BAB II
KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1

Kerangka Teoretis
Kerangka teori ini membahas tata kelola internal perusahaan (ukuran

dewan direksi, direktur berkeahlian khusus, kepemilikan manajerial, ukuran
dewan komisaris, komisaris independen, ukuran komite audit, dan pertemuan
komite audit dengan kinerja perusahaan sektor keuangan seperti yang disarankan
dalam penelitian ini.
Banyak penelitian mengenai tata kelola perusahaan berawal dari adanya
agency theory, stakeholder theory, dan stewardship theory. Teori agensi ini
timbul karena adanya perkembangan ilmu manajemen modern yang mengeser
klasik, yaitu adanya aturan yang memisahkan pemilik perusahaan dengan para
pengelola perusahaan. James dan Houston (1995) menjelaskan isu muncul karena
CEO mengelola perusahaan dengan cara untuk memuaskan keinginan mereka
untuk status, kekuasaan, keamanan pekerjaan atau penghasilan daripada
melindungi keuntungan jangka panjang bagi pemegang saham.
Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Jensen dan Meckling (1976)
menyatakan bahwa teori keagenan adalah teori hubungan antara principal dan
agent dimana principal memilih agent untuk menjalankan fungsi mereka, dengan
principal mendelegasikan beberapa kewenangan kepada agent untuk membuat
keputusan atas nama mereka. Sundaramurthy dan Lewis (2003) menyatakan
bahwa teori keagenan akan ditandai dengan konflik kepentingan antara principal
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dan agent di mana agent akan termotivasi untuk mencapai tujuannya sendiri
daripada tujuan perusahaan. Oleh karena itu, kepentingan principal tidak akan
tercapai bila perilaku agent tidak terkontrol.
Darmadi (2012) menyatakan bahwa direktur eksekutif memiliki nilai
yang lebih tinggi untuk direksi karena mereka memberikan keterampilan,
pengetahuan dan keahlian dalam perusahaan dan lebih baik dalam mengevaluasi
direksi karena keakraban mereka dengan keadilan dari keputusan mereka.
Sebelumnya peneliti (Harjito & Singapurwoko 2014) telah menyarankan bahwa
teori keagenan di penelitian ini yang mengasumsikan motivasi individual
sehingga kepentingan yang berbeda antara principal dan agent mungkin tidak
berlaku untuk semua agent di bawah teori stewardship. Dibutuhkan teori
tambahan guna menerangkan hubungan antara kepentingan pemilik dan agen
yakni asumsi non ekonomis (Doucouliagos, 1994).
Teori stewardship memberikan model lain dari manajemen, di mana agen
atau manajer diharapkan menjadi manajer yang baik yang akan mencoba
melakukan yang terbaik untuk mencapai kepentingan pemegang saham dan tujuan
perusahaan. Teori stewardship berfokus pada perilaku direksi. Karakteristik
perilaku pelayanan yang pro-organisasi, kolektivisme, dan kegunaan yang tinggi
bagi perusahaan (Jaskiewicz & Klein, 2007; Harjito & Singapurwoko 2014).
Teori stewardship terlihat pada hubungan yang kuat antara manajer dan
keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu, manajer akan melindungi dan
memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui kinerja perusahaan. Teori
stewardship memiliki pandangan lain yaitu pemisahan peran ketua dan CEO, dan
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mendukung penunjukan seseorang untuk posisi ketua dan CEO dan sebagian
besar direktur eksekutif (Itan 2015).
Meskipun teori stakeholder mampu memperluas perspektif pengelolaan
perusahaan dan menjelaskan dengan jelas hubungan antara perusahaan
dengan pemangku kepentingan, tetapi teori ini memiliki kelemahan. Gray et
al. (1997) mengatakan bahwa kelemahan dari teori stakeholder terletak pada
fokus teori tersebut yang hanya tertuju pada cara-cara yang digunakan perusahaan
dalam mengatur pemangku kepentingannya. Perusahaan hanya diarahkan untuk
mengidentifikasi pemangku kepentingan yang dianggap penting dan berpengaruh
dan perhatian perusahaan akan diarahkan pada pemangku kepentingan yang
dianggap bermanfaat bagi perusahaan. Mereka yakin bahwa teori stakeholder
mengabaikan pengaruh masyarakat luas (society as a whole) terhadap penyediaan
informasi dalam pelaporan keuangan (Ghozali & Chariri, 2007).
Friedman (2006) menyatakan bahwa perusahaan itu sendiri harus
dianggap sebagai pengelompokan pemangku kepentingan dan tujuan organisasi
harus mengelola kepentingan mereka, kebutuhan dan sudut pandang, berdasarkan
beberapa prinsip etis. Manajer harus di satu sisi, mengelola korporasi untuk para
pemangku kepentingan untuk memastikan hak-hak mereka dan partisipasi dalam
pengambilan keputusan dan di sisi lain, manajemen harus bertindak sebagai agen
pemegang saham untuk memastikan kelangsungan hidup perusahaan untuk jangka
panjang.
Oleh karena itu, untuk penelitian ini, baik teori agency, teori stewardship
dan teori stakeholder akan digunakan sebagai pelengkap satu sama lain dalam hal
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menjawab pertanyaan penelitian dari penelitian ini. Penelitian ini mengharapkan
bahwa variabel independen (ukuran dewan direksi, direktur berkeahlian khusus,
kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, ukuran
komite audit, pertemuan komite audit) mempengaruhi kinerja perusahaan (diukur
dengan ROA, ROE, dan NPM). Semua manfaat dan biaya dalam perusahaan akan
sepenuhnya ditanggung oleh pemilik jika ada memiliki konsentrasi tinggi dalam
kepemilikan (Itan 2015). Dengan demikian, pemegang saham pengendali akan
peduli dengan kepentingan pemegang saham minoritas seperti dengan
kepentingan mereka sendiri (Schulze, Lubatkin, Dino & Buchholtz, 2001), dan
perilaku eksploitatif agen terhadap pelaku (Jensen & Meckling, 1976).

