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BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
 
 

2.1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Terdapat dua teori utama yang terkait dengan corporate governance, yaitu  

stewardship theory dan agency theory (Chinn, 2000; Shaw, 2003; Daniri, 2005; 

Pudjiastuti, 2007). Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai 

sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu 

bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap 

pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para 

pemegang saham. Dengan kata lain, stewardship theory memandang manajemen 

sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan 

publik maupun stakeholder.  

Agency theory dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976).  Teori ini 

memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “agents” bagi para pemegang 

saham. Selanjutnya, agent akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi 

kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil 

terhadap pemegang saham.  

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa model klasik dari tata kelola 

korporasi berbasis pada hubungan tidak harmonis (asymmetric) antara principal dan 

agency. Model klasik ini biasa dikenal dengan agency cost. Pada dasarnya satu pihak 

(principal) menyewa pihak lain (agent) untuk menjalankan dan di delegasikan 
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beberapa otorisasi pembuatan keputusan kepada agen. Bentuk hubungan keagenan 

bisa berupa kesepakatan dimana pemilik ataupun pemegang saham suatu perusahaan 

menyewa CEO untuk menjadi agen mereka dalam mengelola perusahaan dan 

menjaga kepentingan terbaik perusahaan, atau persetujuan dimana CEO perusahaan 

berindak sebagai principal dan menyewa manajer suatu bagian atau divisi sebagai 

agen untuk mengelola suatu unit organisasi yang telah didesentralisasi. 

 Ide serupa pernah dikemukakan oleh Smith (1776), yaitu ketika ownership dan 

board of directors (BOD) tidak berjalan secara bersamaan, maka akan sangat 

berpotensi untuk terjadinya konflik kepentingan antara BOD dan ownership.  

Ada keuntungan dengan memisahkan owner dan BOD. Sebaliknya, struktur 

seperti itu harus tetap seperti itu apa adanya. Ide inilah yang menjadi dasar penelitian 

untuk tata kelola korporasi.  

 

2.2. Tata Kelola Korporasi Baik (Good Corporate Governance) 

Good corporate governance merupakan konsep yang menekankan pentingnya 

hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat 

waktu serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapan (disclosure) secara akurat, 

tepat waktu, dan transparan mengenai semua informasi kinerja perusahaan, 

kepemilikan, dan stakeholder (Sulistyanto, 2003). Organization for Economic 

Corporation and Development (1991) mendefinisikan corporate governance (tata 

kelola korporasi) merupakan sistem pada bisnis korporasi yang mengarahkan dan 

mengontrol. Struktur tata kelola korporasi menspesifikasikan pendistribusian hak dan 
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tanggung jawab diantara partisipan berbeda dari korporasi, seperti dewan, manajer, 

pemegang saham dan stakeholders lainnya, dan juga pembentukan peraturan dan 

prosedur untuk pengambilan keputusan pada urusan korporasi. 

Tata kelola perusahaan sudah menjadi topik yang penting sejak transisi 

ekonomi beberapa tahun ini. Direktur Pemilik dan Manajer perusahaan sudah mulai 

sadar ada nya keuntungan bila mempunyai struktur tata kelola korporasi yang baik. 

Tata kelola korporasi akan meningkatkan harga saham dan mempermudah 

mendapatkan modal. Investor internasional akan ragu-ragu untuk meminjamkan uang 

atau membeli saham pada sebuah perusahaan bila perusahaan tersebut tidak 

menunjukkan mempunyai prinsip tata kelola korporasi yang baik. Transparansi, 

komisaris indenpenden dan komite audit yang indenpenden juga sangat penting 

(McGee, 2008). Biswas dan Bhuiyan (2009) menambahkan bahwa tata kelola yang 

baik akan meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini bisa terjadi karena perusahaan 

akan dapat mengefisiensikan manajemen, pengalokasian asset yang baik dan pekerja 

yang baik.  

