BAB II
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1

Kinerja Perusahaan
Kinerja keuangan suatu entitas sangat penting bagi para pemangku

kepentingan secara umum dan khususnya sebagai pemegang saham. Di satu sisi,
kinerja keuangan merupakan sumber utama untuk pembiayaan kegiatan ekonomi
saat ini sehingga dapat membantu untuk mempertahankan kelangsungan dan
meningkatkan nilai bisnis. Di sisi lain, kinerja keuangan merupakan dasar untuk
membagikan dividen yang kemudian dapat menarik investor (Muller, 2013).
Kinerja keuangan juga merupakan indikator matematik yang digunakan untuk
menilai seberapa efesien kinerja suatu perusahaan dengan menggunakan sumber
daya untuk menghasilkan pendapatan dalam jangka waktu tertentu yang telah
ditentukan sebelumnya (D. H.--Min Wang & Huynh, 2013). Hasil ini dapat
dijelaskan sebagai tindakan dimana perusahaan dievaluasi serta secara luas
termasuk kualitas tata kelola perusahaan (Vintila & Duca, 2014). Banyak
pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tentang pengertian dari tata kelola
perusahaan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan yang sangat besar dari kode
negara-negara tersebut dan mungkin perbedaan akibat dari sudut pandang yang
berbeda dari perspektif yang membuat kebijakan, peneliti, praktisi atau teori.
Menurut OECD (1999); Cheema & Din (2013) tata kelola perusahaan
adalah sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Hal ini menentukan
pembagian hak dan tanggungjawab antara partisipan yang berbeda dalam
perusahaan, seperti direksi, manajer, pemegang saham dan pemangku kepentingan
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lainnya, dan menguraikan aturan dan prosedur untuk membuat keputusan tentang
peristiwa-peristiwa perusahaan. Tujuan dari tata kelola perusahaan adalah untuk
menjamin akuntabilitas dan transparansi bagi mereka yang terlibat dalam
pelaksanaan kebijakan organisasi melalui mekanisme yang akan mengurangi
konflik pelaku utama (Okiro, Aduda & Omoro, 2015). Tata kelola perusahaan
juga mencakup hubungan antara para pemangku internal dan eksternal. Dalam
perusahaan bisnis kontemporer, para pemangku eksternal utama adalah para
pemegang saham, pemilik hutang, kreditur, pemasok dan pelanggan. Pemangku
kepentingan internal seperti dewan direksi, eksekutif dan karyawan lainnya.
Secara tepatnya tata kelola dianggap penting bagi berdirinya sebuah pasar yang
kompetitif. Praktik tata kelola perusahaan menstabilkan dan memperkuat pasar
modal yang baik dan melindungi investor. Mereka membantu perusahaan untuk
meningkatkan kinerja dan menarik investasi serta memungkinkan perusahaan
untuk mencapai tujuan dan melindungi hak-hak pemegang saham (Cheema &
Din, 2013).

2.2

Penelitian Terdahulu
Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Esther & Author, 2011) di Kenya