2.2

Model Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian terdahulu melakukan penelitian empiris mengenai

mekanisme tata kelola perusahaan yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Pada
penelitian (Ali & Nasir, 2014; Binh & Giang, 2014; Dar, Naseem, Rehman, &
Niazi, 2011; Fooladi, 2012; Manini & Abdillahi, 2015; Yasser, Entebang, &
Mansor, 2011) meneliti variabel ukuran dewan direksi dan ukuran komite audit.
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Model penelitian (Binh & Giang, 2014) ditunjukkan dalam Gambar 2.1
berikut:
Ukuran Dewan Direksi
Chief Executive Status
Ukuran Komite Audit
Kinerja Perusahaan
Executive Board
Executive Board in Board of Directors

Major Shareholders
Gambar 2.1 Model penelitian VN30 indeks: tata kelola dan analisis
kinerja, sumber : (Binh & Giang, 2014)

Pada penelitian (Yonnedi & Sari, 2003; Malelak & Basana, 2015)
terdapat variabel ukuran dewan komisaris, sedangkan (Basyith, Fauzi, & Idris,
2015; Jouha, 2015; Malelak & Basana, 2015) terdapat variabel komisaris
independen dan kepemilikan manajerial.
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Model penelitian (Malelak & Basana, 2015) ditunjukkan dalam Gambar
2.2 berikut:
Ukuran Dewan Komisaris
Ukuran Dewan Direksi
Komisaris Independen
Kinerja Perusahaan
Kepemilikan Institusional
Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan Publik
Gambar 2.2 Model penelitian pengaruh tata kelola perusahaan terhadap
kinerja perusahaan, sumber : (Malelak & Basana, 2015)

Pada penelitian (Kutum, 2015) meneliti ukuran dewan direksi dan ukuran
direktur berkeahlian khusus. Model penelitian (Kutum, 2015) ditunjukkan dalam
Gambar 2.3 berikut:
Dewan Independensi
Board Meeting
Ukuran Dewan Direksi
Kinerja Perusahaan
Direktur Berkeahlian Khusus
Ukuran Perusahaan
Company Year of Incorporation
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Gambar 2.3 Model penelitian karakteristik dewan dan kinerja perusahaan
: bukti dari Palestina, sumber : (Kutum, 2015)

Beberapa Faktor lain yang ikut berpengaruh terhadap kinerja perusahaan
adalah variabel ukuran komite audit dan pertemuan komite audit (Al-Matari, AlSwidi, & Fadzil, 2014; Amer, Ragab, & Shehata, 2014; Bahreini & Zain, 2013;
Bhandari, Lamba, & Seth, 2016) ditunjukkan dalam Gambar 2.4 berikut:

Ukuran Dewan Direksi
Direktur Independen
Ukuran Komite Audit
Pertemuan Komite Audit
Komite Audit Independen

Kinerja Perusahaan

Number of Female in Board Structure

Leverage
Total Aset
Total Ekuitas
Gambar 2.4 Model penelitian dampak tata kelola perusahaan terhadap
kinerja perusahaan perbankan di Malaysia, sumber : (Bahreini & Zain, 2013)
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2.3

Teori yang Mendasari
Direktur dari perusahaan publik biasanya bukan pemilik perusahaan.