Darmawati et al., (2009) juga mengkaji hubungan corporate governance yang 

diterapkan dalam suatu perusahaan dengan kinerja perusahaan yang bersangkutan. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam hal 

pengukuran variabel corporate governance yang telah disesuaikan dengan kondisi 

lingkungan bisnis di Indonesia (menggunakan ukuran yang dikembangkan oleh 

Indonesian Institute of Corporate Governance, 2002). Hasil analisis menunjukkan 

bahwa, untuk model regresi dengan return on equity sebagai variabel dependennya, 
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hanya variabel corporate governance yang secara statistik signifikan mempengaruhi 

return on equity. Sedangkan tidak ada satupun variabel kontrol yang secara statistik 

signifikan mempengaruhi return on equity. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis penelitian didukung, yaitu bahwa corporate governance 

mempengaruhi kinerja operasi perusahaan. 

Wulandari (2005) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa indikator 

mekanisme corporate governance dapat meningkatkan kinerja perusahaan publik di 

Indonesia, baik indikator mekanisme corporate governance internal (jumlah dewan 

direksi dan proporsi komisaris independen) maupun indikator mekanisme eksternal 

(kepemilikan institusional). 

Banyak penelitian telah menemukan hubungan positif antara tata kelola 

perusahaan diukur dengan Corporate Governance Perception Index (CGPI) dengan 

kinerja perusahaan (Black et al., 2003; Klapper dan Love, 2002; Mitton, 2000; 

Darmawati et al., 2004; Brown dan Caylor, 2004; Chidambaran et al., 2006; dan 

Asba, 2009). Sabrinna (2010) mendapatkan hasil bahwa tidak terdapat hubungan 

signifikan antara corporate governance dengan Tobin’s Q (kinerja pasar) tetapi 

terdapat hubungan positif signifikan antara corporate governance dengan ROE 

(kinerja operasional). 

 

2.3. Kinerja Perusahaan 

Perusahaan didirikan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan dengan 

menambahkan kekayaan dari pada pemilik dan pemegang saham. Menurut Berger 
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dan Patti (2002) kinerja perusahaan di ukur dengan rasio didalam laporan keuangan 

atau harga saham.  

2.3.1 Tobin’s Q 

Tobin’s Q merupakan ukuran penilaian yang paling banyak digunakan dalam 

data keuangan perusahaan. Nama Tobin’s Q berasal dari James Tobin dari Yale 

University setelah memperoleh hadiah nobel. Morck et al., (1988) dan McConnell et 

al., (1990) dalam Ndaruningputri (2005) menggunakan Tobin’s Q sebagai 

pengukuran kinerja perusahaan dengan alasan bahwa dengan Tobin’s Q maka dapat 

diketahui nilai pasar perusahaan, yang mencerminkan keuntungan masa depan 

perusahaan seperti laba saat ini. 

Ada beberapa rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan, salah satu rasio 

yang dinilai bisa memberikan informasi yang paling baik adalah Tobin’s Q. Menurut 

Sukamulja (2004) rasio Tobin’s Q dapat menjelaskan berbagai fenomena dalam 

kegiatan perusahaan, seperti misalnya terjadinya perbedaan cross sectional dalam 

pengambilan keputusan investasi dan diversifikasi (Claessesns & Fan, 2003); 

hubungan antara kepemilikan saham manajemen dan nilai perusahaan (Onwioduokit, 

2002); hubungan antara kinerja manajemen dengan keuntungan dengan akuisisi 

(Gompers, 2003) dalam Sukamulja (2004) dan kebijakan pendanaan, dividen, dan 

kompensasi (Imala, 2002). 

Market value dipengaruhi oleh isi dari informasi asimetri, frekuensi atau 

volume insider trading, dan likuiditas, sedangkan aliran laba tidak terpengaruh oleh 

tiga hal tersebut karena aliran laba dalam laporan keuangan konvensional tidak 
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mengungkapkan variabel-variabel yang mempengaruhi nilai pasar. Sehingga hasil 

tingkat pengembalian yang dilaporkan dapat berbeda dengan yang diperoleh investor, 

begitu juga dengan nilai pasar saham yang diperdagangkan juga mengalami 

perbedaan. Sebagai contoh, jika ada perbedaan yang signifikan dalam likuiditas pada 

