengan 

tingkat pengembalian aktiva dan tingkat pengembalian ekuitas. Variabel kontrol 

diukur dengan ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan rasio hutang. 

Ehikioya (2007) meneliti pengaruh tata kelola perusahaan dan kinerja 

perusahaan di Nigeria. Penelitian yang dilakukan oleh Ehikioya (2007), 

menggunakan model regresi untuk menganalisis data publik yang tersedia dengan 

sampel dari 107 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria untuk tahun 

pajak 1998-2002. 

Coleman (2007) menganalisis dampak tata kelola perusahaan terhadap 

kinerja perusahaan di Afrika. Tata kelola perusahaan diukur dengan karakteristik 

dewan, komite audit, dan struktur kepemilikan. Sedangkan kinerja perusahaan 

diukur dengan tingkat pengembalian aktiva dan Tobin’s Q. Data analisis diambil 

dari 103 perusahaan yang berasal dari Ghana, Afrika Selatan, Nigeria, dan Kenya 

yang mencakup periode lima tahun (1997-2001) dengan metode analisis panel 

data dinamis. 
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Gambar 2.1 
Model Penelitian Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja 

Perusahaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Coleman (2007). 

 Tanko dan Kolawole (2008) mengukur pengaruh tata kelola perusahaan 

terhadap kinerja perusahaan dengan variabel independen yang terdiri dari 

independensi dewan, ukuran dewan, independensi audit, kepemilikan, dan 

progressive practice. Variabel dependen terdiri dari tingkat pengembalian ekuitas, 

laba margin bersih, pertumbuhan penjualan, dan tingkat pengembalian dividen. 

 Rashid (2009) melakukan penelitian antara pengaruh komposisi dewan, 

struktur kepemimpinan dewan dan kinerja perusahaan. Variabel independen 

diukur dengan komposisi dewan dan dualitas CEO. Variabel dependen diukur 

dengan tingkat pengembalian aktiva, tingkat pengembalian ekuitas, Tobin’s Q dan 

rasio nilai pasar terhadap nilai buku. Hu, Tam dan Tan (2009) mengevaluasi 

dampak independen dan saling ketergantungan dari mekanisme internal tata kelola 

perusahaan terhadap nilai perusahaan di China. Data diambil dari 304 perusahaan 

dengan periode 2003-2005. 
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 Penelitian lain juga dilakukan oleh Jaafar dan Shawa (2009) dengan menguji 

pengaruh konsentrasi kepemilikan dan karakteristik dewan terhadap kinerja 

perusahaan di Jordan. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda. 

Sampel diperoleh dari 103 perusahaan yang terdaftar di Amman Stock Exchange 

untuk periode 2002-2005. 

 Ghazali (2010) melakukan evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja perusahaan di Malaysia. Variabel independen diukur dengan struktur 

kepemilikan (kepemilikan direktur, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, 

kepemilikan perusahaan), dan karakteristik dewan (ukuran dewan, independensi 

direktur, komisaris). Variabel dependen diukur dengan Tobin’s Q serta dua 

variabel kontrol yaitu, ukuran perusahaan dan tingkat persaingan. 

Gambar 2.2 
Model Penelitian Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Perusahaan 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ghazali (2010). 
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 Yammeesri dan Herath (2010) menguji pengaruh antara dewan perusahaan 

dan nilai perusahaan. Penelitian tersebut dilakukan di Thailand. Variabel 

independen diukur dengan direktur independen, grey director, direktur internal, 

ukuran dewan, komite audit independen, komite remunerasi independen, komite 

nominasi independen dan dualitas CEO. Variabel dependen diukur dengan 

Tobin’s Q. Variabel kontrol diukur dengan profitabilitas, rasio hutang, 

pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, serta variabel dummy yang diukur 

dengan industri dummy. 

 Ongore dan K’Obonyo (2011) menguji keterkaitan antara karakteristik 

kepemilikan, dewan dan manajer terhadap kinerja perushaan dengan sampel 54 

perushaan yang terdaftar di Nairobi Stock Exchange. Variabel independen terdiri 

dari struktur kepemilikan. Variabel dependen diukur dengan tingkat pengembalian 

aktiva, tingkat pengembalian ekuitas, dan tingkat pengembalian dividen. 