Bahkan, sebagian besar direktur hanya sebagian kecil saham di perusahaan yang
mereka kelola. Pemilik sebenarnya (pemegang saham) memilih dewan direksi
yang mempekerjakan seorang direktur sebagai agen mereka untuk menjalankan
kegiatan sehari-hari perusahaan. Setelah bekerja, pertanyaan, seperti "Apakah
direktur ini bisa dipercaya?", "Apakah mereka menempatkan diri pada perusahaan
yang pertama?" Sering muncul (Itan 2015). Ada beberapa teori yang
dikembangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Biasanya penelitian
ini didasarkan dengan teori keagenan, teori stewardship dan teori stakeholder
sebagai berikut:
2.3.1

Teori Agency
Anthony dan Govindarajan (2005) menyatakan teori agensi adalah

hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Teori agensi memiliki asumsi
bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri
sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent.
Fama (1980) berpendapat teori permasalahan keagenan timbul karena
adanya perbedaan kepentingan antara manager dan pemegang saham atau pemilik
perusahaan. Fama dan Jensen (1983) mengemukakan bahwa permasalahan
keagenan yang timbul karena isi kontrak tidak benar-benar tertulis dan
ditegakkan. Sedangkan teori keagenan menyediakan segenap kerangka kerja
untuk mengurangi permasalahan keagenan dan menyesuaikan perbedaan toleransi
terhadap resiko.
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Sebagian besar penelitian tata kelola perusahaan didasarkan pada teori
agency. Menurut Berle dan Means (1932), tata kelola perusahaan berfokus pada
pemisahan kepemilikan dan kontrol yang menyebabkan masalah principal-agent,
karena kepemilikan tersebar di perusahaan modern. Mereka melihat tata kelola
perusahaan sebagai mekanisme, di mana dewan direksi sebagai sekelompok
orang-orang penting di perusahaan dapat meminimalkan masalah yang disebabkan
oleh hubungan principal-agent. Dalam konteks ini, agen adalah manajer
sementara pemilik dan dewan direksi sebagai bagian dari mekanisme monitoring
(Harjito & Singapurwoko 2014).

Beberapa studi sebelumnya telah dijelaskan teori keagenan sebagai
berikut:
1.

Teori keagenan menjelaskan organisasi sebagai hubungan kontraktual
antara principal dan kepentingan agent, termasuk manajer, pemegang
saham dan dewan direksi. Mereka yang bertahan adalah mereka yang
terbaik memecahkan masalah dalam hal meminimalkan biaya agensi
(Eisenhardt, 1989);

2.

Teori keagenan adalah teori kepemilikan atau struktur modal dari
perusahaan (Jensen & Meckling, 1976);

3.

Teori keagenan berusaha untuk memahami penyebab dan konsekuensi
dari masalah tujuan principal-agent yang tidak sesuai dan (Barney,
Wright & Ketchen, 2001); dan
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4.

Ide utama adalah bahwa hubungan principal-agent harus mencerminkan
organisasi yang efisien, dan risiko yang terkait dengan beban (Eisenhardt,
1989).

Banyak perusahaan telah memisahkan pengelolaan dari kepemilikan
perusahaan sebagai salah satu ciri ekonomi modern. Hal ini sesuai dengan teori
agensi yang ingin pemilik perusahaan (principal) untuk meninggalkan manajemen
perusahaan untuk para profesional (agent) yang lebih memahami menjalankan
bisnis (Jensen & Meckling, 1976). Tujuan pemisahan manajemen dan
kepemilikan adalah bagi pemilik untuk mendapatkan manfaat maksimal dan
efisiensi biaya.
Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan bahwa perusahaan
bukanlah individu tetapi badan hukum, di mana ada konflik tujuan antara individu
yang dibawa ke dalam kerangka hubungan kontrak. Hubungan kontrak ini tidak
hanya dengan karyawan, tetapi juga dengan pemasok, pelanggan dan kreditur
(Jensen & Meckling 1976). Tujuan dari kontrak ini adalah untuk semua pihak
untuk bertindak atas nama mereka dengan tujuan memaksimalkan nilai
perusahaan, mengurangi biaya agensi dan mengadopsi metode akuntansi yang
paling efisien untuk mencerminkan kinerja perusahaan (Deegan, 2004). Untuk
mencegah masalah keagenan, pemilik perusahaan menetapkan tata kelola
perusahaan untuk mengontrol dan memantau tindakan agent karena mereka tidak
tahu mana agent yang akan bertindak mengambil keuntungun untuk kepentingan
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mereka. Namun, tata kelola perusahaan menciptakan biaya yang disebut biaya
agensi.
Hamid et al. (2014) menyatakan masalah keagenan timbul karena konflik
antara keinginan pemilik perusahaan (pemegang saham mayoritas) dan manajer.
Oleh karena itu, struktur kepemilikan dianggap penting untuk mengatasi masalah
keagenan. Struktur kepemilikan yang baik akan menyebabkan kinerja perusahaan
baik karena semua manajer sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan
perusahaan memiliki kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya
(Harjito & Singapurwoko 2014).