dua ekuitas yaitu equity likuid dan equity non likuid. Equity likuid (modal lancar) 

yang rendah harus menawarkan tingkat pengembalian yang dilaporkan nilainya cukup 

tinggi untuk mengurangi kerugian dalam likuiditas. Equity likuid yang memiliki 

tingkat pengembalian tinggi digunakan untuk menarik investor agar membeli ekuitas 

tersebut. Oleh karena itu Wernerfield et al., (1988) menyimpulkan bahwa Tobin’s Q 

dapat digunakan sebagai alat ukur dalam menentukan kinerja perusahaan. Penelitian 

Klapper dan Love (2002) menentukan bahwa nilai Tobin’s Q merupakan rasio dari 

harga penutupan saham di akhir tahun buku dikali dengan banyaknya saham yang 

beredar ditambah nilai buku hutang dibagi dengan total aktiva. 

Semakin besar nilai rasio Tobin’s Q menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki prospek pertumbuhan yang baik dan memiliki intangible asset yang 

semakin besar. Hal ini bisa terjadi karena semakin besar nilai pasar aset perusahaan, 

semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk 

memiliki perusahaan tersebut. Brealey dan Myers (2000) dalam Sukamulja (2004) 

menyebutkan bahwa perusahaan dengan nilai Tobin’s Q yang tinggi biasanya 

memiliki brand image perusahaan yang sangat kuat, sedangkan perusahaan yang 

memiliki nilai Tobin’s Q yang rendah umumnya berada pada industri yang sangat 

kompetitif atau industri yang mulai mengecil. 
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2.3.2 Return On Assets (ROA) 

Return on Assets (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. 

Semakin besar ROA bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank 

tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dan segi pengunaan asset. 

 

2.4. Hubungan antara Tata Kelola Korporasi Baik dan  Kinerja Perusahaan 

Banyak penelitian meneliti internal mekanisme corporate governance (board 

composition dan komite audit) terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian-

penelitian memberikan hasil yang bervariasi.  

Sam’ani (2008) mengkaji pengaruh tata kelola perusahaan yang terdiri dari 

kepemilikan institusional, aktivitas komisaris (rapat), ukuran dewan direksi, 

komisaris independen, komite audit dan leverage terhadap kinerja perusahaan 

perbankan di Indonesia. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa 

kepemilikan institusional, aktivitas komisaris (rapat), ukuran dewan direksi, dan 

komite audit secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, 

leverage mempunyai signifikan pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan dan 

komisaris independen tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. 
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Gambar 2.2.1 
Model Pengaruh GCG Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan 
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Sumber: Model Penelitian Sam’ani (2008) 

 

Carningsih (2009) yang mengkaji perusahaan-perusahaan properti dan real estate 

yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta periode 2007-2008. Penelitian ini mengkaji 

pengaruh kinerja keuangan yang diukur dengan ROA dan ROE terhadap nilai perusahaan 

dengan adanya mekanisme Good Corporate Governance.  Hasi penelitian ini 

menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak mempunyai nilai signifikan 

terhadap nilai perusahaan, sehingga dapat dikatakan bahwa komisaris independen 

tidak mampu memoderasi hubungan kinerja keuangan dengan nilai perusahaan.  
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Gambar 2.2.2 
Model Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Hubungan Antara Kinerja 

Keuangan Dengan Nilai Perusahaan. 
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Sumber: Carningsih (2009) 

Suntraruk (2008) mengkaji hubungan antara board of directors dan ownership 

structure terhadap kinerja perusahaan pada SET100 perusahaan non-finansial yang 

terdaftar di bursa efek Thailand. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hubungan 

positif antara outside directors, managerial ownership, outside directors’ ownership, 

concentrated ownership dan institutional ownership terhadap kinerja perusahaan dan 

hubungan negatif antara CEO duality dan board size terhadap kinerja perusahaan. 

