BAB II
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1

Model Penelitian Terdahulu
Berbagai penelitian empiris telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu

mengenai tata kelola perusahaan yang didasarkan pada kerangka teori keagenan.
Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami prinsip tata
kelola perusahaan salah satunya adalah biaya keagenan yang dikemukakan oleh
Jensen dan Mekling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah
kontrak dimana satu atau lebih pemilik (principal) menyewa manajer (agent)
untuk bertindak atas namanya, mendelegasikan kekuasaan dalam pengambilan
keputusan sehingga menyebabkan timbulnya biaya agensi (agency cost) untuk
melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan.
Pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan
dilakukan oleh Aljifri dan Moustafa (2007) di Arab pada 51 perusahaan. Variabel
independen yang digunakan dalam penelitian adalah investor institutional,
kepemilikan pemerintah, ukuran ini adalah dewan, tipe auditor, payout ratio, dan
rasio utang. Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan. Variabel
dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan yang
menggunakan Tobins’Q.
Berbagai jenis variabel yang telah dilakukan penelitian terhadap kinerja
antara lain yaitu ukuran dewan oleh Coleman (2007), Abdullah, Shah dan Hassan
(2008), Ponnu dan Khartigeyan (2010), Ibrahim, Rehman, dan Raoof (2010),
Chugh, Meador dan Kumar (2011), Hussin dan Othman (2012), Tornyeva dan
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Wereko (2012), Ghabayen (2012), Latif, Shahid, Haq, Waqas, dan Arshad (2013),
Tarus dan Omandi (2013), Velnampy (2013).
Penelitian yang dilakukan oleh Ponnu (2008) meneliti hubungan tata
kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan pada perusahaan di Negara
Malaysia. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui efek dari
struktur dewan dan dualitas CEO terhadap kinerja perusahaan. Dalam penelitian
ini variabel dependen yang digunakan adalah kinerja perusahaan yang diukur
dengan menggunakan variabel ROA dan ROE. Variabel dependen yang
digunakan yaitu dualitas CEO, proporsi dewan independen.
Dar, et al. (2011), Chugh et al. (2012), Ghazali (2012), Tarus dan
Omandi (2013) menganalisa pengaruh ukuran dewan terhadap kinerja perusahaan.
Penelitian ini selanjutnya dikembangkan oleh Haniffa dan Huddaib (2006),
Rashid (2011), dan Latief et al (2013) yang menambahkan variabel komposisi
dewan serta Kumar dan Singh (2012) menggunakan variabel ukuran perusahaan,
umur perusahaan, dan solvabilitas terhadap kinerja perusahaan.
Abdullah, Shah dan Hassan (2008) dan Kajola (2008) melakukan
penelitian tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahan.
Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah independensi
komite audit,ukuran dewan, independensi dewan, dan CEO status sebagai variabel
independen. Penelitian ini dikembangkan oleh Fooladi dan Shukor (2013) dengan
menambahkan variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan solvabilitas
sebagai variabel kontrol. Khatab, Masood, Zaman, Salem, dan Saeed (2011)
menambahkan ukuran perusahaan, solvabilitas, dan pertumbuhan penjualan
sebagai variabel independen.
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Azam et al (2011) menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan
terhadap kinerja perusahaan di Pakistan. Penelitian ini menggunakan sampel
sebanyak 14 perusahaan minyak dan gas yang terdafar pada Karachi Stock
Exchange pada tahun 2005 sampai 2010. Variabel independen yang digunakan
adalah dualitas CEO, konsentrasi kepemilikan, efektivitas komite audit, dan
dewan independen terhadap kinerja perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Khatab et al (2011) menginvestigasi
hubungan antara tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan yang diukur
dengan ROA, ROE dan Tobins’Q. Sampel dalam penelitian ini adalah 20
perusahaan yang terdaftar di Karachi Stock Exchange. Variabel yang digunakan
adalah ukuran perusahaan, leverage, dan pertumbuhan perusahaan.
Yasser (2011) melakukan penelitian mengenai variabel audit komite dan
CEO dualitas terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini dikembangkan oleh Gill
dan Obradovich (2012) dengan menambahkan variabel solvabilitas dan ukuran
dewan sebagai variabel independen, sedangkan variabel jenis industri,
kepemilikan manajerial, tingkat pengembalian aset, dan ukuran perusahaan
digunakan sebagai variabel kontrol.
Pengaruh tata kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan dan nilai
perusahaan di China di teliti oleh Sami et al. (2011). Penelitian ini menggunakan
variabel independen berupa dualitas CEO, direktur eksternal, CEO Successor,
sepuluh pemilik saham terbesar, kepemilikan saham oleh Negara, kepemilikan