2.3.2

Teori Stewardship
Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para

manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan
pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan perusahaan, sehingga teori ini
mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para
eksekutif

sebagai pengurus termotivasi

untuk

bertindak

sesuai

keinginan

principal, selain itu perilaku pengurus tidak akan meninggalkan perusahaannya
sebab pengurus berusaha mencapai sasaran perusahaannya. Teori ini didesain bagi
para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan
sebagai pengurus dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada
principal-nya (Donaldson & Davis, 1989, 1991).
Stewardship mencerminkan rasa yang sedang berlangsung dari kewajiban
atau tugas kepada orang lain berdasarkan niat untuk menjunjung tinggi hubungan
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perjanjian. Hernandez (2012) mendefinisikan pengurusan sebagai mana individu
rela menundukkan kepentingan pribadinya untuk bertindak dalam perlindungan
kesejahteraan jangka panjang.
Berbeda dengan teori keagenan, teori kepengurusan menyajikan model
yang berbeda dari manajemen, di mana manajer dianggap sebagai manajer yang
baik yang akan bertindak dalam kepentingan terbaik dari pemilik (Donaldson &
Davis, 1991). Teori stewardship berdasarkan psikologi sosial yang berfokus pada
perilaku direksi. Perilaku pengurus adalah pro-organisasi dan kolektivisme dengan
kegunaan yang tinggi bagi perusahaan. Manajer tidak akan mencari kepentingan
pribadi mereka karena manajer lebih memilih untuk mencapai tujuan perusahaan
(Davis, Schoorman & Donaldson, 1997). Faktor non-keuangan adalah motivator
bagi manajer karena manajer akan menggunakan kewenangannya untuk mencapai
keuntungan yang tinggi dan manfaat bagi perusahaan.
Teori stewardship berpendapat hubungan yang kuat antara manajer dan
keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu, manajer akan melindungi dan
memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui kinerja perusahaan. Teori
stewardship memiliki pandangan lain yaitu pemisahan peran chairman dan CEO,
pengangkatan seseorang untuk posisi Ketua dan CEO dan sebagian besar direktur
eksekutif, didukung (Clarke, 2004).

2.3.3

Teori Stakeholder
Menurut Ghazali dan Chariri (2007), teori stakeholder merupakan teori

yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi
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untuk

kepentingan sendiri,

namun

seluruh pemangku

kepentingannya

konsumen, supplier,

pemerintah,

harus

memberikan

(pemegang

masyarakat,

analis,

manfaat

saham,
dan

kepada
kreditor,

pihak

lain).

Kelompok pemangku kepentingan inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi
manajemen perusahaan dalam mengungkap atau tidak suatu informasi di dalam
laporan perusahaan tersebut. Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk
membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai
dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang
mungkin muncul bagi pemangku kepentingan.

2.4

Kinerja Perusahaan
Menurut Simanjuntak (2005), kinerja perusahaan merupakan tingkat

pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi dan visi organisasi, serta tingkat pencapaian hasil dalam rangka
mewujudkan tujuan perusahaan. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk
perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasional perusahaan agar dapat
bersaing dengan perusahaan lain. Selain itu, pengukuran kinerja juga dibutuhkan
untuk menetapkan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.
Pengukuran kinerja perusahaan yang digunakan adalah Return on Asset
(ROA), Return on Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM). Dimana ROA
digunakan untuk mengukur keefektifitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh
sumber daya yang dimiliki. ROE digunakan untuk perbandingan relatif antara laba
dengan jumlah investasi yang digunakan untuk merealisasikan laba tersebut.
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Sedangkan NPM menggambarkan besarnya laba bersih yang diperoleh
perusahaan pada setiap pendapatan yang dilakukan. Dengan kata lain rasio ini
mengukur laba bersih setelah pajak terhadap pendapatan.

2.5

Pengaruh Tata Kelola terhadap Kinerja Perusahaan

2.5.1

Ukuran Dewan Direksi
Ukuran dewan direksi mengacu pada jumlah direktur di dewan direksi

(Jensen & Meckling, 1976). Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa
ukuran dewan direksi harus antara 7-15 direksi (Ogbechie, Koufopoulos &
Argyropoulou, 2009). Namun, penelitian lain berpendapat bahwa ukuran dewan
harus dibatasi untuk tujuh atau delapan anggota (Lipton & Lorsch, 1992; Jensen,
1993). Menurut Raheja (2005) dewan direksi memiliki dua fungsi penting yang
menasihati dan monitoring.
Ukuran dewan direksi memiliki peran penting dalam pengambilan
keputusan dan menciptakan keseimbangan perusahaan. Misalnya, Jensen (1983)
mengusulkan bahwa dewan direksi harus memiliki tujuh sampai delapan direksi
untuk bekerja efektif. Sementara itu, Jensen (1986) juga merekomendasikan
bahwa dewan direksi yang kecil meningkatkan komunikasi, persatuan dan
koordinasi. Namun dewan direksi yang sangat besar kurang dihargai
dibandingkan dengan dewan direksi kecil karena CEO dapat dengan mudah
mengontrol perusahaan (Lipton & Lorsch, 1992). Jensen (1993) juga
menyimpulkan bahwa dewan direksi relatif kecil lebih efisien melakukan
tugasnya daripada dewan direksi besar; biaya tinggi terhubung dengan ukuran
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dewan yang besar untuk koordinasi. Di sisi lain, beberapa peneliti mengklaim
bahwa direksi yang lebih besar membawa lebih banyak keragaman dan keahlian
untuk proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kinerja perusahaan
(Varshney, Kaul & Vasal, 2012).
Menurut

AbuGhazaleh

et

al.

