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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Kinerja Perusahaan 

Kinerja perusahaan merupakan salah satu informasi penting dari laporan 

keuangan yang digunakan penanam modal sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan investasi (Sunardi, 2010). Halim (2013) mengartikan kinerja sebagai 

gambaran pencapaian dan pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan, 

misi, dan visi organisasi. Kinerja perusahaan adalah hasil dari keputusan-

keputusan individual yang dibuat secara terus-menerus oleh manajemen dan dapat 

dijadikan sebagai indikator baik atau buruknya pengambilan keputusan oleh pihak 

manajemen (Helfert, 1996). 

Kinerja perusahaan dapat menggambarkan baik atau buruknya kondisi 

keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja perusahaan dalam 

periode tertentu. Prestasi kerja tersebut menjadi dasar penentu apakah suatu 

perusahaan telah menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan rencana dan 

tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap kinerja perusahaan dapat 

membantu perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan publik sehingga publik 

akan tertarik untuk melakukan investasi pada perusahaan karena memiliki kinerja 

perusahaan baik.  

Salah satu indikator yang mempengaruhi kinerja perusahaan adalah tata 

kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik akan mengarahkan 

perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham 

(Cadbury Committee, 1992). Pertanggungjawaban dapat diwujudkan dengan 

penyajian laporan keuangan secara transparan dan wajar, serta informasi yang 
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disampaikan harus dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh 

pemegang saham. 

Hal tersebut membuktikan bahwa tata kelola perusahaan dapat 

menunjang kinerja perusahaan, sehingga kedua hal ini memiliki hubungan yang 

saling berkaitan. Hubungan ini ditandai dengan perbandingan searah antara tata 

kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan 

yang baik akan meningkatkan kinerja perusahaan, begitu juga sebaliknya 

penerapan tata kelola perusahaan yang lemah akan menurunkan tingkat kinerja 

perusahaan. 

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menggunakan beberapa proksi. 

Secara umum, proksi-proksi yang telah digunakan adalah Tobin’s Q, Return on 

Asset (ROA), dan Return on Equity (ROE). Penelitian yang dilakukan oleh Aljifri 

dan Moustafa (2007) menggunakan Tobin’s Q sebagai pengukur kinerja 

perusahaan. Proksi yang sama juga digunakan dalam penelitian Ghazali (2010), 

Boone, Colombage, dan Gunasekarage (2011), Al-Matari, Al-Swidi, Fadzil, dan 

Al-Matari (2012), Kumar dan Singh (2012), Wahla, Shah, dan Hussain (2012), 

Abbasi, Kalantari, dan Abbasi (2012), Gill dan Obradovich (2012), Rad, Rajeh, 

Botyari, dan Bezminabadi (2013), Rashid (2014), Qasim (2014), serta Muryati 

dan Suardikha (2014). Penelitian Shukeri, Shin, dan Shaari (2012) serta Najjar 

(2012) menggunakan ROE, sedangkan penelitian Connelly dan Limpaphayom 

(2003), Ujunwa (2012), Zakaria, Purhanudin, dan Palaminally (2014), serta 

Emile, Ragab, dan Kyaw (2014) menggunakan ROA. 

Terdapat juga penelitian yang menggunakan lebih dari satu proksi, 

seperti dalam penelitian Omran, Bolbol, dan Fatheldin (2008) yang menggunakan 
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ROA, ROE, dan Tobin’s Q. Proksi yang sama juga digunakan oleh Khatab, 

Masood, Zaman, Saleem, dan Saeed (2011), Sami, Wang, dan Zhou (2011), 

Desoky dan Mousa (2012), Warrad, Almahamid, Slihat, dan Alnimer (2013), 

Rehman dan Shah (2013), serta Ghadrdan dan Rashedi (2013). Penelitian Jackling 

dan Johl (2009), Jaafar dan El-Shawa (2009), Rashid (2011), Fauzi dan Locke 

(2012), serta Chaudhry dan Malik (2015) menggunakan ROA dan Tobin’s Q. 