asing, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan persentase
kepemilikan saham terbesar. Variabel kontrol yang digunakan berupa ukuran
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perusahaan, intensitas modal, operating margin, dan leverage. Variabel dependen
berupa kinerja perusahaan dengan pendekatan ROA, ROE, dan Tobins’Q.
Penelitian hubungan antara mekanisme tata kelola perusahaan dan
kinerja perusahaan dari sisi akuntansi dilakukan oleh Ghadrdan dan Rashedi
(2013). Sampel yang digunakan adalah 109 perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Tehran mulai tahun 2006 sampai 2010. Variabel Independen yang digunakan
dalam penelitian ini adalah persentase direksi independen dan investor
institusional, variabel kontrolnya adalah ukuran perusahaan dan leverage.
Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kinerja perusahaan yang
diukur dengan menggunakan ROA, ROE, dan Tobins’Q.
Fauzi dan Locke (2012), Ghabayen (2012), dan Koerniadi dan Rad
(2012) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel ukuran dewan,
independensi dewan, independensi komite audit, dan ukuran komite audit sebagai
variabel independen. Ukuran perusahaan dan solvabilitas sebagai variabel kontrol.
Penelitian yang sama dilakukan oleh Hamdam, Sarea, dan Reyad (2013) dengan
menambahkan variabel pengalaman anggota komite audit dan persentase saham
komite audit sebagai variabel independen.
Penelitian Vitor dan Baah (2012), menggunakan variabel usia perusahaan
dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Variabel ukuran perusahaan
juga terdapat dalam penelitian Coleman (2007), Chugh et al. (2011), Hussin dan
Othman (2012), Al-Matari et al, (2012), Obradovich dan Gill (2012), Erkens et al.
(2012), dan Lama (2012). Selanjutnya variabel usia perusahaan juga digunakan
oleh Swamy (2011) .
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Adar, Massam dan Rahman (2011), Kumar dan Singh (2012), Velnampy
(2013) melakukan peneitian tentang tata kelola perusahaan dan kinerja
perusahaan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah independensi
dewan dan ukuran dewan sebagai variabel independen. Adar, Massam, dan
Rahman (2011) menambahkan CEO dualitas dan ukuran komite audit sebagai
variabel independen. Rashid (2011) menambahkan variabel rasio hutang, usia
perusahaan, ukuran perusahaan, pertumbuhan, dan risiko sebagai variabel
kontrol.Kumar dan Singh menambahkan variabel usia perusahaan sebagai variabel
independen. Velnampy (2013) menambahkan variabel rapat dewan sebagai
variabel independen.
Kingsley Tornyeva dan Theophilus Wereko (2012) melakukan penelitian
hubungan antara tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan asuransi di Ghana.
Panel Metodologi Data yang digunakan untuk analisis data.Temuan menunjukkan
bahwa large board size, board skill, management skill, CEO tenure, size of audit
committee, audit committee independence, foreign ownership, dividends policy,
dan annual general meeting berhubungan positif dengan kinerja keuangan
perusahaan asuransi di Ghana.
Lal C. Chugh, Joseph W. Meador, dan Ashwini Shanth Kumar (2012)
melakukan penelitian yang menginvestasikan hubungan antara kinerja keuangan
dan beberapa karakteristik dalam Tata Kelola Perusahaan di Perusahaan India.
variabel tata kelola yang relevan dipilh mengenai struktur dewan dan kinerja
keuangan. studi ini menemukan bahwa struktur pemerintahan menggabungkan
ukuran dewan yang besar menciptakan peluang yang baik dan lebih banyak
sumber daya, sehingga meningkatkan kinerja keuangan.
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Bilal Latif, et al. (2013) melakukan penelitian atas dampak dari
mekanisme Tata Kelola Perusahaan (ukuran dewan, komposisi dewan, dan CEO
duality) di Kinerja Perusahaan (ROA) di Pabrik Gula Pakistan. Data mekanisme
Tata Kelola Perusahaan (ukuran dewan, komposisi dewan, dan CEO Duality)
dikumpulkan dari 12 Pabrik Gula Pakistan dari tahun 2005 sampai 2010. Dengan
menggunakan metodologi data panel sebagai metode estimasi Aritmetika,
ANOVA dan t-test diterapkan pada data dengan menggunakan SPSS. Hasil terurai
bahwa ada dampak signifikan dari Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja
Perusahaan. Hasil lebih lanjut menunjukkan bahwa ada dampak signifikan dari
ukuran dewan, CEO duality terhadap ROA, dan ada dampak insignifikan dari
komposisi dewan terhadap ROA.
Mohammad Shaoib Abdullah, et al. melakukan penelitian peran tata
kelola terhadap kinerja perusahaan dalam Konteks Pakistan. Pengukuran tata
kelola pemerintahan mencakup Board size, Insider, Directors’ Shareholding, Size
Of the Board dan Audit Committee. Model fixed effect analisis data panel
menggunakan Tobin’s Q, MVA, ROA dan ROE sebagai ukuran kinerja
perusahaan.