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa jumlah outside directors yang melayani 

sebuah dewan akan meningkatkan kinerja perusahaan yang mengimplikasikan bahwa 

dominasi dari outside directors mempertinggi efektifitas dari sebuah dewan dalam 

pengawasan dan disiplin manajemen dan meningkat kinerja perusahaan. 
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Gambar 2.2.3 
Model Pengaruh Board of Directors Dan Ownership Structure Terhadap 

Kinerja Perusahaan 
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Sumber: Model Penelitian Suntraruk (2008) 

 

Sari (2008) mengambil sampel dari 100 perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Jakarta selama tahun 2005-2006. Hasil penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 

dengan hasil koefisien regresi sebesar -0,067 dan kinerja keuangan dengan koefisien 

regresi 0,075. Terdapat pengaruh secara signifikan positif manajemen laba sebagai 

pengukur Good Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan. Dengan koefisien 

jalur yang positif menunjukkan bahwa semakin baik penerapan good corporate 

governace maka semakin tinggi kinerja perusahaan.  
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Gambar 2.2.4 
Model Hubungan Komite Audit  Terhadap Kinerja Keuangan  

 

Komite Audit

Good Corporate 
Governance

Kinerja Keuangan

  
 
Sumber: Sari (2008) 

 
 Pudjiastuti (2007) mencoba menguji pengaruh secara empiris antara board 

structure dan kinerja perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan 

negatif antara commissioner board size dan board of directors size terhadap kinerja 

perusahaan dan hubungan positif antara female commissioner, female board of 

directors dan independence commissioner terhadap kinerja perusahaan (ROE dan 

Tobin’s Q).  Hasil ini menunjukan indikasi positif dengan meninggikan kesadaran 

perusahaan untuk meninjau kembali ke efektivitas pada dewan dan juga peninjauan 

implementasi terhadap tata kelola perusahaan yang baik. 
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Gambar 2.2.5 
Model Pengaruh Board Structure Terhadap Kinerja Perusahaan 
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Sumber: Model Penelitian Pudjiastuti (2007) 

 

Kyereboah-Coleman dan Biekpe (2006) meneliti hubungan antara board size, 

board composition, CEO duality terhadap kinerja perusahaan di Ghana dengan 

kontrol variabel ukuran perusahaan, ratio of fixed assets to total assets dan debt 

structure of a firm. Hasil kajian menunjukkan board size berhubungan positif 

terhadap Tobin’s Q dan ROA, namun negatif berhubung dengan sales growth rate 

sebagai variabel kinerja perusahaan. Sedangkan board composition (komisaris 

independen) didapatkan tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. 
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Gambar 2.2.6 
Model Pengaruh Board Size dan Board Composition terhadap Kinerja Perusahaan 
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Sumber: Model Penelitian Kyereboah-Coleman & Biekpe (2006) 

 

Penelitian Guerreiro (2006) meneliti efek dari kepemilikan asing dan anggota 

dari dewan terhadap kinerja bank domestik di Portugal. Hasil penelitian ini 

mengindikasikan bahwa kepemilikan asing dan anggota dari dewan mempunyai 

peranan penting dalam meningkatkan praktek manajerial yang dapat meningkatkan 

kinerja bank domestik di Portugal. Dengan demikian, pengadopsian sistem tata 

kelalola perusahaan global mampu meningkatkan kinerja perbankan, khsusunya di 

negara-negara yang sedang berada pada fase awal pembangunan keuangan. 
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Gambar 2.2.7 
Model Pengaruh Kepemilikan dan Direktur Asing Terhadap Kinerja 

Perusahaan 
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Sumber: Model Penelitian Guerreiro (2006) 

Bhagat dan Black (1999) melakukan survei untuk membuktikan adanya  

hubungan antara komposisi dewan dan kinerja perusahaan.  Hasil survei tidak bisa 

menunjukkan korelasi antara besarnya dewan independen dengan semakin tingginya 

profitabilitas atau semakin tingginya pertumbuhan perusahaan. Hasil penelitian ini 

menyarankan bahwa perusahaan sebaiknya mempunyai jumlah inside director yang 

moderat (misalnya tiga sampai lima dalam sebuah anggota dewan yang berjumlah 

tujuh orang). 
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Gambar 2.2.8 

Model Pengaruh Board Composition Terhadap Kinerja Perusahaan 
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Sumber: Model Penelitian Bhagat & Black (1999) 

