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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja 

perusahaan telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Connelly dan 

Limpaphayom (2003) meneliti tentang ukuran dewan dan ukuran perusahaan. Peneliti 

yang menggunakan variabel yang sama adalah Aljifri dan Moustafa (2007), Jackling 

dan Johl (2009), Ehikioya (2009), Jaafar dan El-Shawa (2007), Rashid (2011), Husin 

dan Othman (2012), Kumar dan Singh (2012), Ujunwa (2012), Al-Matari, Al-Swidi, 

Fadzil, dan Al-Matari (2012), Desoky dan Mousa (2012), Rehman dan Shah (2013), 

Sheikh, Wang, dan Khan (2013), Qasim (2014), Latief, Raza, dan Gillani (2014), El-

Chaarani (2014), Chaudhry dan Malik (2015), Rad, Rajeh, Botyari, dan Bezminabadi 

(2013), Bukhori dan Raharja (2012),  Ngwa, Kong, dan Zhu (2016), Sari dan Usman 

(2016). Ukuran dewan digunakan dalam penelitian Abdullah, Shah, dan Hassan 

(2008), Shukeri, Shin, dan Shaari (2012), Fauzi dan Locke (2012), Tornyeva dan 

Wereko (2012), Velnamphy (2013), Mukhataruddin, Relasari, dan Felmania (2014). 

Ukuran perusahaan juga terdapat pada penelitian Omran, Bolbol, dan Fatheldin 

(2008), Sami, Wang, dan Zhou (2011), Johl dan Kaur (2012), Abbasi, Kalantari, dan 

Abbasi (2012), Warrad, Almahamid, Slihat, dan Alnimer (2013), Rashid (2014), 

Musallam (2015), Khatab, Masood, Zaman, Saleem, dan Saeed (2011), Ahmed dan 

Handam (2015). 
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Jackling dan Johl (2009) meneliti leverage dan umur perusahaan untuk 

mengetahui pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Peneliti yang menggunakan 

variabel yang sama adalah Ehikioya (2009), Rashid (2011), Kumar dan Singh (2012), 

Rashid (2014), Qasim (2014), El-Chaarani (2014), Musallam (2015), Ahmed dan 

Handam (2015). Variabel leverage juga terdapat pada penelitian Aljifri dan Moustafa 

(2007), Sami et al. (2011), Johl dan Kaur (2012), Husin dan Othman (2012), Wahla, 

Shah, dan Hussain (2012), Abbasi et al. (2012), Al-Matari et al. (2012), Desoky dan 

Mousa (2012), Warrad et al. (2013), Rehman dan Shah (2013), Sheikh et al. (2013), 

Chaudhry dan Malik (2015), Rad et al. (2013), Khatab et al. (2011), Sari dan Usman 

(2016). Umur perusahaan juga terdapat pada penelitian Latief et al. (2014). 

Fauzi dan Locke (2012) meneliti ukuran komite audit dan kepemilikan 

manajerial untuk mengetahui pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Peneliti yang 

menggunakan variabel yang sama dengan penelitian ini adalah Chaudhry dan Malik 

(2015), Mukhataruddin et al. (2014), Usman dan Sari (2016). Ukuran komite audit 

juga terdapat pada penelitian Al-Matari et al. (2012) dan Tornyeva dan Wereko 

(2012). Kepemilikan manajerial digunakan pada penelitian Boone, Colombage, dan 

Gunasekarage (2011), Shukeri et al. (2012), Wahla et al. (2012), Desoky dan Mousa 

(2012) dan Sheikh et al. (2013). 

Sami et al. (2011) meneliti komisaris independen dan kepemilikan 

institusional untuk mengetahui pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Penelitian yang 

menggunakan variabel yang sama dengan penelitian ini adalah Abbasi et al. (2012) 

dan Mukhataruddin et al. (2014). Komisaris independen juga terdapat pada penelitian 

Connelly dan Limpaphayom (2003), Azam, Usami, dan Abassi (2011), Rashid 
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(2011), Kumar dan Singh (2012), Shukeri et al. (2012), Al-Matari et al. (2012), 

Rehman dan Shah (2013), El-Chaarani (2014), Velnampy (2013), Rad et al. (2013), 

Bukhori dan Raharja (2012), dan Ahmed dan Handam (2015). Kepemilikan 

institusional digunakan pada penelitian Jaafar dan El-Shawa (2007), Boone et al. 

