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BAB II 
KERANGKAN TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Fauzi dan Locke (2012) melakukan penelitian dengan menggunakan 

variabel independen ukuran dewan, persentase dewan eksekutif, direksi wanita, 

komite audit, komite nominasi, komite remunerasi, kepemilikan manajerial, serta 

kepemilikan blockholder terhadap kinerja perusahaan di Negara New Zealand 

dengan menggunakan sampel dari 79 perusahaan. Yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh ukuran dewan, pengaruh persentase dewan eksekutif, 

pengaruh direksi wanita, pengaruh komite audit, pengaruh komite nominasi, 

pengaruh komite remunerasi, pengaruh kepemilikan manajerial dan pengaruh 

kepemilikan blockholder terhadap kinerja perusahaan. 

Gambar 2.1 
Model Pengaruh Ukuran Dewan, Persentase Dewan Eksekutif, Direksi Wanita, 
Komite Audit, Komite Nominasi, Komite Remunerasi, Kepemilikan Manajerial, 

serta Kepemilikan Blockholder terhadap Kinerja Perusahaan. 
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Sumber: Fauzi dan Locke  (2012). 

Qasim (2014) melakukan penelitian dengan melakukan variabel independen 

kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, ukuran dewan, serta asosiasi 

auditor di Negara Abu Dhabi dengan menggunakan sampel dari 283 perusahaan. 

Yang bertujuan untuk mengetahui pengaaruh kepemilikan pemerintah, pengaruh 

kepemilikan institutional, pengaruh ukuran dewan, serta pengaruh asosiasi auditor 

terhadap kinerja perusahaan. 

Gambar 2.2 
Model Pengaruh Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan Institusional, Ukuran 

Dewan, serta Asosiasi Auditor terhadap Kinerja Perusahaan.  
 

 

 

 

 

Sumber: Qasim (2014). 

Alzharani, Ahmad, dan Aljaaidi (2012) melakukan penelitian dengan 

menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, rasio utang, tipe auditor 

terhadap kinerja perusahaan di Negara Malaysia dengan menggunakan sampel 

dari 392 perusahaan. Yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran 

perusahaan, pengaruh rasio utang, pengaruh tipe auditor terhadap kinerja 

perusahaan. 
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Gambar 2.3 
Model Pengaruh Ukuran Perusahaan, Rasio Utang dan Tipe Auditor terhadap 

Kinerja Perusahaan.  
 
 

 

 

 

Sumber: Alzharani, Ahmad, dan Aljaaidi (2012).  

Alhassan, Bajaher dan Alherhri (2015) dalam jurnalnya yang berjudul,  

corporate governance, firm attributes and financial performance of Saudi Listed 

Banks melakukan penelitian dengan menggunakan variabel independen ukuran 

dewan, komposisi dewan, rapat dewan, ukuran bank dan rasio utang terhadap 

kinerja perusahaan di Negara Saudi Arabia dengan menggunakan sampel dari 60 

perusahaan. Yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan, pengaruh 

komposisi dewan, pengaruh rapat dewan, pengaruh ukuran bank dan pengaruh 

rasio utang terhadap kinerja perusahaan. 

Gambar 2.4 
Model Pengaruh Ukuran Dewan, Komposisi Dewan, Rapat Dewan Ukuran Bank 

dan Rasio Utang terhadap Kinerja Perusahaan. 
 

 

 

 

 

 

Sumber: Alhassan, Bajaher, dan Alsherhri (2015).  
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Alhaji, Baba, dan Yusoff (2013) melakukan penelitian dengan 

menggunakan variabel independen independen direktur dan komite audit terhadap 

kinerja perusahaan di Negara Malaysia dengan menggunakan sampel dari 813 

perusahaan. Yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh independen direktur, dan 

pengaruh komite audit terhadap kinerja perusahaan. 

 
Gambar 2.5 

Model Pengaruh Independen Direktur dan Komite Audit terhadap Kinerja  
Perusahaan. 

 

 

 

Sumber: Alhaji, Baba, dan Yusoff (2013). 