 Rachdi dan Ameur (2011) melakukan analisis karakteristik dewan, kinerja 

perusahaan, dan risiko. Variabel independen diukur dengan ukuran dewan, 

independensi direktur, kepemilikan CEO, dan ukuran perusahaan. Variabel 

dependen diukur dengan z-score, tingkat pengembalian aktiva, dan tingkat 

pengembalian ekuitas.  

 Khatab et al. (2011); Khan, Nemati dan Iftikhar (2011); Gantenbein dan 

Volonte (2011) melakukan penelitian terhadap kinerja perusahaan dengan 

menggunakan variabel ukuran perusahaan (Khatab et al., 2011; Gantenbein & 

Volonte, 2011); rasio hutang (Khatab et al., 2011); pertumbuhan (Khatab et al., 

2011); pendidikan direktur (Gantenbein & Volonte, 2011); dewan independen 

Christina Agustin, Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, 2014 
UIB Repository©2014



13 
 

(Khan, Nemati, & Iftikhar; 2011); pengalaman direktur profesional (Gantenbein & 

Volonte, 2011); dualitas CEO (Khan, Nemati, & Iftikhar; 2011) dan konsentrasi 

kepemilikan (Khan, Nemati, & Iftikhar; 2011). 

 Dar et al. (2011) dan Yasser et al. (2011) melakukan penelitian mengenai 

pengaruh antara mekanisme tata kelola perusahaan dan pengukuran kinerja 

perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan terdiri dari ukuran dewan (Yasser 

et al., 2011; Dar et al., 2011), komposisi dewan (Yasser et al., 2011), dualitas 

CEO (Yasser et al., 2011), kegiatan dewan (Dar et al., 2011), komite audit 

(Yasser et al., 2011; Dar et al., 2011), dan status ketua eksekutif (Dar et al., 

2011). Sedangkan kinerja perusahaan diukur dengan tingkat pengembalian ekuitas 

dan margin laba. Penelitian dilakukan dengan mengambil data dari Karachi Stock 

Exchange (KSE). 

 Ibrahim dan Samad (2011) melakukan penelitian mekanisme tata kelola 

perusahaan terhadap kinerja perusahaan dengan kepemilikan kekeluargaan dan 

non-kekeluargaan di Malaysia. Variabel independen diukur dengan ukuran dewan, 

independensi direktur, dualitas kepemilikan kekeluargaaan, dan dualitas 

kepemilikan non-kekeluargaan. Variabel dependen diukur dengan Tobin’s Q, 

tingkat pengembalian aktiva, dan tingkat pengembalian ekuitas, serta variabel 

kontrol diukur dengan ukuran perusahaan, risiko perusahaan, umur perusahaan. 

 Chiang dan Lin (2011) melakukan pengujian atas faktor-faktor dari 

komposisi dewan terhadap kinerja perusahaan di Taiwan. Variabel independen 

terdiri dari: dualitas CEO, ukuran dewan, independensi direktur luar, direktur 

perusahaan luar, direktur lembaga luar, saham, deviasi saham, ukuran perusahaan, 
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rasio pertumbuhan penjualan, dan rasio hutang. Variabel dependen terdiri dari 

dua, yaitu: tingkat pengembalian aktiva dan tingkat pengembalian ekuitas. 

 Penelitian lain yang juga dilakukan di Malaysia oleh Husin dan Othman 

(2012), dengan menggunakan variabel independen diukur dengan komisaris 

independen, direktur non-eksekutif, dualitas CEO, ukuran dewan dan efektifitas 

komite audit. Variabel dependen diukur dengan tingkat pengembalian aktiva dan 

tingkat pengembalian ekuitas. 

 Al-Matari et al. (2012) melakukan penelitian terhadap kinerja perusahaan 

dengan menggunakan variabel independen yang diukur dengan komposisi dewan, 

dualitas CEO, ukuran dewan, komite audit independen, kegiatan komite audit, dan 

ukuran komite audit. Variabel dependen diukur dengan Tobin’s Q, serta variabel 

kontrol yang diukur dengan ukuran perusahaan dan rasio hutang. 

 Kumar dan Singh (2012) menganalisis pengaruh direktur luar terhadap tata 

kelola perusahaan pada perusahaan non-keuangan di India. Variabel independen 

diukur dengan direktur luar, direktur independen, dan grey director. Varibael 

dependen diukur dengan Tobin’s Q. Variabel kontrol diukur dengan umur 

perusahaan, ukuran perusahaan, hutang perusahaan, profitabilitas perusahaan pada 

tahun sebelumnya, kepemilikan internal, ukuran dewan dan kepemimpinan 

dewan. 