(2011), Tornyeva dan Wereko (2012), Qasim (2014), dan Ngwa et al. (2016). 

 

2.2 Kinerja Perusahaan 

Kinerja perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan individual yang 

dibuat secara terus menerus oleh manajemen dan dapat dijadikan sebagai indikator 

baik atau buruknya pengambilan keputusan oleh manajemen (Helfert, 1996). Kinerja 

perusahaan yang baik merupakan langkah awal tercapainya tujuan suatu perusahaan. 

(Theacini & Wisadha, 2014)  

Kinerja perusahaan adalah ukuran tingkat keberhasilan manajemen dalam 

mengelola sumber daya keuangan perusahaan, terutama pada pengelolaan investasi 

sebagai upaya untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham (Elizabeth, 2000). 

Kinerja perusahaan merupakan bentuk ukuran keefektifan perusahaan dalam 

mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan perusahaan. Semakin 

baik kinerja perusahaan, maka keuntungan yang dihasilkan perusahaan semakin 

meningkat (Sari & Usman, 2014). 

Salah satu indikator yang mempengaruhi kinerja perusahaan adalah tata 

kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik akan mengarahkan perusahaan 

agar memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham (Cadbury 
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Committee, 1992). Tata kelola perusahaan dapat menunjang kinerja perusahaan, 

sehingga kedua hal ini memiliki hubungan yang saling berkaitan (Ngwa et al. 2016).  

Menurut Latif et al. (2013), kinerja perusahaan merupakan konsep penting 

yang berhubungan dengan jalan dan cara dimana sumber daya keuangan yang 

tersedia untuk sebuah organisasi digunakan secara bijaksana untuk mencapai 

keseluruhan tujuan perusahaan dari suatu organisasi. Hal ini membuat organisasi 

dalam bisnis dan menciptakan prospek lebih besar untuk peluang masa depan. 

Kinerja perusahaan dapat menggambarkan baik atau buruknya kondisi keuangan 

suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja perusahaan dalam periode 

tertentu (Desoky & Mousa, 2012).  

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Ukuran Dewan terhadap Kinerja Perusahaan 

Ukuran dewan adalah jumlah anggota dewan direksi dalam perusahaan 

(Latif et al., 2014). Dewan direktur memiliki tanggung jawab untuk memonitor, 

menegakkan kedisiplinan, dan menghapus tim manajemen yang tidak efektif, untuk 

memastikan bahwa manajer bertindak atas dasar kepentingan pemegang saham 

(Fama, 1980; Weisbach, 1988).   

Menurut Qasim (2014), jumlah anggota dewan direksi yang banyak akan 

memperoleh sumber informasi yang lebih banyak, sehingga dapat memberikan saran 

terhadap performa manajemen perusahaan. Jumlah anggota dewan direksi yang 

banyak juga akan menyediakan anggota dengan tingkat keahlian yang lebih tinggi 
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dan mempercepat proses pengambilan keputusan, sehingga akan meningkatkan 

kinerja perusahaan (Tornyeva & Wereko, 2012). 

Hasil penelitian dari Jaafar dan El-Shawa (2009) menunjukkan ukuran 

dewan yang besar membantu dalam memungkinkan perusahaan untuk mengamankan 

sumber daya dan mengurangi risiko lingkungan. Jumlah anggota dewan direksi di 

dalam perusahaan akan mempengaruhi tingkat efisiensi dalam fungsi kontrol dewan 

dan kemampuan dalam mengawasi serta mengambil keputusan yang tepat (Desoky & 

Mousa, 2012).  