 Six, Normann, Stock, dan Schiereck (2013) dalam jurnalnya yang berjudul 

Strategic Leaders’ Impact on Corporate Policies and Firm Performance: Insights 

from CEO s and CFOs of Large Listed Firms in Germany melakukan penelitian 

dengan menggunakan variabel independen kebijakan transaksi, kebijakan 

finansial, ukuran perusahaan, kepemilikan konsentrasi, kepemilikan pemerintah, 

kepemilikan bank, dan aset bank terhadap kinerja perusahaan di Germany den gan 

menggunakan sampel dari 110 perusahaan. Yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh kebijakan transaksi, pengaruh kebijakan finansial, pengaruh ukuran 

perusahaan, pengaruh kepemilikan konsentrasi, pengaruh kepemilikan 

pemerintah, pengaruh kepemilikan bank dan pengaruh asset bank dari perusahaan. 
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Gambar 2.7 
  Model Pengaruh Kebijakan Transaksi, Kebijakan Finansial, Ukuran Perusahaan, 
Kepemilikan Konsentrasi, Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan Bank dan Aset 

Bank terhadap Kinerja Perusahaan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Six, Normann, Stock, dan Schiereck (2013). 

 Vo dan Phan (2013), dalam jurnalnya yang berjudul corporate governance 

and firm performance: empirical eviden from Vietnam melakukan penelitian 

dengan menggunakan variabel independen ukuran dewan, direksi wanita, dualitas, 

level edukasi dewan, pengalaman kerja dewan, direktur luar, kompensasi dewan, 

kepemilikan dewan dan blockholder terhadap kinerja perusahaan di Negara 

Vietnam dengan menggunakan sample dari 342 perusahaan. yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh ukuran dewan, pengaruh direksi wanita, pengaruh dualitas, 

pengaruh level edukasi dewan, pengaruh pengalaman kerja dewan, pengaruh 

direktur luar, pengaruh kompensasi dewan, pengaruh kepemilikan dewan dan 

pengaruh blockholder terhadap kinerja perusahaan. 

 Adebayo, Olusola, Abiodun (2013), dalam jurnalnya yang berjudul relationship 

between corporate governance and organizational performance: Nigerian listed 
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organizations experience melakukan penelitian dengan menggunakan variabel 

independen independen dewan, dualitas CEO, dan ukuran dewan terhadap kinerja 

perusahaan di Negara Nigerian dengan menggunakan sample dari 60 perusahaan. 

Yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh independen dewan, pengaruh dualitas 

CEO, dan pengaruh ukuran dewan terhadap kinerja perusahaan. 

 Haddad, Alzurqan, Alsuty (2011), dalam jurnalnya yang berjudul The effect 

of corporate governance on the performance of jordianian industrial companies: 

an empirical study on amman stock exchange melakukan penelitian dengan 

menggunakan variabel independen EPS, size, liquidity, resiko bisnis, DPS, ROA, 

dan rasio utang terhadap kinerja perusahaan di Negara USA dengan menggunakan 

sampel dari 140 perusahaan. yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh EPS, 

pengaruh size, pengaruh liquidity, pengaruh resiko bisnis, pengaruh DPS, 

pengaruh ROA, dan pengaruh rasio utang terhadap kinerja perusahaan.  

Irshad, Hashmi, Kausar, dan Nasir (2015), dalam jurnalnya yang berjudul 

board effectiveness, ownership structure and corporate performance: eviden from 

Pakistan dengan menggunakan variabel independen kepemilikan konsentrasi, 

kepemilikan institusional, kepemlikan manajerial, ukuran dewan, anggota dewan 

luar, dualitas CEO, frekuensi rapat dewan, ukuran perusahaan, rasio utang, dan 

umur terhadap kinerja perusahaan di Negara Pakistan dengan menggunakan 

sampel dari 100 perusahaan. yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

kepemilikan konsentrasi, pengaruh kepemilikan institusional, pengaruh 

kepemilikan manajerial, pengaruh ukuran dewan, pengaruh anggota dewan luar, 

pengaruh dualitas CEO, pengaruh frekuensi rapat dewan, pengaruh ukuran 
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perusahaan, pengaruh rasio utang dan pengaruh umur terhadap kinerja 

perusahaan.  