menggunakan ROE sebagai variabel dependen sedangkan untuk variabel
independen adalah ukuran dewan dan dewan independen. Penelitian tersebut
menggunakan desain survei deskriptif dengan sampel 30 responden dari 40
komersial SC di Kenya. Penelitian tersebut kemudian dikembangkan oleh (Yusoff
& Alhaji, 2012) yang menambahkan laba perlembar saham sebagai variabel
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dependen dan CEO duality sebagai variabel independen. Penelitian selanjutnya
dilakukan oleh (Ntim & Osei, 2013) di Afrika Utara dengan sampel 169
perusahaan dari 8 industri non-keuangan termasuk bahan dasar, minyak dan gas,
teknologi, industri dan telkom dari tahun 2002 sampai 2007. Variabel yang
digunakan yaitu rapat dewan sebagai variabel independen dan menambahkan TQ,
ROA dan TSR sebagai variabel dependen.
Penelitian ini dikembangkan oleh (Andres & Vallelado, 2008) di Bank
komersial dengan 620 sampel yang digunakan dari 6 wilayah OECD dan
menggunakan data compustat global vantage untuk laporan keuangan pada bank
dari tahun 1995 sampai 2005. Variabel dependen yang ditambahkan adalah SMR
sebagai sedangkan variabel independen adalah total aset bank dalam dolar US,
dan hutang bank terhadap nasabah dengan nilai buku total aset. (Mohanty, 2011)
melakukan penelitian di pada 49 perusahaan yang terdaftar di bursa Bahrain dari
tahun 2010 sampai tahun 2012. Variabel yang digunakan adalah direksi utama,
ketua dewan, ketua komite audit, struktur kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan
institusi dan rasio gearing sebagai variabel independen.
Penelitian ini dikembangkan kembali oleh (Coşkun & Sayilir, 2012) yang
melakukan penelitian di Turki. Sampel yang digunakan adalah nilai tata kelola
perusahaan dari 31 perusahaan yang di publikasikan oleh asosiasi tata kelola di
Turki dari tahun 2006 sampai tahun 2010. Variabel pengendali yang ditambahkan
dalam penelitian ini adalah nilai buku aset, umur perusahaan, nilai pasar, dan
sektor dummy. Penelitian ini berfokus pada 500 perusahaan di S & P, indeks yang
paling banyak diikuti besar nilai kapitalisai sekuritas Amerika Serikat dan
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dianggap menjadi indikator keadaan ekonomi di Amerika. Indeks yang diperoleh
dari 500 perusahaan tersebut tanggal 31 Desember 2007 dan dipilih secara acak
dari 200 perusahaan. Data dikumpulkan dari implementasi SOX dan terbatas
pada tahun 2006 sampai 2007 untuk memastikan panjang maksimum waktu yang
berlaku untuk SOX. Variabel independen yang digunakan yaitu dualitas CEO,
proporsi dewan independen, gender / keragaman, rata-rata usia anggota dewan,
rata-rata jabatan dewan, ukuran dewan dan keahlian kerja. Pendapatan, ROA,
rasio harga buku pasar dan arus kas bersih terhadap laba bersih sebagai variabel
dependen dan variabel kontrol ukuran perusahaan, industri dan keterlambatan
(Van Ness, Miesing, & Kang, 2010).
Komposisi Dewan
Kualitas Direksi
Kepemilikan Manajerial