Coles, Daniel, dan Naveen (2008) menyatakan bahwa ukuran dewan direktur 

berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, dimana dewan yang lebih besar 

menyediakan pemantauan yang lebih besar, sehingga meningkatkan kinerja 

perusahaan. Singh dan Harianto (1989) dari perspektif agensi juga menemukan hasil 

positif, dimana ukuran dewan direktur yang lebih besar sama dengan pemantauan 

manajemen secara menyeluruh, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. 

Connelly dan Limpaphayom (2003) menyatakan bahwa jumlah anggota 

dewan direksi yang besar tidak efektif, karena jumlah dewan direksi yang besar akan 

menurunkan jumlah diskusi dan menurunkan pengawasan. Jumlah anggota dewan 

direksi terlalu besar akan mengimbangi biaya dan proses pengambilan keputusan 

menjadi sulit dan lambat. (Al-Matari et al., 2012). 

Bukhori dan Raharja (2012) juga menyatakan bahwa jumlah dewan yang 

besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang pengelolaan sumber daya, 

tetapi semakin besar jumlah dewan direksi juga akan meningkatkan permasalahan 

dalam hal komunikasi dan koordinasi. Semakin meningkatnya jumlah dewan direksi 
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juga membuat pengawasan yang dilakukan akan semakin sulit, sehingga 

menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara manajemen 

dan kontrol. 

Hasil penelitian Abdullah et al. (2009) menyatakan bahwa ukuran dewan 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian 

serupa juga diungkapkan oleh Omran et al. (2008), Ehikioya (2009), Jaahar dan El-

Shawa (2009), Rashid (2011), Kumar dan Singh (2012), Khatab et al. (2011), Shukeri 

et al. (2012), Ujunwa (2012), Fauzi dan Locke (2012), Desoky dan Mousa (2012), 

Tomyeva dan Wereko (2012), Rehman dan Shah (2013), Rad et al. (2013), Sheikh et 

al. (2013), Qasim (2014), Ngwa et al. (2016), dan Sari dan Usman (2014). 

Sejumlah penelitian yang mengungkapkan bahwa ukuran dewan 

berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian tersebut 

dikemukakan oleh Hussin dan Othman (2012), El-Chaarani (2014), Chaudhry dan 

Malik (2015), dan Latief et al. (2014). Aljifri dan Moustafa (2007) menyatakan 

bahwa ukuran dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hasil 

serupa juga dikemukakan oleh Connelly dan Limpaphayom (2013), Bukhori dan 

Raharja (2012), Mukhtaruddin et al. (2014), dan Velnampy (2013). 

2.3.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Perusahaan 

Dewan independen adalah jumlah komisaris independen dalam perusahaan 

(Abbasi et al., 2012). Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor KEP-

305/BEJ/07-2004 menyatakan bahwa agar dapat mencapai tata kelola perusahaan 

yang baik, komisaris independen di dalam perusahaan sekurang-kurangnya berjumlah 

30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Fama dan Jensen (1983) menjelaskan 
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bahwa komisaris indepeden lebih efektif dalam memantau aktivitas perusahaan dan 

mampu untuk mengontrolnya. 

Dewan komisaris merupakan inti dari tata kelola perusahaan yang 

ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen 

dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Zehnder, 

2000). Hasil dari penelitian Jaafar dan El-Shawa (2009) menunjukkan ukuran dewan 

yang besar membantu dalam memungkinkan perusahaan untuk mengamankan 

sumber daya dan mengurangi risiko lingkungan. Bukhori dan Raharja (2012) 

menyatakan bahwa semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris, maka dewan 

komisaris akan semakin kesulitan dalam menjalan peran, seperti kesulitan dalam 

mengawasi dan mengendalikan tindakan manajemen, serta kesulitan dalam 

mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan. 