 

2.5. Perumusan Hipotesis dan Model Penelitian 

Berkenaan dengan bentuk dewan dalam sebuah perusahaan, terdapat dua sistem 

yang berbeda yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda, yaitu Anglo Saxon 

dan dari Kontinental Eropa (Lukviarman, 2004). Indonesia menggunakan Sistem 

Hukum Kontinental Eropa mempunyai Sistem Dua Tingkat (Two Tiers System) yang 

dimana mempunyai dua badan terpisah, yaitu Dewan Komisaris dan Dewan Direksi 

(Sutojo & Aldridge, 2005; Donalson, 2003; Kurniawan & Indriantoro, 2000; 

Pudjiastuti, 2007). 
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Gambar 2.5.1 

Struktur Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam Two Tiers System yang 

diadopsi oleh Indonesia 
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Sumber: Forum for Corporate Governance in Indonesia (2000) 

 

Mintzberg (1983), Wardhani (2006) menyatakan bahwa jumlah dewan yang 

besar menguntungkan perusahaan karena dapat mengelola sumber daya nya lebih 

baik (resources dependence), dia juga menjelaskan semakin besar keperluan untuk 

hubungan eksternal yang efektif maka dibutuhkan dewan yang lebih besar juga. 

Chaganti et al., (1985), Singh dan Harianto (1989), Dalton et al. (1999), dan Sam’ani 

(2008) melaporkan bahwa keanggotaan dewan yang besar akan mendatangkan 

kapabilitas perusahaan untuk memecahkan permasalahan sehingga dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan. Ponnu (2009) mendapatkan hasil bahwa 
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keanggotaan dewan yang besar akan meningkatkan kinerja (ROA, Tobin’s Q dan 

Altman’s Z Score) dan pembayaran dividen dari perusahaan. 

Namun hal ini bertentangan dengan Jensen, 1993 dan Yermack, 1996 

menyatakan bahwa kerugian dari jumlah dewan yang besar berkaitan dengan dua hal, 

yaitu: meningkatnya permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan 

semakin meningkatnya jumlah dewan dan turunnya kemampuan dewan untuk 

mengendalikan manajemen, sehingga menimbulkan permasalahan agensi yang 

muncul dari pemisahan antara manajemen dan kontrol. 

Selain dari itu Jensen (1993) juga menyatakan bahwa ukuran dewan direksi 

dapat ditentukan oleh kualitas dari pengawasan dan pengendalian managerial dan 

mengusulkan bahwa anggota direksi harus sedikit, berjumlah sekitar tujuh atau 

delapan anggota sehingga dewan dapat efektif dalam berkoordinasi dan efisien dalam 

memainkan perannya sebagai fungsi pengendali yang akan menghasilkan 

peningkatan kinerja. 

Hal ini didukung oleh Beasley (1996) menyatakan bahwa semakin besarnya 

keanggotaan dewan dapat mendorong peningkatan aktivitas kecurangan. Untuk 

alasan tersebut maka banyak penelitian empiris menemukan hubungan negatif 

terhadap ukuran dewan direksi terhadap kinerja perusahaan (Yermack, 1996; 

Eisenberg et al., 1998; Andres, Azofra & Lopez, 2005; Belkhir 2003; Ghosh, 2006; 

Wang et al., 2007; Pathan et al., 2008; Chidambaran et al., 2008). 

Walaupun banyak penelitian menemukan semakin besar anggota akan 

meningkatkan kinerja perusahaan atau jumlah keanggotaan tidak ada hubungan 
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dengan kinerja perusahaan, namun penulis meneliti semakin kecil anggota dewan 

direksi lebih efisien dari pada keanggotaan yang besar, oleh karena itu hipotesis yang 

diajukan sebagai berikut: 

H1 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

H2

Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mewajibkan adanya komisaris independen 

didalam kepengurusan emiten untuk mewakili pemegang saham minoritas tersebut. 