TQ

Kepemilikan Asing
Kualitas Audit
Rasio Hutang
Ukuran Perusahaan
Gambar 2.1 Sumber : corporate governance, transparency and performance of
Malaysia listed companies, 2008.
Penelitian ini mengenai hubungan dan pengaruh tata kelola perusahaan
terhadap kinerja keuangan pada 12 bank di bursa efek Nigeria. Data diperoleh dari
60 laporan keuangan tahunan untuk periode 2006-2010. Data yang diperoleh dan
dianalisis menggunakan SPSS versi 17. Variabel yang digunakan adalah tata
kelola perusahaan, ukuran dewan, Dispersed equity holding dan Compliance
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statue sedangkan laba per lembar saham, deviden per saham, laba sebelum pajak
dan laba sebagai variabel dependen. Data independen dianalisis menggunakan ttest sedangkan regresi ganda menggunakan ANOVA (Abdul-Qadir & Kwanbo,
2012).
Alkhatib dan Harsheh (2012) dalam penelitian ini kinerja keuangan diukur
dengan menggunakan tiga indikator, yaitu kinerja berbasis internal yang diukur
dengan Return On Assets, kinerja berbasis pasar yang diukur dengan Tobin’s Q,
model ( harga/nilai buku dari modal ) dan kinerja ekonomi berbasis diukur dengan
Economic Value Add. Penelitian ini menggunakan korelasi dan analisis regresi
ganda dari data tahunan dari 2005-2010 untuk mengetahui dampak ukuran bank,
resiko kredit, efisiensi operasional, dan manajemen aset pada kinerja keuangan
yang diukur dengan tiga indikator. (Makki & Lodhi, 2013) melakukan penelitian
di Pakistan dengan sampel seluruh perusahaan yang terdaftar di bursa efek
Karachi. Data dianalisis menggunakan PLS Graph software. Variabel yang
digunakan adalah ROE, ROI dan laba setelah pajak sebagai variabel dependen
dengan komposisi dewan, struktur kepemilikan, rapat dewan, dualitas CEO dan
manajer remunerasi sebagai variabel independen.
Penelitian ini menggunakan sampel 183 perusahaan yang terdaftar di
bursa efek Karachi Pakistan pada 160 perusahaan sektor tekstil. Sebanyak 23
perusahaan dikeluarkan dari penelitian ini karena data yang diperlukan tidak
lengkap. Data dikumpulkan dengan data sekunder seperti laporan tahunan.
Penelitian ini dilakukan selama 5 tahun dari tahun 2007 sampai 2011 dengan
menggunakan analisis regresi. Variabel dependen diukur dengan TQ, ROA, ROE
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dan MBV sedangkan ukuran dewan, direkur non eksekutif dan CEO dualitas
sebagai variabel independen dengan variabel kontrol ukuran perusahaan dan umur
perusahaan (Gull, Saeed, & Abid, 2013).
Penelitian yang dilakukan oleh (Cheema & Sadat Din, 2013) di
Pakistan dengan data panel mencakup 15 data perusahaan dari industri semen
termasuk keluarga dan non-keluarga dari periode 2007 hingga 2011. Variabel
yang digunakan adalah laba perlembar saham sebagai variabel dependen dengan
ukuran dewan, CEO dualitas dan bisnis keluarga sebagai variabel independen.
(Akotey, Sackey, Amoah, & Manso, 2013) melakukan penelitian di Pakistan
dengan sampel 12 perusahaan pabrik gula untuk periode 2005 sampai 2010.
Metodologi data panel sebagai metode estimasi aritmetik, ANOVA, dn uji t yang
diterapkan pada data dengan menggunakan SPSS. Variabel yang digunakan
adalah ROA sebagai variabel dependen dan ukuran dewan, komposisi dewan dan
CEO dualitas sebagai variabel independen.
Penelitian yang dilakukan oleh (Gugong, Arugu, & Dandago, 2014)
pada 17 perusahaan asuransi di Nigeria untuk periode 2001 sampai 2010. Variabel
yang digunakan adalah kepemilikan institusional dan kepemilikan manajer
sebagai variabel independen dengan ROA dan ROE sebagai variabel dependen.
Studi ini menganalisis hubungan dan regresi liner, dimana nilai regresi liner
dihitung menggunakan SPSS. (Samson & Tarila, 2014) melakukan penelitian di
Nigeria pada perusahaan bank yang terdaftar di Nigeria dengan kode pasca tata
kelola perusahaan. Variabel yang digunakan adalah ukuran dewan, komposisi
dewan dan indeks pengungkapan tata kelola perusahaan sebagai variabel
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independen. Variabel dependen adalah ROA dan ROE dengan variabel kontrol
ukuran perusahaan.
Kepemilikan Sponsor
Kepemilikan Pemerintah
Kepemilikan Institusional

Tobin’s Q

Kepemilikan Publik
Kepemilikan Asing
Beta
Ukuran Perusahaan
Ukuran Dewan Direksi
Ketua Komite Audit
Ketua Eksekutif Komite
Gambar 2.2 Sumber : Ownership structure, corporate governance and firm
performance: Evidence from an African emerging market, 2012.
Penelitian (Topal, 2014) di Turki dengan sampel 136 perusahaan
manufaktur untuk periode 2002 sampai 2012. Data dianalisis menggunakan stata
13 program. Variabel yang digunakan adalah ROA, TQ, Z Altman dan ROE
sebagai variabel dependen sedangkan ukuran dewan dan dualitas sebagai variabel
independen dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, umur perusahaan dan
level hutang. (Z. Wang & Sarkis, 2013) melakukan penelitian dengan mengadopsi
lintas desain penelitian sectional dan kuantitatif dengan populasi penelitian yang
terdiri dari 25 bank umum di Uganda. Pemilihan sampel yang sederhana juga
digunakan untuk memilih manajer dan asisten perbankan dan sampel teknik
purposive digunakan untuk memastikan bahwa lebih banyak direksi dan CEO dari
bank komersial yang dipertimbangkan untuk penelitian.
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Data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang
diberikan sendiri untuk mendapatkan pendapat dari responden dengan mengikuti
pedoman yang direkomendasikan oleh penelitian sebelumnya. Variabel penelitian
dianalisis menggunakan regresi hirarkis untuk menentukan varians dalam variabel
dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. (Haider, Khan, & Iqbal,
2015) melakukan penelitian di Pakistan dengan populasi data bank islamik di
Punjab. Data yang digunakan untuk menganalisis hasilnya adalah data primer dan
data sekunder. Data keuangan dari populasi yang dipilih diperoleh melalui laporan
yang diterbitkan tahunan bank pemerintah Pakistan untuk periode 2008 sampai
2012. Data dianalisis dengan mengadopsi alat statistik SPSS, kolerasi dan regresi
linear. Variabel yang digunakan adalah ROA,ROE dan EPS sebagai variabel
dependen sedangkan ukuran dewan, komite audit dan jumlah rapat sebagai
variabel independen.
Ukuran Dewan
Keterampilan Dewan
board nationality
board gender