(2012),

ukuran

dewan

direksi

mempengaruhi kualitas pertimbangan antara anggota dan kemampuan dewan
untuk sampai pada keputusan perusahaan yang optimal. Kiel dan Nicholson
(2003) berpendapat bahwa ukuran dewan direksi sangat penting untuk mencapai
efektivitas dewan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu,
mengidentifikasi ukuran dewan direksi yang tepat dianggap penting karena ukuran
dewan ini dapat merugikan efektivitas tata kelola perusahaan melampaui tingkat
optimal. Namun, menentukan ukuran ideal dewan telah menjadi perdebatan dan
kontroversial dalam literatur tata kelola perusahaan (AbuGhazaleh et al., 2012).
Apakah direksi yang besar atau kecil membantu meningkatkan kinerja perusahaan
dan pelaporan keuangan di internet itu adalah isu yang diperdebatkan dan peneliti
menemukan hasil campuran tentang hubungan antara ukuran dewan direksi dan
kinerja perusahaan.
Jensen (1993) berpendapat bahwa direksi yang lebih besar mengarah ke
pemantauan kurang efektif karena koordinasi dan proses masalah yang melekat
dalam ukuran dewan direksi yang besar. Dewan yang lebih besar bisa kurang
partisipatif, kurang kohesif, dan kurang mampu untuk mencapai konsensus.
Koordinasi,

komunikasi

dan

pengambilan

keputusan

masalah

semakin

menghambat kinerja perusahaan ketika jumlah direksi meningkat (Uadiale, 2010).
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Al-Manaseer et al. (2012) juga berpendapat bahwa dewan direksi dengan terlalu
banyak anggota menyebabkan masalah koordinasi dalam pengambilan keputusan.
Ukuran dewan direksi yang kecil disukai untuk mempromosikan kritis, asli dan
intelektual musyawarah dan keterlibatan antara anggota yang mungkin
menyebabkan pengambilan keputusan perusahaan yang efektif, pemantauan dan
meningkatkan kinerja (Lawal, 2012). Di sisi lain, Klein (2002) menyarankan
bahwa dewan direksi yang lebih besar dapat mempromosikan pemantauan yang
efektif karena kemampuan mereka untuk mendistribusikan beban kerja lebih lebih
banyak pengamat. Dengan demikian, ukuran dewan direksi dapat mempengaruhi
kinerja keuangan perusahaan.
Dewan direksi bertugas menentukan arah kebijakan dan strategi sumber
daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka
panjang. Dewan direksi juga memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam
urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Adanya ukuran dewan direksi atau
jumlah dewan direksi yang banyak akan memberikan suatu bentuk pengawasan
terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik. Adanya kinerja perusahaan
yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik dan
nantinya akan dapat meningkatkan harga saham perusahaan dan nilai perusahaan
pun juga akan ikut meningkat.
Penelitian mengenai pengaruh ukuran dewan direksi dalam perusahaan
telah banyak dilakukan. Beberapa diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Ali
& Nasir, 2014; Manini & Abdillahi, 2015; Yasser, Entebang, & Mansor, 2011)
menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi memiliki pengaruh signifikan terhadap
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kinerja perusahaan karena terciptanya jaringan dengan pihak luar perusahaan dan
menjamin ketersediaan sumber daya. Hal ini didukung oleh pendapat Wardhani
(2006) yang menyatakan jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan
dari sudut pandang resource dependence yaitu bahwa perusahaan tergantung
dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik.
Pentingnya ukuran dewan untuk mempengaruhi kinerja dari perusahaan
secara luas dianjurkan oleh peneliti misalnya, Dalton dan Dalton (2005), Grove et
al. (2011), Kapopoulos dan Lazaretou (2007), dan lain-lain. Peneliti berpendapat
ukuran dewan direksi yang lebih besar dengan perpaduan latar belakang
pendidikan, bakat, pengetahuan teknis dan keterampilan dan lain-lain lebih
diharapkan untuk menarik bakat beragam dan keragaman untuk keputusan dewan
Abeysekera (2010), Coles, Daniel, dan Naveen (2008) dan Dalton dan Dalton
(2005) dan lain-lain. Sebaliknya, Nam, Nam, dan Ong (2004), Beasley (1996),
Jensen (1993) dan lain-lain berpendapat bahwa ukuran dewan direksi biasanya
kekurangan komunikasi yang efektif menyebabkan kelangkaan antarmuka terbuka
dan argumen yang mengakibatkan meningkatnya kekuatan CEO.
H1 : Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja
perusahaan sektor keuangan