Vo dan Nguyen (2014) dalam jurnalnya yang berjudul The impact of 

corporate governance on firm performance: empirical study in Vietnam 

melakukan penelitian dengan menggunakan variabel independen dualitas CEO, 

dewan independen, ukuran dewan, kepemilikan CEO, dan kepemilikan dewan 

terhadap kinerja perusahaan di Negara Vietnam dengan menggunakan sampel dari 

177 perusahaan. Yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dualitas CEO, 

dewan independen, ukuran dewan, kepemilikan CEO dan kepemilikan dewan 

terhadap kinerja perusahaan. 

Zakaria, Purhanudin, dan Palanimally (2014) dalama jurnalnya yang 

berjudul Board Governance and Firm Performance: A Panel Data Analysis 

melakukan penelitian dengan menggunakan variabel independen ukuran dewan, 

dewan independen, dan dewan asing terhadap kinerja perusahaan di Negara 

Malaysia dengan munggunakan sampel dari 73 perusahaan. Yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh ukuran dewan, dewan independen, dan dewan asing 

terhadap kinerja perusahaan.  

Aggarwal (2013) dalam jurnalnya yang berjudul impact of corporate 

governance on corporate financial performance melakukan penelitian dengan 

menggunakan variabel independen ukuran dewan, dewan independen, pemisahan 

CEO dan ketua, direksi keuangan, jumlah rapat dewan, serta peran auditor 

eksternal dengan menggunakan variabel kontrol yaitu komite dewan (komite 
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audit, komite remunerasi, dan komite nominasi) terhadap kinerja perusahaan di 

India dengan menggunakan sample dari 50 perusahaan. Yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh ukuran dewan, pengaruh dewan independen, pengaruh 

pemisahan CEO dan ketua, pengaruh direksi keuangan, pengaruh jumlah rapat 

dewan dan pengaruh peran auditor eksternal terhadap kinerja perusahaan. 

 Khatab et al (2011) dalam jurnalnya yang berjudul Corporate governance 

and firm performance: a case study of Karachi stock market melakukan penelitian 

dengan melakukan variabel independen rasio utang, pertumbuhan dan ukuran 

perusahaan terhadap kinerja perusahaan di Negara Pakistan dengan menggunakan 

sampel dari 398 perusahaan. Yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh raiso 

utang, pengaruh pertumbuhan, dan pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja 

perusahaan. 

Mao (2015) dalam jurnalnya yang berjudul State ownership, institutional 

ownership and relationship with firm performance: evidence from Chinese public 

listed firms melakukan penelitian dengan menggunakan variabel independen u-

shape relationship dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan di 

Negara Chinese dengan menggunakan sampel dari 1019 perusahaan. Yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh  u-shape relationship, dan pengaruh 

kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. 

 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

Kinerja perusahaan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang 

dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. kinerja 
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perusahaan merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan 

dimana pun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan 

dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Penilaian kinerja adalah 

penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian 

organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kinerja yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja perusahaan dapat dilihat dari segi 

analisis laporan keuangan dan dari segi perubahan harga saham. Tujuan dari 

penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran 

organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan 

sebelumnya agar membedakan hasil dan tindakan yang diinginkan. Standar 

perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan 

dalam anggaran (Sabrinna, 2010).  

 

2.3 Pengaruh Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Antara Ukuran Dewan Terhadap Kinerja Perusahaan 

Board size (Ukuran Dewan) merupakan penggabungan antara dewan 

komisaris dan dewan direksi. Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang 

bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur 

Perusahaan. Dewan direksi merupakan pimpinan perusahaan yang dipilih oleh 

para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola 

perusahaan. 

Fauzi dan Locke (2012), Qasim (2014), Zakaria, Purhanudin, dan 

Palanimally (2014), Alhassan, Bajaher, dan Alsherhri (2015), serta Aggarwal 

http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/perusahaan.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/saham.aspx
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(2013),  menemukan bahwa adanya pengaruh signifikan positif antara ukuran 

dewan dan kinerja perusahaan. Terdapat pengaruh signifikan positif juga dari 

penelitian Vo & Nguyen (2014) terhadap kinerja perusahaan. 