2.2

Landasan Teori

2.2.1

Teori Agensi
Teori keagenan muncul karena adanya konflik yang muncul dari

berbedanya pendapat ataupun cara mengoperasi perusahaan antar manajer
perusahaan dan pemegang saham. Manajer perusahaan cenderung lebih mengejar
untuk kepentingan sendiri sehingga lebih fokus pada proyek dan investasi

Universitas Internasional Batam
Febriani, Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan
pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2017
UIB Repository©2017

14

perusahaan yang menghasilkan laba yang lebih tinggi dalam jangka pendek.
Kelakuan

manajer

perusahaan

mengakibatkan

manajer

gagal

dalam

memaksimalkan kepentingan pemegang saham (Reny & Denies, 2012).
Hubungan keagenan terjadi ketika satu atau lebih individu yang disebut
sebagai principal menyewa individu atau organisasi lain, yang disebut sebagai
agen, untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan untuk
membuat keputusan pada agen tersebut (Brigham & Houstan, 2006). Masalah
keagenan timbul dari adanya masalah asimetri informasi (Fama & Jensen, 1983).
Dalam memahami tata kelola perusahaan maka digunakan dasar
perspektif hubungan keagenan. Jensen dan Mekling (1976) menyatakan bahwa
hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer dengan investor.
Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan
agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga menimbulkan
biaya keagenan. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab secara moral untuk
menoptimalkan keuntungan para pemilik dengan memperoleh kompensasi sesuai
dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda
didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau
mepertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Ali, 2002).

2.3

Kinerja Perusahaan
Kinerja merupakan salah satu informasi penting dari laporan keuangan

yang digunakan oleh investor sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk
berinvestasi (Sunardi, 2010). Kinerja perusahaan adalah hasil dari banyak
keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen dan dapat

Universitas Internasional Batam
Febriani, Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan
pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2017
UIB Repository©2017

15

dijadikan sebagai indikator baik atau buruknya pengambilan keputusan oleh
manajemen (Helfert, 1996). Dengan mengetahui kinerja suatu perusahaan kita
dapat mengukur tingkat efisiensi dan produktifitas perusahaan tersebut.
Pengukuran kinerja mempunyai arti penting bagi pengambilan keputusan baik
bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan.
Kinerja perusahaan yang baik merupakan langkah awal tercapainya
tujuan suatu perusahaan. Penilaian terhadap kinerja perusahaan bermanfaat untuk
membantu investor, kreditor dan calon investasi lain dalam membuat kepautusan
investasi serta menentukan prospek dan tujuan perusahaan di masa yang akan
datang. Selain itu perusahaan yang memiliki kinerja perusahaan yang baik
cenderung lebih mendapatkan kepercayaan dari public untuk melakukan investasi
pada perusahaan.
Rue dan Byars mengartikan kinerja sebagai pencapaian hasil (degree of
accomplishment). Semakin tinggi kinerja organisasi, semakin tinggi tingkat
pencapaian tujuan organisasi. Jadi suatu organisasi dikatakan memiliki kinerja
yang optimal, jika menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi para
pemegang saham. Pengukuran terhadap kinerja perusahaan diperlukan untuk
mengetahui apakah kinerja perusahaan baik atau buruk. Kinerja perusahaan secara
umum mengukur keefektifan dan keefisienan (Horngren, Charles T, Srikant M.
Datar, dan George Foster 2003).
Pekembangan terbaru membuktikan bahwa manajemen tidak cukup
hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan
efisiensi, diperlukan instrument baru, tata kelola perusahaan baik dapat
memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Ada dua hal yang
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ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk
memperoleh dengan benar dan tepat pada waktunya. Dan kedua, kewajiban
perusahaan untuk melakukan pengungkapan (Disclosure) secara akurat, tepat
waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan,
dan pemegang saham (Kaihatu, 2006).