BEI telah mengatur tentang rasio komisaris independen yaitu komisaris independen 

jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh 

yang bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris 

 : Ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Untuk menciptakan direksi yang efektif maka direksi dari luar (outside 

directors) dibutuhkan, yang dimana mengawasi secara independen terhadap 

manajemen dan yang tidak didominasi oleh CEO (Fama, 1980; Fama dan Jensen, 

1983; Jensen dan Meckling, 1976). Direksi yang dimaksud disini merupakan 

komisaris independen dikarenakan penelitian sebelumnya mengkaji perusahaan 

Amerika yang menganut sistem one-tier board. 

Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi 

monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan 

meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan 

pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi 

kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan 

pemegang saham (Sam’ani 2008) 
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independen sekurang kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota komisaris, selain 

itu PBI No. 14 tahun 2006 menyatakan bahwa dewan komisaris terdiri dari komisaris 

dan komisaris independen, di mana setidaknya 50 persen dari jumlah anggota dewan 

komisaris adalah komisaris independen (Effendi, 2008).  

Dewan yang optimal berisi gabungan dari inside, independent dan affiliated 

directors, yang dimana membawakan ketrampilan dan pengetahuan yang berbeda-

beda kepada dewan dan perusahaan (Black & Bhagat, 1991, 2002). Ponnu (2009) 

mendapatkan hasil bahwa Board Independence memiliki hubungan negatif terhadap 

Tobin’s Q namun berhubungan positif terhadap Altman’s Z Score. Namun Black dan 

Bhagat (1999) tidak menemukan bukti konkret bahwa komisaris independen bisa 

meningkatkan kinerja perusahaan.  

Hal serupa ditemukan beberapakan penelitian yang mendapatkan hasil proporsi 

komisaris independen tidak mempunyai nilai signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

(Yermack, 1996; Hermalin dan Weisbach, 1991; Klein, 1998; Bugshan, 2005; 

Carningsih, 2009). Hal ini mungkin saja terjadi karena proporsi komisaris independen 

dalam perusahaan yang diobservasi hanyalah bersifat formalitas untuk memenuhi 

regulasi saja dan tidak dimaksudkan untuk menegakkan good corporate governance 

(GCG) di dalam perusahaan. Sehingga keberadaan komisaris independen ini tidak 

untuk menjalankan fungsi monitoring yang baik dan tidak menggunakan 

independensinya untuk mengawasi kebijakan direksi. Fungsi pengawasan yang 

seharusnya menjadi tanggungjawab anggota dewan menjadi tidak efektif maka 
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kinerja perusahaan akan menurun, dengan menurunnya kinerja perusahaan maka nilai 

perusahaan tidak dapat tercapai. 

Lastanti (2004) menguji hubungan struktur Corporate Governance dengan 

kinerja perusahaan dan reaksi pasar dengan menggunakan variabel independensi 

dewan komisaris, struktur kepemilikan terkonsentrasi dan institusional. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ukuran independensi dewan komisaris sebesar 30% 

dari jumlah anggota dewan komisaris mempunyai hubungan positif terhadap nilai 

perusahaan (Tobin’s q) namun struktur kepemilikan (institusional dan terkonsentrasi) 

belum dapat mempengaruhi kinerja keuangan (ROA dan ROE) maupun nilai 

perusahaan secara signifikan.  

Belkhir (2003), Black et al. (2006), Pudjiastuti (2007), Pathan et al., (2008) dan 

Chidambaran et al., (2008) juga menemukan adanya hubungan positif pada direksi 

luar terhadap kinerja perusahaan. Ini didasarkan pada pemikiran bahwa semakin 

tinggi proporsi komisaris independen dalam perusahaan, maka diharapkan 

pemberdayaan dewan komisaris ini dapat melakukan tugas pengawasan dan 

pemberian nasihat kepada direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah 

bagi perusahaan. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

H3

Oxelheim dan Randoy (2003) meneliti efek dari sumber daya manusia asing 

terhadap anggota dewan yang bersistem Anglo-American terhadap kinerja 

perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q. penelitian tersebut menggunakan sampel 

 : Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 
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dari perusahaan di Norwegia dan Swedia, hasil tersebut menunjukkan bahwa 

signifikan nilai perusahaan lebih tinggi dengan mempunyai anggota dewan yang 

diluar dari sistem Anglo – American tersebut. Hal tersebut dikarenakan signal dengan 

meng-import kemauan pada perusahaan tersebut untuk membuka diri untuk 

meningkatkan corporate governance dan meningkatkan reputasi pada pasar finansial. 