 Muttakin dan Ullah (2012) juga melakukan penelitian antara struktur tata 

kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada 

kelompok industri perbankan di Bangladesh. Data sampel diambil dari Dhaka 

Stock Exchange (DSE) untuk periode 2005 sampai dengan 2010. 
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 Selain perbankan, penelitian pada kelompok industri manufaktur juga 

dilakukan oleh Saravanan (2012) di India. Data diambil dari 1732 perusahaan 

yang terdaftar di Bombay Stock Exchange (BSE) selama periode 2001-2010. 

Penelitian ini menerapkan metode purposing sampling. Variabel independen 

diukur dengan ukuran dewan dan komposisi dewan. Variabel dependen diukur 

dengan Tobin’s Q. Variabel kontrol diukur dengan penjualan, rasio hutang, umur 

perusahaan dan asset tangibility. 

Gambar 2.3 
Model Penelitian Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan 

 
 
 
 
  

 

 

 

 Sumber: Saravanan (2012). 

 Tornyeva dan Wereko (2012) melakukan penelitian pengaruh tata kelola 

perusahaan di Ghana. Metode panel data dipakai untuk melakukan penelitian ini. 

Tata kelola diukur dengan ukuran dewan, kemampuan dewan, kemampuan 

manajer, masa jabatan CEO, ukuran komite audit, independensi dewan, 

kepemilikan asing, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, dan kegiatan 

rapat tahunan. Variabel-variabel ini dipakai untuk mengukur pengaruhnya 

terhadap kinerja perusahaan. Fallatah dan Dickins (2012) juga menguji pengaruh 
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antara karakteristik tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan yang terdapat di 

Saudi Arabia. Data penelitian diambil dari tahun 2006 – 2009. 

Kowalewski (2012) melakukan penelitian pengaruh tata kelola perusahaan, 

kinerja perusahaan, dan pembayaran dividen selama masa krisis keuangan di 

Polandia. Data diambil dari 298 perusahaan non-keunagan yang terdaftar di 

Warsaw Stock Exchange. Periode data yang diteliti adalah dari tahun 2006 sampai 

dengan 2010. 

Varshney, Kaul dan Vasal (2012) melakukan analisis antara mekanisme tata 

kelola perusahaan dan kinerja perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan 

terdiri dari karakteristik dewan, yang diukur dengan ukuran dewan, kegiatan 

dewan, dualitas CEO, dan proporsi direktur luar. Kinerja perusahaan diukur 

dengan Economic Value Added (EVA), Return on Net Worth (RoNW), Tobin’s Q 

dan Return on Capital Employed (RoCE). 

Karpagam (2013) menganalisis struktur dewan dan kinerja perusahaan yang 

terdaftar di National Stock Exchange di India. Variabel independen diukur dengan 

ukuran dewan, ukuran perusahaan, profitabilitas, independensi dewan, insider 

ownership, grey directors. Variabel dependen diukur dengan tingkat 

pengembalian ekuitas, rasio harga saham terhadap laba per lembar saham dan 

Tobin’s Q. 

 

2.2 Kinerja Perusahaan 

 Kinerja perusahaan adalah suatu gambaran atas tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan perusahaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi 
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dan misi organisasi yang tertuang dalam prencanaan strategi suatu perusahaan. 

Kinerja perusahaan dalam penelitian ini, diukur dengan tingkat pengembalian 

aktiva (ROA) dan Tobin’s Q. 

 Tingkat pengembalian aktiva adalah salah satu bentuk dari rasio 

profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal 

dikeluarkan dari analisis. Tingkat pengembalian aktiva juga didefinisikan sebagai 

rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai 

seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan 

(Bambang, 1997). 

 Tobin’s Q atau biasa disebut juga Q ratio atau Q Teori diperkenalkan 

pertama kali oleh James Tobin pada tahun 1969. James Tobin adalah ekonom 

Amerika yang berhasil meraih nobel di bidang ekonomi dengan mengajukan 

hipotesis bahwa nilai pasar suatu perusahaan seharusnya sama dengan biaya 

penggantian aktiva perusahaan tersebut sehingga menciptakan keadaan 

equilibrium. Pengertian Tobin’s Q ini menurut James Tobin sebagaimana yang 

dikutip oleh Carton dan Perluff dalam Haosana (2012) adalah: 

 “Tobin’s Q is the ratio of the market value of a firm assets (as measured 

by the market value of the market value of its out standing stock and debt) 

to the replacement cost of the firm’s assets”. 