2.5.2

Direktur Berkeahlian Khusus
Amran dan Che-Ahmad (2011), meneliti mekanisme dewan dan kinerja

perusahaan keluarga dengan 189 data dari Malaysia. Penelitian ini menemukan
bahwa direktur berkeahlian khusus mempengaruhi kinerja perusahaan dengan

Universitas Internasional Batam
Indra Gunawan, Analisa Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
repository.uib.ac.id @2017

32

membantu perusahaan untuk mencapai nilai pasar yang lebih tinggi dan menarik
investor. Krishnan et al. (2011), meneliti keahlian hukum komite audit perusahaan
dan kualitas pelaporan keuangan. Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan
direksi dengan keahlian hukum dan akuntansi pada dewan direksi memiliki efek
positif pada kualitas laporan keuangan perusahaan. Nworji et al. (2011),
menyatakan bahwa kapasitas pemantauan dewan meningkat dengan keahlian lebih
sebagai anggota dewan. Penelitian lebih lanjut bahwa kualitas keahlian pada
dewan direksi memiliki dampak pada kualitas laporan keuangan, pengurangan
informasi asimetrik dan pemantauan manajemen. Harapan sejalan dengan teori
agensi bahwa direksi harus memiliki pengalaman, keterampilan, dan keahlian
untuk memungkinkan mereka mengawasi urusan korporasi dengan tepat.
Menurut Fama (1980), para pemegang saham mengatur mandat dewan
direksi perusahaan. Selanjutnya, Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa,
karena dewan dimandatkan untuk mengawasi perusahaan mereka untuk memiliki
pengetahuan yang akan memungkinkan untuk melaksanakan peran mereka
dengan sempurna. Menurut Vo dan Phan (2013), keterampilan tersebut harus
dalam pemasaran, IT, akuntansi dan masalah hukum yang mempengaruhi
perusahaan. Menurut Carcello et al. (2002), para anggota dewan, yang memiliki
pengalaman, tahu apa yang harus diminta dari auditor terkait proses audit yang
lebih baik dalam perusahaan. Akibatnya, ini berarti bahwa semua anggota dewan
mampu memberikan kontribusi positif terhadap proses pengambilan keputusan.
Hal ini mengarah pada perusahaan mencapai kinerja yang lebih baik dengan
peningkatan pengalaman (Vo & Phan, 2013). Menurut Marrakchi Chtourou,
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Bedard, dan Courteau (2001), anggota direktur yang telah duduk di dewan direksi
untuk waktu yang lama cenderung untuk terlibat dalam praktek akuntansi yang
salah. Menurut penelitian Alzoubi dan Selamat (2012), Chtourou et al. (2001) dan
Carcello et al. (2002) mengungkapkan bahwa, tingkat direktur berkeahlian khusus
yang lebih tinggi mengakibatkan tingkat motivasi yang lebih besar untuk
memantau kegiatan operasi perusahaan.
Dalton et al. (1999) berpendapat bahwa direksi yang memiliki hubungan
profesional atau bisnis mungkin sangat efektif ketergantungan sumber daya dan
peran konseling / keahlian direksi karena kontak industri mereka, ketajaman
bisnis, pengetahuan dan keterampilan khusus. Mereka ditunjuk sebagai anggota
dewan sehingga perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya yang mereka bawa.
Demikian pula, Anderson dan Reeb (2003) mengemukakan bahwa mereka direksi
yang memiliki keahlian dalam bidang berbasis pengetahuan seperti hukum,
keuangan, akuntansi dan konsultasi, yang dicari karena memiliki nilai tambah.
Pada saat yang sama, perusahaan menghadapi tantangan dalam mencari
direktur yang berkualitas dan kompeten untuk duduk di dewan direksi (Hendry
2002; Hartvigsen 2007). Sebuah survei yang dilakukan di Amerika oleh Ernst &
Young menemukan bahwa banyak perusahaan di Eropa dan Amerika mengeluh
bahwa mereka berjuang untuk menemukan ahli untuk menjadi anggota dewan.
Dengan demikian, banyak dewan direksi di AS telah menunjuk direktur dengan
pengalaman dari perusahaan lain dan industri (Westphal & Milton 2000).
McDonald, Westphal dan Graebner (2008) membahas bagaimana
direktur berkeahlian khusus secara signifikan mempengaruhi kinerja perusahaan.
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Pengetahuan dan pengalaman direksi dapat membantu perusahaan untuk
meningkatkan kinerja. Hal ini didukung oleh teori-teori psikologis. Direksi yang
memiliki pengalaman berurusan dengan pasar produk yang sama dapat
berkontribusi pada nilai perusahaan. Namun, jika pasar produk yang berbeda,
mungkin perlu pengetahuan dan pengalaman direksi untuk memberikan strategi
dan ide-ide untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
H2 : Direktur berkeahlian khusus berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja
perusahaan sektor keuangan