Penelitian  Johl dan Kaur (2012), Tornyeva dan Wereko (2012), serta Dabor, 

Isiavwe, Ajagbe, dan Oke (2015) menggunakan ROA dan ROE. Proksi penelitian 

serupa juga digunakan oleh Hussin dan Othman (2012) serta Wanyama dan 

Olweny (2013). 

Tobin’s Q adalah harga pengganti biaya yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan aset yang dimiliki oleh perusahaan (Widjaja & Maghviroh, 2011). 

Tobin’s Q menunjukkan rasio margin nilai pasar terhadap biaya pengganti aset 

(Tobin, 1978). Hal ini menyebabkan nilai Tobin’s Q mampu menunjukkan 

kemampuan manajemen dalam mengelola aset perusahaan. Tobin’s Q digunakan 

untuk menilai kinerja suatu perusahaan dari sisi pasar (Haosana, 2012). Jika nilai 

Tobin’s Q lebih dari satu, maka pasar akan menilai baik perusahaan tersebut, 

sebaliknya jika nilai Tobin’s Q kurang dari satu, maka pasar akan menilai kurang 

perusahaan tersebut. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja 

perusahaan telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu dengan 

menggunakan karakteristik dewan, struktur kepemilikan, dan karakteristik komite 
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audit. Connelly dan Limpaphayom (2003) menggunakan karakteristik dewan 

dalam penelitiannya untuk menguji hubungan antara tata kelola perusahaan dan 

kinerja perusahaan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Jackling dan Johl 

(2009), Rashid (2011), Johl dan Kaur (2012), Ujunwa (2012), Wanyama dan 

Olweny (2013), Latief, Raza, dan Gillani (2014), serta Zakaria et al. (2014).  

Penelitian kemudian dikembangkan oleh Aljifri dan Moustafa (2007), 

Ehikioya (2009), Jaafar dan El-Shawa (2009), Ghazali (2010), Sami et al. (2011), 

Kumar dan Singh (2012), Shukeri et al. (2012), Abbasi et al. (2012), Desoky dan 

Mousa (2012), Najjar (2012), Rehman dan Shah (2013), Ghadrdan dan Rashedi 

(2013), Rad et al. (2013), Sheikh, Wang, dan Khan (2013), Qasim (2014), El-

Chaarani (2014), Emile et al. (2014), Shahid (2014), serta Dabor et al. (2015) 

dengan menambahkan struktur kepemilikan. Penelitian ini berbeda dengan 

penelitian Gill dan Obradovich (2012) dan Al-Matari et al. (2012) yang meneliti 

hubungan antara karakteristik dewan dan karakteristik komite audit dengan 

kinerja perusahaan. 

Omran et al. (2008), Boone et al. (2011), Wahla et al. (2012), Warrad et 

al. (2013), Tsegba dan Herbert (2013), Rashid (2014), serta Musallam (2015) 

meneliti hubungan antara struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Abdullah, Shah, dan Hassan (2008), Azam, 

Usmani, dan Abassi (2011), Hussin dan Othman (2012), Fauzi dan Locke (2012), 

Tornyeva dan Wereko (2012), serta Chaudhry dan Malik (2015) dengan 

menambahkan karakteristik dewan dan karakteristik komite audit. 

Jensen dan Meckling (1976) melakukan penelitian mengenai tata kelola 

perusahaan yang didasarkan pada kerangka teori agensi. Jensen dan Meckling 

Susan, Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
repository.uib.ac.id @2017



12 
 

Universitas Internasional Batam 

(1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu 

atau lebih principal menggunakan orang lain atau agen untuk mengerjakan suatu 

jasa atas nama pemilik yang melibatkan pemberian kuasa dalam pengambilan 

keputusan kepada agen. Principal dalam teori agensi adalah pemegang saham atau 

pemilik, sedangkan agen adalah manajemen yang mengelola harta pemilik. 

Masalah keagenan akan timbul apabila manajer lebih mementingkan kepentingan 

pribadi di atas kepentingan pemegang saham. 