Tingkat pengembalian aktiva merupakan pengukuran yang berdasarkan 

ukuran akuntansi yang menggambarkan efisiensi operasional perusahaan, 

sedangkan Tobin’s Q merupakan pengukuran yang berdasarkan ukuran pasar yang 
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digunakan untuk mengukur seberapa efektif manajemen memanfaatkan sumber 

daya ekonomis dalam kekuasaannya. Tinggi rendahnya tingkat pengembalian 

aktiva tergantung pada pengelolaan aset perusahaan. Semakin tinggi tingkat 

pengembalian aktiva semakin efisien operasional perusahaan dan semakin rendah 

tingkat pengembalian aktiva semakin tidak efisien operasional perusahaan, 

rendahnya tingkat pengembalian aktiva dapat disebabkan oleh banyaknya 

investasi/persediaan perusahaan yang menggangur dan aktiva tetap perusahaan 

beroperasi dibawah kapasitas normal. 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Ukuran Dewan dan Kinerja Perusahaan 

 Ukuran dewan adalah jumlah dewan dalam perusahaan. Jumlah dewan 

dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara positif 

maupun negatif. Menurut hasil penelitian Pearce dan Zahra dalam Mariana 

(2012), dewan yang besar lebih efektif dan berkekuatan dibandingkan dengan 

dewan yang kecil. Pearce dan Zahra menyatakan bahwa ukuran dewan yang besar 

dapat memimpin perusahaan kepada penjajaran yang lebih baik antara perusahaan 

dengan lingkungan, memberikan saran dan konsultasi yang baik dalam proses 

pengambilan keputusan oleh manajemen dan meningkatkan citra perusahaan. 

Yermack (1996) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki 

ukuran dewan kecil memiliki nilai saham yang lebih tinggi. Yasser et al. (2011) 

menyatakan bahwa ukuran dewan antara 6 sampai 15 anggota adalah ukuran yang 
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ideal untuk meningkatkan kinerja perushaan. Ukuran dewan yang kecil membantu 

dalam pengambilan keputusan dengan cepat. 

Fallatah dan Dickins (2012) menemukan ukuran dewan memiliki pengaruh 

positif terhadap kinerja perusahaan, dimana ukuran dewan yang optimal 

ditentukan dengan jumlah diatas 3 orang dan kurang dari 9 orang. Tornyeva dan 

Wereko (2012) menyatakan ukuran dewan yang tepat akan memiliki kompetensi 

untuk memberikan arahan strategik yang tepat pada perusahaan.  

Muttakin dan Ullah (2012) mengungkapkan bahwa ukuran dewan yang 

besar memberikan pengetahuan bisnis yang berharga, keahlian, ketrampilan dan 

jaringan sosial kepada perusahaan. Saravanan (2012) menyatakan bahwa ukuran 

dewan merupakan salah satu faktor penting tata kelola perusahaan dalam 

penilaian perusahaan. Kumar dan Singh (2012) menyatakan tingkat kepemilikan 

yang tinggi dapat menghilangkan masalah kepemilikan yang sering terjadi, dan 

memiliki dampak positif terhadap kinerja perusahaan.  

Hasil penelitian Jaafar dan Shawa (2009) menunjukkan ukuran dewan yang 

besar membantu dalam memungkinkan perusahaan untuk mengamankan sumber 

daya dan mengurangi risiko lingkungan. Ibrahim dan Samad (2011) menemukan 

pengaruh yang kuat antara ukuran dewan yang kecil dengan kinerja perusahaan. 

Ukuran dewan yang kecil dapat menjadi mekanisme tata kelola yang lebih baik 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

Dar et al. (2011) mengungkapkan adanya pengaruh yang positif antara 

ukuran dewan dengan kinerja perusahaan, namun tidak berpengaruh signifikan. 

Ukuran dewan yang berjumlah rata-rata 10 orang memiliki kinerja perusahaan 
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yang baik. Rashid (2009) menyatakan bahwa ukuran dewan memiliki pengaruh 

signifikan positif  dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut Tanko dan 

Kolawale (2008), rata-rata ukuran dewan yang baik dalam meningkatkan kinerja 

perusahaan adalah 10-15 orang. Menurut Coleman (2007), ukuran dewan yang 

optimal adalah 9 orang. 