2.5.3

Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan manajerial mengacu proporsi saham yang beredar yang

dimiliki oleh manajemen di perusahaan. Seperti dibahas sebelumnya, konflik
kepentingan dibuat karena pemisahan kepemilikan antara manajer dan pemegang
saham. Oleh karena itu, kepemilikan manajerial harus mengarah lebih
penyelarasan kepentingan dan pengurangan biaya agensi, hasilnya adalah
peningkatan kinerja keuangan karena manajer bekerja untuk mendapatkan insentif
terkait dengan investasi mereka (Jensen & Meckling, 1976). Di sisi lain,
kepemilikan manajerial berlebihan memprovokasi manajer dan untuk menikmati
manfaat pribadi dari kontrol. Dalam konteks ini, ada penyatuan kepentingan
antara investor dan administrator karena kenaikan kepemilikan manajemen, yang
memfasilitasi perusahaan untuk mengurangi biaya agensi dan pada akhirnya
meningkatkan perusahaan. Di sisi lain, Demsetz (1983) berpendapat bahwa ada
penurunan kinerja perusahaan karena tingkat peningkatan kepemilikan insider.
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Namun, itu tergantung pada tingkat kepemilikan insider. Sebab, misalnya,
Iturralde, Maseda & Arosa (2011) menunjukkan bahwa kinerja perusahaan
meningkat jika kepemilikan insider terletak di antara 0 dan 35%. Insentif yang
lebih baik bagi manajer dalam memaksimalkan kinerja perusahaan. Mereka lebih
lanjut menyimpulkan bahwa jika kepemilikan insider terletak antara 35% dan
70%, kinerja perusahaan menurun ketika persentase kepemilikan mereka
meningkat.
H3 : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja
perusahaan sektor keuangan

2.5.4

Ukuran Dewan Komisaris
Perusahaan di negara-negara di dunia memiliki dewan direksi, meskipun

mereka memiliki beberapa perbedaan dalam praktek, seperti posisi dan komposisi
(Moerland, 1995). Secara umum, praktik dewan direksi dalam kerangka tata
kelola perusahaan yang dapat diklasifikasikan sebagai one-tier atau two-tier
(Lukviarman, 2004).
Indonesia

mengadopsi

sistem

two-tier

pada

jajaran

dewannya.

Perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Perusahaan Indonesia (2007)
harus memiliki dua dewan, dewan pengawas yang melakukan peran monitoring
dan dewan manajemen yang melakukan peran eksekutif. dewan pengawas jelas
dipisahkan dari eksekutif independen atau dewan manajemen, konsisten dengan
karakteristik model pemerintahan Eropa. Dewan two-tier membuat pemisahan
yang jelas antara dewan manajemen dan dewan komisaris. Dewan manajemen
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dibebankan dengan pengelolaan perusahaan dan dewan komisaris bertanggung
jawab untuk mengawasi dewan direksi. Sistem ini meningkatkan keseimbangan
yang diperlukan untuk tata kelola perusahaan (Tumbuan 2005).
Dewan komisaris memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan
terutama dalam penerapan tata kelola perusahaan yang sehat. Dewan komisaris
terletak pada inti dari tata kelola perusahaan. Karena manajemen bertanggung
jawab untuk efisiensi perusahaan dan daya saing dan dewan komisaris adalah
tepat titik fokus dari pelestarian korporasi dan sukses (Keputusan Menteri
Indonesia No. 117/2002).
H4 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja
perusahaan sektor keuangan

2.5.5

Komisaris Independen
Gillian (2006) menjelaskan bahwa mekanisme tata kelola internal

perusahaan yang ada di perusahaan, dan dari dua pihak, mereka adalah dewan
komisaris sebagai dewan tertinggi yang melakukan sistem pengendalian internal
dan manajemen yang bertindak sebagai agen perusahaan. Salah satu mekanisme
internal yang dapat mengurangi masalah keagenan adalah adanya dewan
komisaris independen yang dapat mewakili kepentingan pemegang saham dengan
tanggung jawab utama untuk menyetujui keputusan manajerial, termasuk yang
melibatkan