2.4

Hubungan Variabel Independen dan Variabel Dependen

2.4.1

Hubungan CEO Tenure dan Kinerja Perusahaan
CEO tenure adalah jumlah tahun dimana setiap CEO perusahaan

memegang posisi tersebut, atau lama tahun menjabat CEO dalam sebuah
perusahaan. Posisi kepimpinan CEO dibanyak studi telah diukur dengan jumlah
tahun di posisi kepimpinan. Direksi umumnya memiliki tenor terbatas di posisi
mereka. Atas dasar teori ketergantungan sumber daya, semakin lama masa jabatan
anggota, semakin tinggi pengalaman miliki CEO dan pengetahuan yang didapat
(Pfeffer,1987).
Direktur dalam awal masa jabatannya cenderung akan belajar dengan
cepat untuk mengenali lingkungan perusahaan serta lebih berani dalam
pengambilan

resiko.

Dalam

tahap

masa

jabatannya,

direktur

akan

mengembangkan pengetahuan serta inisiatif maupun keahlihannya dalam
meningkatkan kinerja perusahaan (Wu, Levitas, & Priem, 2005). Hubungan antara
lama jabatan direktur terhadap kinerja perusahaan dapat berpengaruh secara
positif maupun negatif (Miller & Shamsie, 2001).
Berdasarkan uraian dari atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:
H1: Masa jabatan CEO mempunyai hubungan dengan kinerja perusahaan
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2.4.2

Hubungan Ukuran Komite Audit dan Kinerja perusahaan
Penelitian

ini

dilatarbelakangi

oleh

semakin

berkembangnya

implementasi tata kelola perusahaan di Indonesia dan semakin ketatnya
penegakan atas aturan yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan. Oleh sebab
itu penting untuk meneliti bagaimana dampak dari komite audit yang merupakan
bagian yang cukup signifikan dalam implementasi tata kelola perusahaan. Topik
komite audit merupakan topik yang signifikan dalam literature akuntansi tahuntahun terakhir ini. Hal ini penting karena adanya pengawasan secara professional
yang dapat dipercaya realibitasnya dalam menjamin pengungkapan laporanlaporan keuangan yang akan meningkatkan value perusahaan dan kredibilitas
perusahaan di mata investor.
Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit
sebagai suatu komite yang bekerja secara professional dan independen yang
dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan
memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas
proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan
implementasi dari tata kelola perusahaan di perusahaan-perusahaan.
Komite audit dalam penelitian ini diukur menggunakan jumlah komite
audit. Hapsoro (2008), (Anderson et al. 2004), serta Gil dan Obradovich (2012)
dalam penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah komite audit berpengaruh positif
terhadap kinerja keuangan perusahaan. Semakin banyak jumlah komite audit yang
dimiliki oleh suatu perusahaan akan memberikan perlindungan dan kontrol yang
lebih baik terhadap proses akuntansi dan keuangan dan pada akhirnya akan
memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.
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Hal ini bertentangan dengan Romano et al. (2012) yang menyatakan
bahwa jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja adanya
pengendalian dan audit internal yang baik akan membuat proses audit eksternal
yang dilakukan oleh kantor akuntan publik berjalan lebih mudah dan tentunya
akan sedikit berhubungan dengan jumlah biaya audit yang harus dikeluarkan
untuk membayar auditor eksternal tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka
hipotesis yang diajukan adalah:
H2: Ukuran komite audit berpengaruh signifikan posistif terhadap kinerja
perusahaan.

2.4.3

Hubungan Komposisi Komite Audit dan Kinerja Perusahaan
Menurut

Sukrisno

Agoes

(2012),

menjelaskan

independensi

“Independensi artinya tidak mudah dipengaruhi, karena auditor melaksanakan
pekerjaannya untuk kepentingan umum.” Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa
auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun, sebab
bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang dimiliki, auditor akan
kehilangan

sikap

tidak

memihak

yang

justru

sangat

penting

untuk

mempertahankan kebebasan pendapatnya. Komite audit harus independen dari
manajemen agar dapat melakukan pemantauan yang efektif. Kualitas dan
kredibilitas pelaporan keuangan dapat terpengaruh ketika komite audit memiliki
kemandirian atau tidak (Lin et al., 2008).
Hasil penelitian Bouaziz (2012) menunjukkan bahwa alokasi komisaris
eksternal (independen) dalam komite audit memungkinkan untuk meningkatkan
kinerja keuangan perusahaan sebab mayoritas komisaris independen dapat