Hussin dan Othman (2012) menyatakan ukuran dewan memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Ukuran dewan yang besar 

umumnya memiliki kontrol yang lemah dan kurang efisien karena direksi kurang 

kohesif dan partisipatif, sehingga kinerja perusahaan melemah. Varshney, Kaul 

dan Vasal (2012) menyatakan ukuran dewan tidak memiliki pengaruh terhadap 

kinerja perusahaan. 

Rachdi dan Ameur (2011) mengungkapkan bahwa dewan merupakan 

mekanisme untuk mengontrol dan mengawasi sikap manajer. Ukuran dewan yang 

kecil akan mengakibatkan tingkat pengawasan yang kecil, sehingga kinerja 

perusahaan juga akan menurun. Yammeesri dan Herath (2010) menemukan 

bahwa ukuran dewan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. Ukuran dewan hanya sekedar jumlah dewan pada suatu perusahaan, 

namun tidak terkait dengan kemampuan dan pengetahuan dewan dalam 

melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hu, Tam dan 

Tan (2009) menyatakan ukuran dewan memiliki pengaruh berbanding terbalik 

terhadap kinerja perusahaan. 
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2.3.2 Dewan Independensi dan Kinerja Perusahaan 

 Dewan terdiri dari dua tipe direktur, eksekutif dan non-eksekutif. Direktur 

eksekutif memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan operasional perusahaan. 

Direktur eksekutif adalah karyawan penuh waktu yang memiliki peran dan 

tanggung jawab yang jelas. Direktur non-eksekutif atau disebut juga direktur 

independen (dewan independensi) adalah direktur dari dewan direksi yang tidak 

terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan lainnya, pemegang saham 

pengendali, bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak sesuai 

kepentingan perusahaan dan tidak memiliki hubungan atau tanggung jawab 

terhadap kegiatan operasional perusahaan (Saravanan, 2012). 

 Hasil penelitian Tornyeva dan Wereko (2012) menunjukkan direktur 

independen memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan meskipun 

tidak berpengaruh signifikan, dimana pengangkatan direktur independen dalam 

dewan akan mengarah pada peningkatan kinerja. Muttakin dan Ullah (2012) 

mengungkapkan keberadaan direktur independen meningkatkan pengawasan dan 

mengurangi konflik kepentingan antara internal perusahaan (manajer) dan 

eksternal perusahaan (pemegang saham). 

 Direktur independen memiliki kemampuan yang profesional, sehingga bisa 

lebih obyektif untuk membuat keputusan dan mengawasi manajer (Wu et al., 

2006). Menurut Khan, Nemati dan Iftikhar (2011), direktur independen akan lebih 

baik dalam membuat keputusan, kepentingan hak pemegang saham akan terjaga, 

khususnya hak-hak pemegang saham minoritas. 
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 Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Coleman (2007), yang 

menemukan bahwa direktur independen tidak mempengaruhi kinerja perusahaan, 

hanya 42% dari jumlah dewan yang berdiri independen. Abdullah (2004) 

melakukan penelitian terhadap perusahaan di Malaysia. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa direktur independen dalam suatu dewan sangat sedikit dan 

tidak memiliki peran yang kuat, sehingga tidak mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Penelitian Tanko dan Kolawale (2008) menunjukkan hanya 30% dari jumlah 

dewan yang berdiri independen. 

2.3.3 Masa Jabatan CEO dan Kinerja Perusahaan 

 Masa jabatan CEO adalah masa atau waktu berapa lama seoarang CEO 

bertugas di posisi saat ini sebelum pengunduran diri dari jabatannya. Semakin 

lama seorang CEO tetap dikantor semakin baik kinerja perusahaan. Hal ini karena 

CEO sebagai kepala eksekutif membutuhkan jaminan keamanan tugasnya untuk 

dapat mengambil keputusan yang akan meningkatkan kinerja perusahaan 

(Tornyeva & Wereko, 2012). 

 Penelitian Coleman (2007) menunjukkan bahwa masa jabatan CEO 

berpengaruh positif terhadap kinerja jika diukur dengan tingkat pengembalian 

aktiva, namun insignifikan ketika diukur dengan Tobin’s Q. Masa jabatan CEO 

tidak hanya memberikan keamanan kerja, tetapi juga mempengaruhi keputusan 

investasi perusahaan. 