ROA

board ethnicity
board duality
Ukuran Perusahaan
Umur Perusahaan
Gambar 2.3 Sumber : Board characteristics and the financial performance of
Nigerian quoted firms, 2012.
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Populasi penelitian (Paul & Emesuanwu Catherine Ebelechukwu, 2015) terdiri
dari 158 perusahaan keuangan mikro bank di utara pusat Nigeriadari tahun 2011
sampai 2013. Data diperoleh dari laporan tahunan dan rekening bank dari 23 bank
mikro keuangan melalui checklist yang didasarkan pada persyaratan tata kelola
perusahaan dari kode tata kelola perusahaan untuk bank dan lembaga keuangan
lainnya di Nigeria (2003) dan kode tata kelola perusahaan untuk bank pasca
konsolidasi (2006). Data dianalisis mengan menggunakan analisis regresi
ordinary least square (OLS) dan kolerasi pearson serta dihitung menggunakan
paket perangkat lunak SPSS versi 18.0. Variabel yang digunakan adalah kinerja
keuangan perusahaan yang diukur dengan laba perlembar saham dan ROA
sebagai dependen variabel sedangkan komposisi dewan dan komposisi dewan
komite sebagai variabel independen.
Penelitian di beberapa bursa efek dengan sampel 98 perusahaan untuk
periode 2009 sampai 2013 yang dilakukan oleh (Okiro, Aduda, Omoro, & Aduda,
2015). Bursa efek tersebut terdiri dari Nairobi, Uganda, Dar es Salaam dan
Rwanda. Variabel independennya adalah struktur dewan dan komposisi,
kepemilikan dan kepemilikan saham, transparasi, pengungkapan dan audit, dewan
remunerasi dan etik perusahaan. ROA sebagai variabel dependen dengan variabel
intervesi hutang perusahaan. (Nath, Islam, & Saha, 2015) melakukan penelitian di
Bangladesh dengan sampel 12 perusahaan yang terdaftar di bursa efek Dhaka
serta data yang digunakan adalah data kuantitatif. Variabel yang digunakan
adalah ROA dan TQ sebagai variabel dependen sedangkan komposisi dewan,
ukuran dewan, kepemilikan dewan dan CEO dualitas sebagai variabel dependen.
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Komposisi Dewan
Ukuran Dewan Direksi

ROA

Rapat Dewan
Ukuran Perusahaan
Leverage
Gambar 2.4 Sumber : Corporate Governance, Firm Attributes and Financial
Performance of Saudi Listed Banks, 2015.