Universitas Internasional Batam
Febriani, Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan
pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2017
UIB Repository©2017

19

membantu meningkatkan kualitas informasi perusahaan. Menurut Dar et al (2011)
semakin banyak proporsi komite audit independen maka akan meningkatkan
kinerja perusahaan yang lebih baik. Berbeda dengan halnya dengan penelitian
yang dilakukan Tanko dan Kolowale (2011), Al-Matari et al (2012), dan
Ghabayen (2012) dimana audit independen tidak memiliki hubungan signifikan
terhadap kinerja perusahaan.
Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:
H3: Komposisi komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja
perusahaan.

2.4.4

Hubungan Ukuran Dewan Komisaris dan Kinerja Perusahaan
Terdapat pandangan bahwa indepedensi dewan komisaris yang lebih

besar lebih baik untuk meningkatkan kinerja perusahaan karena mereka
mempunyai berbagai kemampuan yang lebih beragam dalam membantu dibuatnya
keputusan-keputusan yang lebih baik. Namun, terdapat kemungkinan bahwa
jumlah dewan komisaris yang banyak kurang efektif. Saat jumlah anggota dewan
komisaris menjadi terlalu banyak, koordinasi akan menjadi semakin sulit, dan
bermasalah terutama dalam melakukan pengambilan keputusan.
Keuntungan dari ukuran dewan yang besar dalam suatu perusahaan yaitu
dapat mengelola sumber dayanya dengan lebih baik. Pertukaran keahlian, pikiran,
dan informasi dalam dewan juga akan lebih luas dan bervariasi. Kerugian dari
ukuran dewan yang besar adalah dapat meningkatkan permasalahan dalam hal
komunikasi dan koordinasi.
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Mojtahedzadeh et al. (2008) melakukan penelitian dengan menggunakan
variabel jumlah anggota dewan terhadap kinerja keuangan yang diukur dalam
rasio ROA. Hasil uji f dan t penelitian tersebut menyatakan bahwa jumlah anggota
dewan memiliki hubungan signifikan dengan kinerja perusahaan.
Rashid et al. (2010) menggunakan rasio ROA dalam mengukur kinerja
keuangan perusahaan. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa jumlah
anggota dewan memiliki pengaruh negative terhadap kinerja perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Van Ness et al. (2010) juga menemukan bahwa
jumlah anggota dewan memiliki pengaruh negative terhadap kinerja keuangan,
dimana hasilnya menyatakan bahwa semakin kecil jumlah anggota maka semakin
besar rasio hutang perusahaan.
Berdasarkan uraian dari atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:
H4: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap
kinerja perusahaan.

2.4.5

Hubungan Komposisi Dewan Komisaris dan Kinerja Perusahaan
Salah satu ukuran karakteristik Kinerja Perusahaan yang baik adalah

adanya dewan komisaris yang berfungsi untuk mengawasi perusahaan. Dewan
tertentu. Setiap anggota dewan komisaris diharapkan untuk berpegang pada
kepentingan seluruh perusahaan dan selalu melakukan pengambilan keputusankeputusan dengan mempertimbangkan kepentingan semua stakeholder antara lain:
kepentingan pelanggan, investor, pemegang saham, komunitas tempat perusahaan
beroperasi, dan sebagainya.
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Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak
terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang
saham pengendali, bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata
mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance,
2006).
Saat ini terdapat banyak penelitian yang mempelajari dampak
indepedensi dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan. Namun, hasil-hasil
penelitian tersebut belum dapat mencapai kesimpulan yang pasti. Beberapa
penelitian menemukan bahwa banyaknya proporsi jumlah dewan independen
dalam perusahaan memberi efek yang positif.
Menurut penelitian Rashid et al. (2010) menyatakan bahwa anggota
dewan independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja
perusahaan terhadap kinerja ROA perusahaan. Penelitian tersebut membuktikan
bahwa anggota dewan independen pada perusahaan di Bangladesh tidak dapat
memberikan nilai tambah terhadap kinerja perusahaan.
Lin (2011) melakukan penelitian pengaruh tata kelola perusahan
menggunakan jumlah dewan independen sebagai variabel independen terhadap
variabel dependen kinerja keuangan pada perusahaan di Taiwan, hasil penelitian
menunjukkan adanya hubungan positif diantara kedua variabel tersebut.
Khan dan Awan (2012) melakukan uji-t pada variabel dependen kinerja
keuangan ROA dengan variabel independen komposisi jumlah dewan komisaris
independen. Hasil uji tersebut menyatakan bahwa secara keseluruhan dewan
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komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
perusahaan.
Kesimpulan penelitian Al-Matari et al. (2012) atas karakteristik tata
kelola perusahaan pada jumlah dewan independen menyatakan tidak ada
hubungan signifikan pada kinerja keuangan ROA perusahaan. Hasil korelasi
penelitian tersebut menunjukkan nilai negatif yang berarti semakin besar jumlah
anggota dewan independen maka semakin turun kinerja perusahaan.
Berdasarkan uraian dari atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:
H5: Komposisi dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap
kinerja perusahaan.