2.3.4 Kepemilikan Asing dan Kinerja perusahaan 

 Kepemilikan asing adalah ekuitas perusahaan yang dimiliki oleh orang asing 

atau investor asing. Kebijakan manajemen dan pemerintahan antara satu negara 
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dan negara lainnya berbeda. Menurut Tornyeva dan Wereko (2012) perusahaan 

dengan kepemilikan asing cenderung mempunyai teknis kerja yang baik, 

sistematis, pengelolaan manajemen yang handal, sumber daya keuangan dan 

manusia yang baik. 

 Saham perusahaan yang dimiliki oleh pemilik asing dalam jumlah besar 

menandakan bahwa investor asing memiliki keyakinan terhadap perusahaan, 

sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan dan lebih menguntungkan (Ghazali, 

2010). Ongoro dan K’obonyo (2011) menyatakan bahwa kepemilikan asing 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kinerja 

perusahaan dengan kepemilikan asing lebih baik dibandingkan kinerja perusahaan 

dengan kepemilikan dominan orang lokal. 

2.3.5 Kepemilikan Institusional dan Kinerja Perusahaan 

 Sifat struktur kepemilikan perusahaan memainkan peran penting dalam 

mempengaruhi kinerjanya. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham 

perusahaan yang dimiliki oleh institusi (badan). Faizal (2004) menyatakan bahwa 

semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva 

perusahaan dan diharapkan dapat bertindak sebagai pencegah terhadap 

pemborosan yang dilakukan oleh manajemen.  

 Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha 

pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan (Tornyeva & Wereko, 2012). Semakin besar 

tingkat kepemilikan saham institusi maka semakin efektif mekanisme 

pengendalian terhadap kinerja manajemen. 
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 Coleman (2007) mengemukakan bahwa sifat kepemilikan perusahaan juga 

merupakan dimensi struktur tata kelola, sehingga mempengaruhi kinerja 

perusahaan. Jaafar dan Shawa (2009) menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional yang besar meningkatkan pengawasan dan cenderung meningkatkan 

nilai perusahaan. 

 

2.4 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Variabel Dependen 

2.4.1 Ukuran Perusahaan dan Kinerja Perusahaan 

 Ukuran suatu perusahaan biasanya dinilai dari total aktiva yang dimiliki. 

Perusahaan yang besar cenderung memiliki total aktiva yang banyak. Sehingga 

semakin banyak jumlah aktiva suatu perusahaan maka semakin besar pula ukuran 

perusahaan tersebut. 

 Tornyeva dan Wereko (2012) menyatakan ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan meskipun tidak signifikan secara 

statistik. Ini merupakan indikasi bahwa perusahaan besar bekerja lebih baik 

daripada perusahaan-perusahaan kecil. Hal ini karena mereka memiliki akses ke 

sumber daya lebih banyak dan akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk 

mengambil keuntungan dari peluang investasi dibandingkan dengan perusahaan-

perusahaan kecil. 

 Perusahaan besar relatif memiliki pangsa pasar harga saham yang besar 

(Varshney, Kaul & Vasal, 2012). Hal ini sesuai dengan penelitian Ibrahin dan 

Samad (2011) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan. 

Christina Agustin, Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, 2014 
UIB Repository©2014



25 
 

 Kowalewski (2012) melakukan penelitian di Polandia. Variabel ukuran 

perusahaan diukur dengan pertumbuhan penjualan. Seiring dengan tumbuh atau 

meningkatnya penjualan, kinerja perusahaan akan semakin baik. Hussin dan 

Othman (2012) mengungkapkan perusahaan yang besar cenderung menunjuk 

direktur independen untuk memantau perusahaan. 

 Yammeesri dan Herath (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang lebih 

besar memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menghasilkan dana internal 

dibanding perusahaan-perusahaan kecil. Akibatnya, perusahaan-perusahaan besar 

dapat menghindari situasi kendala keuangan dan memiliki lebih banyak dana yang 

tersedia untuk proyek-proyek yang menguntungkan. 

 Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kumar dan Singh (2012) di 

India. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan-

perusahaan besar di India didominasi atau dikelola oleh keluarga. Tata kelola 

yang kurang independen akan menyebabkan munculnya berbagai konflik antara 

pemegang saham, sehingga akan mempengaruhi kinerja perusahaan. 