kebijakan

investasi,

kebijakan

kompensasi

manajemen

dan

pemerintahan dewan itu sendiri, serta untuk memantau pelaksanaan keputusan
yang telah diambil (Byrd et al., 1998; Bhagat & Bolton, 2008).
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Dalam Kode Tata Kelola Perusahaan di Indonesia (2006), dinyatakan
bahwa komisaris independen adalah dewan anggota komisaris yang tidak
terafiliasi dengan direksi, anggota lain dari dewan komisaris dan pemegang saham
pengendali, dan mereka tidak memiliki bisnis atau keluarga dengan pemegang
saham pengendali, anggota lain dari kedua dewan direksi dan dewan komisaris
serta dengan perusahaan itu sendiri, yang dapat mempengaruhi independensi dan
otoritas mereka untuk bertindak semata-mata untuk perusahaan. Oleh karena itu,
salah satu misi dari komisaris independen adalah untuk mempromosikan
pelaksanaan tata kelola perusahaan di Indonesia. Dalam penelitian ini tata kelola
internal perusahaan diukur dengan proporsi komisaris independen dari total
anggota dewan komisaris perusahaan (David et al, 1998;. Tihanyi et al., 2003;
Aman & Nguyen, 2008; Chi & Lee, 2010).
Dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau komisaris
independen juga mempengaruhi kinerja perusahaan yang bertindak sebagai
penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan
mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen.
Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi
monitoring agar tercipta tata kelola perusahaan yang baik.
H5 : Ukuran dewan komisaris independen berpengaruh signifikan positif
terhadap kinerja perusahaan sektor keuangan
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2.5.6

Ukuran Komite Audit
Ukuran komite audit cenderung memiliki pengaruh signifikan terhadap

kinerja perusahaan. Demikian, Kode Tata Kelola Perusahaan (2000) juga
membutuhkan komite audit harus terdiri dari sekurang Setidaknya tiga anggota.
Namun, menurut Saleh et al. (2007), pertanyaan timbul apakah komite audit yang
lebih besar memiliki hasil pemantauan yang efektif atau tidak. Ada sejumlah
penelitian melaporkan hubungan positif antara ukuran dewan direksi dan kinerja
perusahaan. Dalton et al. (1999) menemukan hubungan positif antara ukuran
dewan komite dan proses monitoring dewan yang menghasilkan kinerja lebih
tinggi, sedangkan Saleh et al. (2007) menegaskan bahwa komite audit dengan
lebih banyak anggota cenderung memiliki keterampilan yang beragam dan
pengetahuan yang kemungkinan untuk meningkatkan pemantauan. Temuan ini
kemudian didukung oleh Mir dan Souad (2008).
Raghunandan dan Rama (2007) berpendapat bahwa ukuran komite audit
meningkatkan jumlah pertemuan. peningkatan frekuensi pertemuan ini adalah
berpendapat untuk memberikan pengawasan yang lebih efektif dan kinerja
perusahaan akan lebih baik. Sebaliknya, Belkhir (2008) menyatakan bahwa
ukuran dewan komite audit tidak mungkin memiliki efek apapun pada kinerja
perusahaan.
Di sisi lain, Vafeas (1999) mengemukakan bahwa komite audit yang
lebih besar dapat menyebabkan tidak efisien, karena menghasilkan pertemuan
yang sering yang mengarah ke peningkatan biaya yang dikeluarkan. Oleh karena
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itu, komite audit dapat memberikan efek negatif bagi kinerja perusahaan.
Penelitian ini didasarkan pada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat.
H6 : Ukuran komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja
perusahaan sektor keuangan

2.5.7

Pertemuan Komite Audit
Jumlah pertemuan komite audit dianggap atribut penting bagi efektivitas

monitoring komite (Lin, Li & Yang, 2006). Anderson, Mansi, Reeb, (2004)
mencatat komite audit memonitor pengendalian internal dan memberikan
informasi yang dapat dipercaya kepada pemegang saham. Karena itu, komite audit
memperkuat fungsi audit internal dan mengawasi penilaian manajemen dari risiko
bisnis (Hsu, 2007).
Jumlah pertemuan komite audit dianggap sebagai proxy untuk kegiatan
komite audit (Xie et al., 2003). Oleh karena itu, komite audit yang lebih sering
mengadakan pertemuan dengan auditor internal memiliki informasi yang lebih
baik tentang audit dan masalah akuntansi.
Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan dengan jumlah
pertemuan komite audit lebih tinggi mengalami lebih sedikit penyajian kembali
laporan keuangan (Abbott et al., 2004). Penelitian ini menunjukkan bahwa komite
audit yang bertemu secara teratur selama tahun keuangan yang terkait dengan
pemantauan yang efektif. Semakin sering mereka bertemu, semakin efisien
mereka melaksanakan tanggung jawab pengawasan mereka.
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H7 : Pertemuan komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja
perusahaan sektor keuangan

2.6

Model Penelitian
Berdasarkan uraian di atas, maka model penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:
Gambar 2.5
Analisa Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Sektor
Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Ukuran Dewan Direksi
Direktur Berkeahlian Khusus
Kepemilikan Manajerial
Ukuran Dewan Komisaris

Kinerja Perusahaan

Komisaris Independen
Ukuran Komite Audit
Pertemuan Komite Audit
Gambar 2.5 Model penelitian pengaruh ukuran dewan direksi, direktur
berkeahlian khusus, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris
independen, ukuran komite audit, pertemuan komite audit terhadap kinerja
perusahaan, sumber : (Bahreini & Zain, 2013; Binh & Giang, 2014; Kutum, 2015;
Malelak & Basana, 2015).
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