Guerreiro (2006) juga meneliti direktur asing di perusahaan Portugal dan 

menemukan bahwa direktur asing yang mempunyai pengaruh besar di direksi dapat 

meningkatkan kepercayaan luar kepada perusahaan dan juga menurunkan biaya 

operasional sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. Sedangkan Black et al 

(2006) menemukan bukti bahwa perusahaan Korea dengan adanya direksi asing tidak 

meninggikan harga pasar pada perusahaan tersebut. 

H4 : Komisaris asing berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

H5 : Direktur asing berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Menurut studi Korn & Ferry 

Shaheen dan Nishat (2005) menemukan ketua komite audit di suatu perusahaan 

merupakan komisari independen berhubungan positif dengan kinerja perusahaan 

(1989) ada 98% perusahaan Amerika yang 

disurveinya telah memiliki komite audit. Di Amerika Serikat eksistensi komite audit 

selain membawa dampak internal juga membawa dampak eksternal bagi perusahaan. 

Harga saham perusahaan yang telah memiliki  komite auditnya cenderung lebih 

diminati oleh para investor sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Korn & 

Ferry, 1989; Mayangsari & Murtanto, 2002; Mayangsari, 2003; Effendi, 2005; 

Sam’ani, 2008). 
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(ROE, dividen yield dan sales growth). Klein (2002) memberikan bukti secara 

empiris bahwa perusahaan yang membentuk komite audit independen melaporkan 

laba dengan kandungan akrual diskresioner yang lebih kecil dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak membentuk komite audit independen. 

Jama’an (2008) menganalisa Integritas Informasi Laporan Keuangan, 

menggunakan skor indek konsevatisme (Conservatism Score Index) untuk menguji 

pengaruh corporate governance, dan kualitas kantor akuntan publik terhadap 

integritas informasi laporan keuangan terhadap 663 perusahaan selama tahun 2003-

2006. Hasil pengujian mendapatkan hasil berhasil membuktikan bahwa corporate 

governance dan kualitas kantor akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap 

integritas informasi laporan keuangan yang berarti bisa meningkatkan kinerja 

perusahaan. 

Namun Sommer (1991) berpandangan bahwa komite audit di banyak 

perusahaan masih belum melakukan tugasnya dengan baik dikarenakan banyak 

komite audit yang hanya sekedar melakukan tugas-tugas rutin, seperti review laporan 

dan seleksi auditor eksternal, dan tidak mempertanyakan secara kritis dan 

menganalisis secara mendalam kondisi pengendalian dan pelaksanaan tanggungjawab 

oleh manajemen. Penyebabnya diduga bukan saja karena banyak dari mereka tidak 

memiliki kompetensi dan independensi yang memadai, tetapi juga karena banyak 

yang belum memahami peran pokoknya (Manao, 1997). 

Herwidayatmo (2000), Zaki (2000), Nuryanah (2004) dan Sari (2008) 

menemukan bahwa komite audit tidak mempengaruhi nilai perusahaan secara 
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signifikan. Namun Effendi (2005) menyimpulkan adanya peranan komite audit dalam 

meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian. Berdasarkan 

teori dan penelitian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

H6 : Ukuran komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

H7

Board of 
Commissioners Size

Board of Directors 
Size

Foreign 
Commissioner

Foreign Directors

Independent 
Commissioner

Auditor Size

ROA

Tobin’s Q

Independent 
Commissioner as 

Chief Auditor

 : Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris independen berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. 

Gambar 2.4 
Model Penelitian Pengaruh Board Structure Dan Komite Audit Terhadap Kinerja 

Perusahaan 
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