Connelly dan Limpaphayom (2003) melakukan penelitian mengenai 

karakteristik dewan direksi terhadap kinerja pada 24 perusahaan asuransi di 

Thailand. Penelitian ini menggunakan periode 2000 hingga 2001. Karakteristik 

dewan direksi diukur dengan variabel ukuran dewan dan komposisi dewan. 

Ukuran perusahaan menjadi variabel kontrol, sedangkan variabel dependennya 

adalah kinerja perusahaan. 

Penelitian mengenai pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan 

terhadap kinerja perusahaan dilakukan oleh Aljifri dan Moustafa (2007) pada 51 

perusahaan di Arab. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kinerja perusahaan dengan pengukuran Tobin’s Q. Variabel independen 

yang digunakan adalah penanam modal institusional, kepemilikan pemerintah, 

ukuran dewan, tipe auditor, payout ratio, dan rasio utang. Variabel kontrol yang 

digunakan adalah ukuran perusahaan. 

Abdullah et al. (2008) meneliti pengaruh tata kelola perusahaan terhadap 

kinerja perusahaan di Pakistan. Sampel yang digunakan adalah 50 perusahaan di  

Pakistan dengan periode 2002 hingga 2005. Penelitian ini menggunakan variabel 

dependen yang diukur dengan menggunakan Tobin’s Q, ROA, ROE, dan Market 
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Value Added. Variabel independen yang digunakan berupa ukuran dewan, komite 

audit independen, dualitas CEO, dan kepemilikan internal. 

Penelitian yang dilakukan Omran et al. (2008) mengenai pengaruh 

konsentrasi kepemilikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dari sisi 

akuntansi dan pasar. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 305 

perusahaan di Arab. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja perusahaan 

yang diukur dengan menggunakan ROA, ROE, dan Tobin’s Q. Variabel 

independen yang digunakan adalah konsentrasi kepemilikan sedangkan ukuran 

perusahaaan menjadi variabel kontrol dalam penelitian ini. 

Jackling dan Johl (2009) meneliti hubungan antara struktur internal tata 

kelola perusahan dengan kinerja perusahaan di India. Kinerja perusahaan yang 

diukur dengan ROA dan Tobin’s Q menjadi variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran dewan, 

direktur eksternal, kepemimpinan, frekuensi rapat dewan, board busyness, dan 

dualitas CEO. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan perusahaan, dan usia perusahaan.  

Penelitian Ehikioya (2009) mengenai hubungan tata kelola perusahaan 

dengan kinerja perusahaan menggunakan sampel sebanyak 107 perusahaan di 

Nigeria pada periode 1998 hingga 2002. Kinerja perusahaan sebagai variabel 

dependen menggunakan pendekatan ROA, ROE, Price Earnings, dan Tobin’s Q. 

Ukuran dewan, dualitas CEO, keahlian dewan, board relative, direktur eksternal, 

konsentrasi kepemilikan, dan kepemilikan saham oleh direktur menjadi variabel 

independen yang digunakan, sedangkan variabel kontrolnya adalah ukuran 

perusahaan, usia perusahaan, risiko perusahaan, leverage, dan industry dummy.  
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Jaafar dan El-Shawa (2009) menguji pengaruh konsentrasi kepemilikan 

dan karakteristik dewan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini dilakukan di 

Yordania dengan sampel 103 perusahaan yang terdaftar di Amman Stock 

Exchange. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA 

dan Tobin’s Q, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah 

konsentrasi kepemilikan, ukuran dewan, dan dualitas CEO. Variabel kontrol yang 

digunakan adalah ukuran perusahaan, gearing, dan tipe industri. 

Penelitian yang dilakukan Ghazali (2010) tentang pengaruh implementasi 

tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan di Malaysia. Penelitian ini 

menggunakan variabel dependen berupa kinerja perusahaan dengan pendekatan 

Tobin’s Q dan variabel independen berupa ukuran dewan, direktur independen, 

kepemilikan saham oleh direktur, kepemilikan saham oleh penanam modal asing, 

serta kepemilikan saham oleh pemerintah. Variabel kontrol yang digunakan 

adalah ukuran perusahaan dan tingkat persaingan perusahaan. 