2.3

Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

2.3.1

Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan
Ukuran

perusahaan

diangggap

sebagai

salah

satu

karakteristik

perusahaan yang terus-menerus dikaitkan dengan kinerja keuangan. Perusahaan
besar yang terkait memiliki kemampuan diversifikasi yang lebih dan kemampuan
untuk mengeksploitasi skala ekonomi dan ruang lingkup. Perusahaan besar dapat
meraih peluang yang menguntungkan dengan cara mereka karena mereka
memiliki sumber daya modal yang besar daripada perusahaan yang berukuran
kecil ( Alhassan, Bajaher & Alshehri, 2015). Beberapa orang mengasumsi bahwa
perusahaan-perusahaan yang lebih besar dapat membayar dividen yang lebih
tinggi, dengan demikian dapat memberikan keuntungan kepada para pemegang
saham. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh
Wang, Tsai & Lin (2013); Mehari & Aemiro (2013); Almajali, Alamro & AlSoub (2012); Omondi & Muturi (2013); Mokaya & Jagongo (2015);
Sinthupundaja & Chiadamrong (2015); Hamdan, Sarea & Reyad (2013); (Ilaboya
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dan Ohiokha, 2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh
positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan.
Khatab et al (2011), Ejigu (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Ehikioya
(2009), Pathirawasam (2013) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja keuangan.
2.3.2

Umur Perusahaan Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan
Umur perusahaan menggambarkan sejauh mana perusahaan tersebut

mampu bertahan dalam menjalankan bisnisnya dan secara tidak langsung
menunjukkan pengalaman perusahaan dibidang yang bersangkutan. Umur
perusahaan menunjukkan perusahaan tetap eksis, mampu bersaing dan
memanfaatkan peluang bisnis dalam perekonomian. Semakin lamanya umur
perusahaan, maka kemungkinan untuk memiliki kinerja yang baikpun meningkat.
Peningkatan tersebut dikarenakan perusahaan tersebut tentunya sudah lebih
dikenal serta memiliki pelanggan yang tetap (Latif et al., 2013). Hasil ini
konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ehikioya (2009), Pathirawasam
(2013), Omondi & Muturi (2013), Mokaya & Jagongo (2015), Ilaboya dan
Ohiokha (2016) yang mengemukakan bahwa umur perusahaan berpengaruh
positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan.
Mehari & Aemiro (2013), Almajali, Alamro & Al-Soub (2012)
melakukan penelitian di Ethopia pada perusahaan asuransi yang mengemukakan
bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap
kinerja keuangan. Ejigu (2016) melakukan penelitian di Ethiopia pada perusahaan
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asuransi dan bank yang mengemukakan bahwa umur perusahaan berpengaruh
positif yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan Selcuk (2016)
menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif yang signifikan
terhadap kinerja keuangan perusahaan.
2.3.3

Rasio Hutang Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan
Pada dasarnya, rasio hutang terdiri dari pemegang saham yang

meminjam uang untuk investasi sekuritas (Ahmed & Hamdan, 2015). Menurut
(Nirajini dan Priya, 2013; Ahmed & Hamdan, 2015) sumber dana dari hutang
memberikan dampak terhadap kinerja keuangan salah satunya adalah biaya bunga.
Perusahaan yang lebih menguntungkan jika memiliki rasio hutang yang kecil
sehingga biaya bunga yang dibayarkan juga kecil. Jadi tidak menimbulkan
kesulitan keuangan yang menyebabkan kinerja keuangan menjadi menurun
(Vintila, Paunescu & Gherghina, 2015). Sehingga besarnya rasio hutang dapat
mengakibatkan kinerja keuangan menurun yang disebabkan besarnya biaya bunga
yang dibayarkan. Hasil penelitian ini konsisten dengan (Wang, Tsai & Lin, 2013),
(Khan, 2012), Omondi & Muturi (2013), Aljifri & Moustafa (2007) yang
menyatakan bahwa rasio hutang berpengaruh negatif yang signifikan terhadap
kinerja keuangan.
Haat, Rahman & Mahehiran (2008) melakukan penelitian di Malaysia
pada perusahaan yang terdaftar di KLSE untuk akhir tahun fiskal 2002. Hasil
penelitian tersebut adalah rasio hutang berpengaruh positif yang signifikan
terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan (Salim & Yadav,
2012), (Khatab et al, 2011), Mehari & Aemiro (2013), Almajali, Alamro & Al-
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Soub (2012). Hasan, Ahsan, Rahaman & Alam (2014), Tahir, Rehman & Rehman
(2014) menyatakan bahwa rasio hutang berpengaruh positif yang tidak signifikan
terhadap kinerja keuangan.
2.3.4

Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap Kinerja
Keuangan
Menurut (Jensen and Meckling, 1976) yang menyatakan bahwa

kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam meminimalisasi
konflik keagenan yang terjadi diantara pemegang saham dengan manajer.
Keberadaaan

investor

institusional

dianggap

mampu

mengoptimalkan

pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang
diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan. Dapat disimpulkan
bahwa semakin besar persentase kepemilikan institusional, maka semakin besar
kinerja keuangan perusahaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang
dilakukan oleh Saat & Kallamu (2014); Kiruri (2013); Gugong, Arugu dan
Dandago (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh positif
yang signifikan terhadap kinerja keuangan.
Berbeda dengan hasil penelitian di atas, penelitian Aljifri & Moustafa
(2007), Farooque & Karim (2012) mengemukakan bahwa kepemilikan institusi
berpengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini
berarti besar atau kecilnya persentase kepemilikan institusional, maka tidak akan
mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan untuk penelitian yang
dilakukan oleh Hassan & Ahmed (2012), Zouari & Taktak (2014) mengemukakan
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bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif yang signifikan terhadap
kinerja keuangan.
2.3.5

Kepemilikan Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan
Najid & Rahman (2011) yang mengemukakan bahwa investor yakin

bahwa perusahaan yang didukung oleh pemerintah dapat menghadapi kesulitan
dan berupaya untuk meningkatkan perusahaan itu sebagai dasar dari kesetaraan
dan stabilitas ekonomi. Sehingga semakin besarnya saham yang dimiliki oleh
pemerintah maka semakin besarnya kinerja keuangan perusahaan dan semakin
besar tingkat keyakinan oleh investor. Hasil penelitian ini konsisten dengan
penelitian yang dilakukan oleh Aljifri & Moustafa (2007) & Najid dan Rahman
(2011) menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh positif yang
signifikan terhadap kinerja keuangan.
Molla,

Farooque &

Karim

(2012), Zouari

& Taktak (2014)

mengemukakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif yang tidak
signifikan terhadap kinerja keuangan. Zakaria, Purhanudin, & Palanimally (2014)
mengemukakan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif yang tidak
signifikan.
2.3.6

Kepemilikan Asing Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan
Gurbuz & Aybar (2010 ) mengemukakan bahwa kepemilikan asing dapat

memberikan dukungan keuangan, teknologi dan pengalaman yang lebih tinggi
dari perusahaan domestik, sehingga tingginya persentase kepemilikan asing maka
akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten
dengan penelitian yang dilakukan oleh Haat, Rahman & Mahethiran (2008),
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Kiruri (2013), Choi et al. (2007), Ghazali (2012), Tsegba dan Herbert (2013) yang
menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif yang signifikan
terhadap kinerja keuangan.
Berbeda dengan hasil penelitian di atas, penelitian Sulong dan Nor
(2008) menunjukkan kepemilikan saham oleh investor asing berpengaruh negatif
yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini mengindentifikasikan bahwa
menurunnya persentase kepemilikan asing maka akan meningkatkan nilai
perusahaan atau sebaliknya. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang
dilakukan oleh Shan dan Mclver (2011). Farooque & Karim (2012)
mengemukakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif yang tidak
signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan
Zakaria, Purhanudin, & Palanimally (2014) , Aljifri & Moustafa (2007) dan
Zouari & Taktak (2014)
2.3.7

Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan
Kepemilikan manajerial menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah

keagenan dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan
pemegang saham. Jika pihak manajer yang menjalankan perusahaan juga
merupakan salah satu pemegang saham maka meraka akan berusaha untuk
memaksimalkan kinerja dan nilai perusahaan karena mereka juga akan turun
merasakan secara langsung hasil dari peningkatan tersebut (Jensen dan Meckling,
1976). Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi persentase kepemilikan
manajerial maka semakin semakin tinggi kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini
serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Haat, Rahman & Mahethiran
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(2008); (Vo & Nguyen, 2014); (Fauzi & Locke, 2012); (Desoky & Mousa, 2012);
(Zakaria, Purhanudin, & Palanimally, 2014); (Bai et al., 2004); (Hussin dan
(Othman, 2012); (Campell & Vera, 2009); (Gugong, Arugu dan Dandago, 2014);
(Mehran, 1995); (Sami, Wang dan Zhou, 2011) yang menyatakan bahwa
kepemilikan manajerial berpengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja
keuangan.
Akan tetapi, (Demstez, 1983) dan (Fama dan Jansen, 1983) memiliki
pandangan pandangan yang berbeda dan menyatakan bahwa tingginya persentase
kepemilikan manajerial dapat mengakibatkan terjadinya kubu manajemen
perusahaan yang justru akan meningkatkan masalah agensi. Dapat disimpulkan
bahwa semakin banyak kepemilikan manajerial, maka semakin kecil kinerja
keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang
dilakukan oleh Garba & Abubakar (2014); Ehikioya (2009); Chaghadari (2011);
Rehman dan Shah (2013); Faccio dan Lasfer (1999); Ruan, Tian dan Ma (2011)
yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif yang
signifikan terhadap kinerja keuangan.
Berbeda dengan hasil penelitian di atas, Sulong dan Nor (2008)
menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja
keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya persentase kepemilikan
manajerial tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Hasil
penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saat & Kallamu,
2014); (Nath, Islam & Saha, 2015) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial
berpengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.
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2.3.8

Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan
Rashid, Zoysa, lodh & Rudkin (2010) mengemukakan komisaris

independen memiliki pengawasan yang baik terhadap perusahaan tetapi tidak
dapat menambah nilai ekonomi perusahaan, sehingga semakin besarnya
independensi dewan maka semakin kecil kinerja keuangan perusahaan. Hasil ini
konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wang, Tsai & Lin, 2013; Vo &
Nguyen, 2014; Garba & Abubakar, 2014; Fauzi & Locke, 2012; Meeamol et al.,
2011; Kumar dan Singh, 2012; Shukeri et al., 2012; Hu, Tam & Ta, 2009; Sheikh,
Wang dan Khan, 2013; Gull et al., 2013) yang

menyatakan bahwa jumlah

komisaris independen berpengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja
keuangan.
Menurut Black, Jang dan Kim (2006) bahwa meningkatnya proporsi
komisaris independen berdampak pada meningkatnya nilai pasar dari perusahaan.
Sedangkan menurut Babatunde & Olaniran (2009) ukuran dewan yang besar
cenderung menunjukkan bukti tentang penyebaran baik keterampilan memantau
dewan dan meningkatkan efektivitas. Dapat disimpulkan bahwa tingginya
proporsi komisaris independen dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Samson &
Tarila, 2014); (Haat, Rahman & Mahethiran, 2008); (Madan & Marimuthu, 2015);
(Rehman & Shah, 2013); (Desoky & Mousa, 2012); Choi et al. (2007); (Jackling
dan Johl, 2009); (Gondrige el al., 2012); (Kumar, 2012); (Tornyeva dan Wereko,
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2012) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif yang
signifikan terhadap kinerja keuangan.
Komisaris independen berpengaruh negatif yang tidak signifikan
terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dinyatakan oleh (Al-Shaidi & AlShammari, 2013). Hasil penelitian ini konsisten dengan (Marn & Romuald, 2012);
(Andres & Vallelado, 2008); (Nath et al., 2015); (Yammeesri & Herath, 2010);
(Reddy, Locke & Scrimgeour, 2010); (Debby et al., 2013).
2.3.9

Ukuran Dewan Direksi Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan
Ukuran dewan yang besar lebih efektif dan berkekuatan dibandingkan