2.5

Hubungan Variabel Kontrol dan Variabel Dependen

2.5.1

Hubungan Ukuran Perusahaan dan Kinerja Perusahaan
Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang diukur

melalui total asset yang dimiliki perusahaan (Qasim, 2014). Ukuran perusahaan
sering dijadikan tolak ukur bagi investor dalam menentukan keputusan investasi.
Perusahaan-perusahaan besar cenderung lebih mampu memberikan berbagai
informasi mengenai kondisi internal perusahaan yang dibutuhkan investor dari
pada perusahaan kecil, Ukuran perusahaan merupakan hal yang penting dalam
proses

pelaporan

keuangan.

Perusahaan

yang

memiliki

asset

besar

menggambarkan semakin besar dana yang dikelola perusahaan dan semain
kompleks pengelolaan dananya.
Ukuran perusahaan yang besar tentunya harus diimbangi dengan
pemantauan yang sesuai, agar proses pengawasan terhadap kinerja manajemen
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dapat memberikan hasil yang menyeluruh sehingga kinerja perusahaan yang
memberikan dampak positif bagi perusahaan. Brick dan Chidambaran (2007)
menunjukkan hubungan negatif antara kinerja perusahaan dan ukuran perusahaan.
H6: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja
perusahaan.

2.5.2

Hubungan Leverage dan Kinerja Perusahaan
Gitman dan Zulter (2012) menjelaskan bahwa leverage menunjukkan

bagian dari modal perusahaan yang digunakan untuk membiayai aktiva
perusahaan, dengan kata lain leverage menunjukkan proporsi aktiva perusahaan
yang didanai oleh pihak selain pemegang saham (shareholders). Semakin besar
proporsi aktiva yang dibiayai dengan hutang, semakin rendah rasio leverage. Jika
rasio leverage perusahaan semakin tinggi, mengindikasikan tingginya tingkat
hutang yang dimiliki perusahaan (Gitman dan Zutter, 2012). Isshaq et al., (2009)
mengukur leverage dengan perbandingan antara total hutan dengan total asset.
Menurut Gitman dan Zutter (2012) ada beberapa kerugian bila suatu
perusahaan menggunakan hutang. Pertama, semakin tinggi tinggi rasio hutang,
maka semakin tinggi pula resiko perusahaan, sehingga suku bunganya mungkin
akan lebih tinggi. Kedua, terlalu banyak hutang dapat menghambat perkembangan
perusahaan yang pada gilirannya dapat membuat pemegang saham berfikir dua
kali untuk menanamkan modalnya.
H7: Leverage berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan
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2.6

Model Penelitian
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja

perusahaan yang diukur dengan ROA. Variabel independen yang digunakan
terdiri dari ukuran komite audit, komposisi komite audit, ukuran dewan direksi,
komposisi dewan direksi, masa jabatan direksi. Variabel control yang digunakan
adalah ukuran perusahaan dan leverage. Model penelitian dapat di lihat pada
gambar di bawah ini.
Masa Jabatan CEO
Ukuran Komite Audit
Komposisi Komite Audit

Kinerja Perusahaan:

Ukuran Dewan Komisaris

ROA

Komposisi Dewan Komisaris
Variabel Kontrol:
-

Ukuran Perusahaan
Leverage

Gambar 2.1 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan pada
Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, sumber: Al-Matari et al. (2012) dan
Ghabayen (2011).
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2.7

Perumusan Hipotesis
Berdasarkan uraian dan kerangka model di atas, maka hipotesis untuk

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
H1 : Masa jabatan CEO berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja
perusahaan
H2 : Ukuran komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja
perusahaan
H3 : Komposisi komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja
perusahaan
H4 : Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja
perusahaan
H5 : Komposisi dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja
perusahaan
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