Terdapat pengaruh signifkan negatif dari penelitian terhadap kinerja 

perusahaan. Adebayo, Olusola, Abiodun (2013), menemukan pengaruh tidak 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

2.3.2 Pengaruh Antara Rasio Utang Terhadap Kinerja Perusahaan 

Rasio Utang (Leverage) merupakan penggunaan asset dan sumber dana oleh 

perusahaan dimana dalam penggunaan asset dana tersebut perusahaan harus 

mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap. Penggunaan asset atau biaya tersebut 

pada akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan potensiak bagi 

pemegang saham.  

Khatab et al (2011) menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif 

antara rasio utang terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan Alzharani, Ahmad, dan 

Aljaaidi (2012), Alhassan, Bajaher, dan Alsherhri (2015) dan Irshad, Hashmi, 

Kausar, dan Nasir (2015)  menemukan bahwa adanya pengaruh signifikan negatif 

antara Rasio Utang terhadap kinerja perusahaan. Haddad, Alzurqan, Alsuty (2011) 

menemukan bahwa terdapat pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 

2.3.3 Pengaruh Antara Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan 

Tugiman (1995) mengatakan bahwa Komite Audit adalah sekelompok 

orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan 

tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan 
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Komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor 

dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. 

Fauzi dan Locke (2012), Aggarwal (2013),  menemukan bahwa adanya 

pengaruh signifikan positif antara komite audit terhadap kinerja perusahaan. 

Alhaji, Baba, dan Yusoff (2013) juga menemukan bahwa terjadinya pengaruh 

signifikan positif antara komite audit terhadap kinerja perusahaan.  

2.3.4 Pengaruh Antara Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan perlu dipertimbangkan kaitannya dengan 

struktur modal. Dari sudut pandang asimetrik informasi, pada perusahaan besar, 

masalah asimetrik informasi antara manajemen dan investor lebih kecil, sehingga 

perusahaan besar lebih mudah melakukan emisi surat berharga yang cukup peka 

terhadap masalah asimetrik informasi, seperti saham. Berdasarkan pemikiran ini, 

perusahaan besar kurang berutang dibanding perusahaan kecil (Nofal, 2007). 

besar kecilnya perusahaan akan berpengaruh terhadap struktur modal, semakin 

besar perusahaan maka akan semakin besar pula kesempatan melakukan investasi 

dan memperoleh akses ke sumber dana. 

Alzharani, Ahmad, dan Aljaaidi (2012) serta Six, Normann, Stock, dan 

Schiereck (2013) menemukan bahwa adanya pengaruh signifikan positif antara 

ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Suhartati, Warsini, Sixpria (2011) 

dan Irshad, Hashmi, Kausar, dan Nasir (2015) menemukan adanya pengaruh 

signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan Khatab et al (2011) 

menemukan bahwa adanya pengaruh tidak signifikan antara ukuran perusahaan 

terhadap kinerja perusahaan. 
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2.3.5 Pengaruh Antara Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja 

Perusahaan 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan adalah 

kepemilikan institusional. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan 

akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja 

manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang 

dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. 

Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada 

besarnya investasi yang dilakukan.  

Qasim (2014) menemukan bahwa adanya pengaruh signifikan positif 

antara kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Mao (2015) juga 

menemukan pengaruh positif antara kepemilikan institusional terhadap kinerja 

perusahaan. Irshad, Hashmi, Kausar, dan Nasir (2015), menemukan bahwa adanya 

pengaruh signifikan negatif antara kepemilikan institutional terhadap kinerja 

perusahaan. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan model penelitian diatas, penulis akan menggunakan jurnal 

penelitian dari Fauzi (2014), Qasim (2014), serta Alzharani, Ahmad dan Aljaaidi 

(2012). Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 2.12 di bawah ini. 

Berdasarkan kerangka model penelitian pada gambar di bawah ini, maka 

hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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H1:  Ukuran Dewan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perbankan. 

H2: Rasio Utang memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja 

perbankan. 

H3: Komite Audit memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perbankan. 

H4: Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perbankan. 

H5: kepemilikan Institusional memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja perbankan. 

 
Gambar 2.8 

Model Pengaruh Ukuran Dewan, Rasio Utang, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, 
dan Kepemilikan Institusional terhadap kinerja perusahaan. 

 
 

 

 

 

Sumber: Fauzi dan Locke (2012), Qasim (2014), dan Alzharani, Ahmad, dan 
Aljaaidi (2012). 
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