Abbasi et al. (2012) menganalisa pengaruh tata kelola perusahaan pada 

perusahaan makanan yang terdaftar pada Techran Stock Exchange (TSE) pada tahun 

2002-2011 di Iran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya dewan komisaris 

independen secara signifikan positif mempengaruhi kinerja perusahaan. Penelitian ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Connelly dan Limpaphayom (2003), 

Azam et al. (2011), Sami et al. (2011), Rehman dan Shah (2013), Ahmed dan 

Hamdan (2015), dan El-Chaarani (2014).  Penelitian Kumar dan Singh (2012), 

Shukeri et al. (2012), Al-Matari et al. (2012) dan Velnampy (2013) mengindikasikan 

bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja 

perusahaan. Rashid (2011), Bukhori dan Raharja (2012), Mukhtaruddin et al. (2014), 
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dan Velnamphy (2013) menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

2.3.3 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan 

Ukuran komite audit adalah jumlah anggota komite audit yang terdapat 

dalam perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan bertugas untuk 

membantu dewan komisaris dalam memastikan laporan keuangan disajikan secara 

wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, pelaksanaan pengendalian 

internal perusahaan yang baik, dan pelaksanaan audit sesuai dengan standar audit 

yang berlaku (Al-Matari et al., 2012).   

Tornveya dan Wereko (2012) menyatakan bahwa ukuran komite audit yang 

besar akan meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan komite audit 

memiliki peranan penting dalam meningkatkan kredibilitas dan integritas informasi 

keuangan yang dihasilkan perusahaan, sehingga akan meningkatkan kepercayaan 

publik terhadap laporan keuangan. Integritas laporan keuangan dijamin oleh 

pengawasan komite audit terhadap transparasi penyusunan laporan keuangan. 

Cadbury (1992) memaparkan anggota komite audit minimal harus berjumlah tiga 

anggota. Keanggotaan harus dibatasi pada direksi non-eksekutif perusahaan. 

Penelitian Al-Matari et al. (2012), menunjukkan hasil positif dimana ukuran 

komite audit yang besar akan meningkatkan kinerja perusahaan. Komite audit 

mencegah terjadinya kasus fraud yang dapat meningkatkan kinerja finansial 

perusahaan. Hasil penelitian serupa juga diungkapkan oleh Fauzi dan Locke (2012), 

Mukhtaruddin et al. (2014), dan Desoky dan Mousa (2013). Penelitian dari Chaudhry 

dan Malik (2015) mengindikasikan bahwa ukuran komite audit berpengaruh 
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signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan Klein (1998), Sari dan 

Usman (2014), dan Hussin dan Othman (2012) menyatakan ukuran komite audit tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Managerial terhadap Kinerja Perusahaan 

Kepemilikan manajerial adalah persentase saham yang dimiliki oleh manajer 

dalam perusahaan (Shukeri et al., 2012). Menurut Jensen dan Meckling (1976) 

menjelaskan kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan terjadi apabila seorang 

manajer mempunyai kepemilikan kurang dari seratus persen dan manajer tersebut 

mempunyai insentif dan suara untuk menentukan langkah atau tindakan yang akan 

diambil perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Jensen 

dan Meckling (1976) berpendapat bahwa terdapat hubungan positif dalam 

peningkatan kepemilikan manajerial antara pemegang saham dan manajer, dimana 

kepemilikan manajerial yang lebih tinggi seharusnya mengurangi biaya keagenan dan 

meningkatkan kinerja perusahaan. Stulz (1988) menemukan bahwa dalam situasi 

tingkat kepemilikan manajerial yang rendah, nilai perusahaan akan meningkat karena 

hak untuk melakukan pengawasan akan lebih formal. 

Shukeri et al. (2012) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh 

signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil serupa juga diungkapkan dalam 

penelitian Fauzi dan Locke (2012), Desoky dan Mousa (2012), Chaudhry dan Malik 

(2015) dan Boone et al. (2011), Mukhtaruddin et al. (2014), dan Sari dan Usman 

(2014). Penelitian Sheikh et al. (2013) dan Wahla et al. (2012) menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

 

Eni, Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia, 2017 
UIB Repository©2017



18 

 

  

  
  Universitas Internasional Batam 

2.3.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang 

dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan 

investasi dan kepemilikan institusi lain (Abbasi et al., 2012). Jensen dan Meckling 

(1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat 

penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan 

pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu memberikan 

pengawasan yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini 

disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga 

tidak benar.  