Pengaruh struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan di Selandia 

Baru pada periode 2002 hingga 2007 adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Boone et al. (2011). Penelitian ini menggunakan kinerja perusahaan yang diukur 

dengan menggunakan Tobin’s Q sebagai variabel dependen, sedangkan variabel 

independennya adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

kepemilikan pemerintah, kepemilikan korporasi, kepemilikan keluarga, dan 

kepemilikan penanam modal asing. 

Azam et al. (2011) menganalisis pengaruh tata kelola terhadap kinerja 

perusahaan di Pakistan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 14 

perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas yang terdaftar pada Karachi 
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Stock Exchange pada periode 2005 hingga 2010. Variabel independen yang 

digunakan adalah dualitas CEO, konsentrasi kepemilikan, efektivitas komite 

audit, dan dewan independen terhadap kinerja perusahaan. 

Penelitian Rashid (2011) menguji hubungan antara tata kelola perusahaan 

dengan kinerja perusahaan di Banglades dengan menggunakan variabel 

independen berupa ukuran dewan, komposisi dewan, dualitas CEO, dan largest 

blockholder. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja perusahaan yang 

diukur dengan menggunakan Tobin’s Q dan ROA, sedangkan variabel kontrol 

yang digunakan adalah rasio utang, leverage, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, 

risiko, usia perusahaan, dan ukuran perusahaan. 

Penelitian Khatab et al. (2011) menginvestigasi hubungan antara tata 

kelola perusahaan dan kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan 

ROA, ROE, dan Tobin’s Q. Variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan, 

leverage, dan pertumbuhan perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah 20 

perusahaan yang terdaftar di Karachi Stock Exchange. 

Pengaruh tata kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan dan nilai 

perusahaan di China diteliti oleh Sami et al. (2011). Penelitian ini menggunakan 

variabel dependen berupa kinerja perusahaan dengan pendekatan ROA, ROE, dan 

Tobin’s Q. Variabel independen yang digunakan 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 perusahaan, intensitas modal, operating margin, dan 

leverage. 
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Johl dan Kaur (2012) meneliti pengaruh keberagaman gender terhadap 

kinerja pada 700 perusahaan di Malaysia dengan menggunakan proksi ROA dan 

ROE. Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa persentase direktur 

wanita dan kepemimpinan wanita, serta variabel kontol yang digunakan adalah 

ukuran perusahaan dan leverage.  

Penelitian tentang pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap 

kinerja perusahaan di Malaysia dilakukan oleh Hussin dan Othman (2012) dengan 

periode 2007 hingga 2009. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja 

perusahaan dengan pendekatan ROA dan ROE. Variabel independen yang 

digunakan adalah ukuran dewan, direktur non-eksekutif, dewan independen, 

dualitas CEO, komite audit independen, keahlian komite audit, dan frekuensi 

rapat komite audit. Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan, 

kepemilikan saham oleh direktur, kepemilikan 20 terbesar, Big Five, dan leverage.  

Kumar dan Singh (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh tata 

kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan di India dengan pengukuran 

Tobin’s Q. Variabel independen yang digunakan berupa ukuran dewan, 

kepemimpinan dewan, kepemilikan internal, direktur eksternal, direktur 

independen, dan grey directors. Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran 

perusahaan, usia perusahaan, dan leverage. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 157 perusahaan non-keuangan di India periode 2008. 

Penelitian tentang pengaruh karakteristik dewan terhadap kinerja 

perusahaan dengan sampel 300 perusahaan di Malaysia dilakukan oleh Shukeri et 

al. (2012). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja 

perusahaan yang diukur dengan menggunakan ROE. Variabel independen yang 
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digunakan dalam penelitian ini berupa ukuran dewan, komisaris independen, 

dualitas CEO, keberagaman gender, keberagaman etnis, dan kepemilikan 

manajerial.  