2.4.2 Umur Perusahaan dan Kinerja Perusahaan 

 Umur perusahaan adalah jumlah tahun antara tahun pendirian sampai 

dengan saat ini perusahaan beroperasi. Umur perusahaan menggambarkan sejauh 

mana perusahaan tersebut dapat bertahan menjalankan bisnisnya dan secara tidak 

langsung menunjukkan pengalaman perusahaan dibidang bersangkutan. Umur 

perusahaan menunjukkan perusahaan tetap eksis, mampu bersaing dan 

memanfaatkan peluang bisnis dalam perekonomian. 
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 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saravanan (2012), semakin panjang 

umur perusahaan akan mampu memberikan pengungkapan informasi keuangan 

yang lebih luas dibanding perusahaan yang umurnya lebih pendek. Pengungkapan 

informasi yang jelas akan lebih menarik minat para investor, sehingga nilai 

perusahaan akan meningkat. Penelitian yang menunjukkan bahwa umur 

perusahaan mempengaruhi kinerja perusahaan secara positif, sesuai dengan 

penelitian Muttakin dan Ullah (2012) dan Rashid (2009). 

 Hasil penelitian Ibrahim dan Samad (2011) menunjukkan umur perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Hal ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Tornyeva dan Wereko (2012), Kumar dan Singh 

(2012). 

2.4.3 Rasio Hutang dan Kinerja Perusahaan 

 Rasio hutang (leverage) merupakan rasio yang mengukur perbandingan 

dana yang disediakan oleh perusahaan dengan dana yang dipinjam dari kreditur 

perusahaan. Rasio hutang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat peningkatan 

karir perusahaan, sehingga dapat mengembangkan perusahaan ke kinerja yang 

baik (Helmi, 2009). 

 Hasil penelitian Khatab et al. (2011) menunjukkan bahwa rasio hutang 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Saravanan (2012) 

menyatakan bahwa rasio hutang yang tinggi akan mengakibatkan beban bunga 

yang tinggi, sehingga perusahaan bisa mengurangi penghasilan yang dikenai 

pajak. Ehikioya (2007) mengungkapkan bahwa ukuran dewan dengan kemampuan 

mengawasi yang tinggi mengejar tingkat rasio yang lebih tinggi untuk 
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meningkatkan nilai perusahaan. Namun, hal ini inkonsisten dengan hasil 

penelitian Chiang dan Lin (2011), Muttakin dan Ullah (2012) yang menyatakan 

negatif. 

 

2.5 Model Penelitian 

 Model penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Tornyeva dan Wereko (2012) dan Saravanan (2012). Model 

penelitian yang dibangun oleh peneliti dapat dilihat pada Gambar 2.4 di bawah 

ini: 

Gambar 2.4 
Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 
Variabel Independen 

Ukuran Dewan 
Independensi Dewan 
Masa Jabatan CEO 
Kepemilikan Asing 
Kepemilikan Institusional 

 

 

 
Sumber: Tornyeva dan Wereko (2012) dan Saravanan (2012). 

 Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

adalah pada penelitian ini terdapat tiga variabel yang dieliminasikan, yaitu 

variabel dualitas CEO, kemampuan dewan, kemampuan manajer, kegiatan dewan, 

komite audit, dan kebijakan dividen. Variabel dualitas CEO dieliminasi karena 

pada UU nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha pasal 25 dan pasal 33 

Variabel Kontrol 
Ukuran Perusahaan 
Umur Perusahaan 
Rasio Hutang 

Variabel Dependen 
Tobin's Q 
ROA  
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terdapat peraturan-peraturan mengenai larangan rangkap jabatan oleh anggota 

direksi dan komisaris pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, 

badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik 

kepentingan. Alasan pengeliminasian variabel komite audit dan kebijakan dividen 

dikarenakan peneliti ingin fokus pada pengukuran dengan menggunakan karakter 

dewan dan stuktur kepemilikan. Alasan pengeliminasian variabel kemampuan 

dewan, kemampuan manajer, dan kegiatan dewan dikarenakan data untuk variabel 

tersebut sangat sedikit dan susah didapatkan. Sehingga jika dimasukkan, akan 

mempengaruhi penelitian ini menjadi tidak akurat. 

 

2.6 Perumusan Hipotesis 

 Berdasarkan uraian dan kerangka model di atas maka hipotesis untuk 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H1 : Ukuran dewan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

H2 : Independensi dewan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 

H3 : Masa jabatan CEO memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 

H4 :  Kepemilikan asing memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 

H5 : Kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 
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