Jaafar dan El-Shawa (2009) menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

yang besar bisa meningkatkan pengawasan dan cenderung meningkatkan nilai 

perusahaan. Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh 

lembaga atau institusi. Kepemilikan institusional dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan manajemen serta memiliki wewenang dan sumber daya yang memadai 

untuk mengawasi aktivitas manajemen (Tornyeva & Wereko, 2012). 

Jaafar dan El-Shawa (2009) dalam penelitian menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. 

Hasil ini didukung penelitian Boone et al. (2011), Sami et al. (2011), Hussin dan 

Othman (2012), Abbasi et al. (2012), Tornveya dan Wereko (2012), Qasim (2014), 

dan Ngwa et al. (2016). Penelitian Rashid (2014) menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan 
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penelitian Mukhtaruddin et al. (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.  

 

2.4 Variabel Kontrol 

2.4.1 Pengaruh Leverage terhadap Kinerja Perusahaan 

Leverage adalah rasio yang mengukur persentase total aset perusahaan yang 

sumber pendanaannya berasal dari utang (Gitman, 2006). Khatab et al. (2011) 

menyatakan bahwa kinerja perusahaan mengalami peningkatan seiring dengan 

meningkatnya jumlah utang yang dimiliki perusahaan. Grossman dan Hart (1986) 

menyatakan bahwa utang akan mendorong manajer untuk berusaha dalam mengelola 

perusahaan agar terhindar dari ancaman risiko kebangkrutan perusahaan dan usaha ini 

akan meningkatkan kinerja perusahaan. 

Menurut Mashayekhi dan Bazaz (2008), aktivitas perusahaan yang memiliki 

banyak utang mendapat pantauan langsung dari pihak kreditor. Hal ini menyebabkan 

struktur keuangan pada perusahaan yang memiliki banyak utang cenderung bergerak 

lebih cepat sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan (Babatunde & Olaniran, 

2009). 

Hasil penelitian Ehikioya (2009) menyatakan bahwa leverage memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian serupa juga 

diungkapkan oleh Boone et al. (2011), Hussin dan Othman (2012), Abbasi et al. 

(2012), Desoky dan Mousa (2012), Khatab et al. (2011), Warrad et al. (2013), Rashid 

(2014), Qasim (2014), dan El-Chaarani (2014). 
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Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa leverage berpengaruh signifikan 

negatif terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian tersebut dikemukakan oleh Al-

Matari et al. (2012), Aljifri dan Moustafa (2007), Jacling dan Johl (2009), Sami et al. 

(2011), Kumar dan Singh (2012), Wahla et al (2012), Rehman dan Shah (2013), Rad 

et al. (2013), Sheikh et al. (2013), Ahmed dan Hamdan (2015), Chaudhry dan Malik 

(2015), Sari dan Usman (2014), dan Musallam (2015). Hasil penelitian Johl dan Kaur 

(2012) menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan.  

2.4.2 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan 

 Umur perusahaan adalah lamanya suatu perusahaan berdiri (Qasim, 2014). 

Rashid (2014) menyatakan bahwa perusahaan lama akan lebih dihargai oleh pasar 

dibandingkan dengan yang baru karena perusahaan yang lebih tua memiliki sumber 

daya yang lebih tinggi dalam segi pengalaman dan keahlian dan dapat menambah 

manfaat dari pelatihan dan pembelajaran, sebagai hasilnya dapat menghasilkan 

kinerja yang lebih baik. Perusahaan yang lebih tua cenderung lebih efisien daripada 

perusahaan yang lebih muda (Rashid, 2011). Menurut Ujunwa (2012), perusahaan 

yang telah berdiri lama kemungkinan telah mencapai tahap terakhir dari siklus 

produk. 