dengan ukuran dewan yang kecil. Ukuran dewan yang besar dapat memimpin
perusahaan kepada penjajaran yang lebih baik dalam proses pengambilan
keputusan oleh manajemen dan meningkatkan citra perusahaan (Pearce dan Zahra,
1991). Dapat disimpulkan bahwa semakin besarnya ukuran dewan maka semakin
besar kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan
penelitian yang dilakukan oleh Rehman & Shah (2013); Fauzi & Locke (2012);
Desoky & Mousa (2012); Ehikioya (2009); (Vo & Nguyen, 2014); Kiel dan
Nicholson (2003); Jackling dan Johl (2009); Rashid (2011); Abdullah et al.
(2008); Jaafar dan El-Shawa (2009); Weterings dan Swagerman (2011); Isshaq et
al. (2009); Gondrige et al. (2012); Tornyeva dan Wereko (2012); Najjar (2012);
Sheikh el al. (2013); Rashid dan Islam (2012) yang menyatakan bahwa ukuran
dewan berpengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan.
Disisi lain, ukuran dewan yang mungkin terlalu besar mengakibatkan
kualitas komunikasi dan kerjasama menjadi berkurang (Babatunde & Olaniran,
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2009). Sulong dan Nor, (2008) menyatakan bahwa sebuah dewan direksi yang
besar kurang dapat memberikan pengawasan yang efektif terhadap manajemen
puncak perusahaan. Hal ini berarti semakin besarnya ukuran dewan direksi maka
dapat mengakibatkan kinerja keuangan menurun. Hasil penelitian ini konsisten
dengan Nath, Islam & Saha (2015); Kumar & Singh (2013); Wang, Tsai & Lin
(2013); Eisenberg et al. (1998); Campbell dan Vera (2009); Rouf (2011); Gill dan
Mathur (2011); Meeamol et al. (2011); Gill dan Obradovich (2012); Hassan dan
Halbouni (2013); Ujunwa (2012) yang menyatakan bahwa ukuran dewan
berpengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja keuangan.
Ukuran dewan berpengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap
kinerja keuangan yang dikemukakan oleh (Al-Shaidi & Al-Shammari, 2013).
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Aljifri & Moustafa (2007), Garba
& Abubakar (2014), Topal & Dogan (2014), (Rajput & Bharti, 2015), Andres &
Vallelado (2008).
2.3.10

Rapat Dewan Direksi Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan
Jumlah rapat dewan direksi akan membantu para dewan untuk

memecahkan masalah di dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja
perusahaan. dengan seringnya melakukan rapat dewan direksi, maka para dewan
bisa saling searching antara masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Vafeas
(1999) menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan merupakan dimensi penting
dalam operasi dewan yang mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Haider, Khan
& Iqbal (2015); (Ntim & Osei, 2011); (Kalazic, 2012); (Tornyeva dan Wereko,
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2012); (Bouaziz dan Triki, 2012); (Priya dan Nimalathasan, 2013); (Achuchuthan
dan Kajananthan, 2013); (Bouaziz, 2012) menyatakan bahwa rapat dewan
berpengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan.
Velnampy (2013) menyatakan bahwa rapat dewan berpengaruh tidak
signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti rapat dewan direksi yang
diadakan tidak mempengaruhi kinerja keuangan karena dalam pertemuan tersebut
tidak membahas hal-hal penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hasil ini
konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ntim dan Osei, 2013) dan (Noor
dan Fadzil, 2013). Andres & Vallelado (2008); Johl, Kaur dan Cooper (2015);
Coleman (2007) menyatakan bahwa rapat dewan berpengaruh negatif yang
signifikan terhadap kinerja keuangan. Alhassan, Bajaher dan Alshehri (2015);
Bhatt dan Bhattacharya (2015) menyatakan bahwa rapat dewan direksi
berpengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.
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2.4

Model Penelitian
Berdasarkan uraian diatas maka model penelitian yang terdapat dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:
Ukuran Perusahaan
Umur Perusahaan
Rasio Hutang
Kepemilikan Institusional
Kepemilikan Pemerintah
Kepemilikan Manajerial

Kinerja Keuangan
Tobin’s Q

Kepemilikan Asing
Komisaris Independen
Ukuran Dewan Direksi
Rapat Dewan Direksi

2.5

Perumusan Hipotesis
H0 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap
kinerja keuangan
H1 : Umur perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap
kinerja keuangan
H2 : Rasio hutang berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja
keuangan
H3 : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif
terhadap kinerja keuangan
H4 : Kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan positif
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terhadap kinerja keuangan
H5 : Kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap
kinerja keuangan
H6 : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif
terhadap kinerja keuangan
H7 : Independensi dewan berpengaruh signifikan negatif terhadap
kinerja keuangan
H8 : Ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap
kinerja keuangan
H9 : Rapat dewan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja
keuangan
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