Penelitian Ehikioya (2009) menyatakan bahwa umur perusahaan memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil ini didukung oleh 

penelitian Rashid (2011), Rashid (2014), dan El-Chaarani (2014). Connelly dan 

Limpaphayom (2003) dalam penelitian menyatakan bahwa umur perusahaan 

berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan. Hasil ini didukung 
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penelitian Rashid (2014), Jackling dan Johl (2009), Kumar dan Singh (2012), Ujunwa 

(2012), Latief et al. (2014), dan Musallam (2015). Penelitian Aljifri dan Moustafa 

(2007), Ahmed dan Hamdan (2015), dan Qasim (2014) menyatakan umur perusahaan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang diukur melalui 

total aset yang dimiliki perusahaan (Qasim, 2014). Ukuran perusahaan merupakan 

salah satu variabel penting dalam pengelolaan perusahaan karena dapat 

mencerminkan seberapa besar total aset yang dimiliki perusahaan. Total aset yang 

dimiliki perusahaan menggambarkan permodalan, serta hak dan kewajiban yang 

dimilikinya. Semakin besar ukuran perusahaan, dapat dipastikan semakin besar juga 

dana yang dikelola dan semakin kompleks pula pengelolaannya (Rehman & Shah, 

2013).  

Menurut Rajan dan Zingales (1995) perusahaan besar cenderung lebih 

mampu memberikan berbagai informasi mengenai kondisi kinerja perusahaan yang 

dibutuhkan investor daripada perusahaan kecil, sehingga investor dapat 

mempertimbangkan keputusan investasi yang dilakukan. Menurut Sari dan Usman 

(2014), ukuran perusahaan yang besar harus diimbangi dengan pemantauan yang 

sesuai, agar proses pengawasan terhadap kinerja manajemen dapat memberikan hasil 

yang menyeluruh, sehingga kinerja manajemen dapat dipantau dengan baik oleh 

dewan dan akan menghasilkan kinerja perusahaan yang memberikan dampak positif 

bagi perusahaan.  
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Darmawati (2004) menyatakan bahwa perusahaan besar pada dasarnya 

memiliki kekuatan finansial yang lebih besar dalam menunjang kinerja, tetapi di sisi 

lain, perusahaan dihadapkan pada masalah keagenan yang lebih besar. Bukhori dan 

Raharja (2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan yang besar belum tentu 

menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik. Semakin besar aset yang dimiliki 

perusahaan, semakin kompleks pula masalah agensi yang dihadapi. 

 Penelitian Omran et al. (2008) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil serupa juga 

didapatkan dalam penelitian Jackling dan Johl (2009), Ehikioya (2009), Jaafar dan El-

Shawa (2009), Rashid (2011), Sami et al. (2011), Johl dan Kaur (2012), Ujunwa 

(2012), Desoky dan Mousa (2012), Warrad et al. (2013), Rehman dan Shah (2013), 

Sheikh et al. (2013), Rashid (2014), Latief et al. (2014), El-Chaarani (2014), 

Chaudrhy dan Malik (2015), Qasim (2014), Ngwa et al. (2016), dan Ahmed dan 

Hamdan (2015). 

Penelitian Hussin dan Othman (2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian serupa 

juga dikemukakan dalam penelitian Kumar dan Singh (2012), Abbasi et al. (2015), 

Al-Matari et al. (2012), Rad et al. (2013), Musallam (2015), dan Sari dan Usman 

(2014). Bukhori dan Raharja (2012) dan Khatab et al. (2011) menyatakan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.  
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2.5 Model Penelitian 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja 

perusahaan yang diukur dengan ROA. Variabel independen yang digunakan terdiri 

dari ukuran dewan, komisaris independen, ukuran komite audit, kepemilikan 

manajerial, dan kepemilikan institusional. Variabel kontrol yang digunakan adalah 

leverage, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan. Model penelitian dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Model Penelitian Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap 

Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 

sumber: Data diolah, 2017. 
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2.6 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan uraian dan kerangka model di atas, maka hipotesis untuk 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. 

H2: Komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

H3: Ukuran komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

H4: Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

H5: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

H6: Leverage berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. 

H7: Umur perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

H8: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan. 
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