 

Gambar 1 Model Pengaruh Karakteristik Dewan terhadap Kinerja Perusahaan, 

sumber: Shukeri et al., 2012. 

Ujunwa (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik 

dewan terhadap kinerja perusahaan di Nigeria. Periode penelitian yang digunakan 

adalah tahun 1991 hingga 2008. Penelitian ini menggunakan variabel dependen 

berupa kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan ROA, sedangkan 

variabel independennya adalah ukuran dewan, kewarganegaraan dewan, etnis 

dewan, dualitas dewan, gender, dan keahlian dewan. Penelitian ini juga 

menggunakan variabel kontrol berupa usia perusahaan dan ukuran perusahaan.  
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Wahla et al. (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh struktur 

kepemilikan terhadap kinerja perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Karachi 

Stock Exchange. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja perusahaan 

yang diukur dengan menggunakan Tobin’s Q. Variabel independen yang 

digunakan adalah kepemilikan manajerial dan konsentrasi kepemilikan. Variabel 

kontrol yang digunakan adalah leverage dan pengembalian aset. 

Fauzi dan Locke (2012) selanjutnya melakukan analisis tentang pengaruh 

karakteristik dewan dan struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan di 

Selandia Baru. Penelitian ini menggunakan ukuran dewan, direktur non-eksekutif, 

keberagaman gender, komite audit, komite renumerasi, komite nominasi, 

kepemilikan manajerial, dan kepemilikan blockholder sebagai variabel 

independen. Tobin’s Q dan ROA digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan 

yang merupakan variabel dependen dari penelitian ini. 

Penelitian mengenai pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan 

terhadap nilai perusahaan pada industri makanan yang terdaftar di Tehran Stock 

Exchange dilakukan oleh Abbasi et al. (2012). Periode penelitian ini selama 

sepuluh tahun, yaitu periode 2002 sampai 2011. Penelitian ini berfokus pada 

Tobin’s Q sebagai variabel dependen dan empat atribut sebagai variabel 

independen. Empat atribut tersebut meliputi konsentrasi kepemilikan, kepemilikan 

institusional, dualitas CEO, dan komisaris independen. 

Gill dan Obradovich (2012) meneliti pengaruh tata kelola dan leverage 

terhadap nilai perusahaan di Amerika pada periode 2009 hingga 2011 dengan 

menggunakan Tobin’s Q sebagai variabel dependen. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran dewan, dualitas CEO, komite audit, 
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dan leverage. Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan, ROA, 

dan kepemilikan internal. 

Al-Matari et al. (2012) menguji hubungan antara mekanisme internal tata 

kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan yang terdaftar di Saudi Stock 

Exchange. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja 

perusahaan yang diukur dengan menggunakan Tobin’s Q. Penelitian ini 

menggunakan variabel independen berupa komposisi dewan, dualitas CEO, 

ukuran dewan, komite audit independen, rapat komite audit, dan ukuran komite 

audit. Ukuran perusahaan dan leverage adalah variabel kontrol yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

 

Gambar 2 Model Pengaruh Mekanisme Internal Tata Kelola Perusahaan terhadap 

Kinerja Perusahaan, sumber: Al-Matari et al., 2012. 
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Desoky dan Mousa (2012) melakukan penelitian untuk menginvestigasi 

pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di 

Egyptian Stock Exchange. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja 

perusahaan yang diukur dengan menggunakan ROA, ROE, dan Tobin’s Q. 

Variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan saham oleh direktur, 

ukuran dewan, direktur eksternal, dualitas CEO, dan kepemilikan manajerial. 

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, 

likuiditas, dan leverage. 

Penelitian yang dilakukan Najjar (2012) mengenai pengaruh tata kelola 

perusahaan terhadap kinerja perusahaan asuransi di Bahrain. Variabel independen 

yang digunakan adalah ukuran dewan, status CEO, konsentrasi kepemilikan, 

ukuran perusahaan, performa perusahaan, jumlah karyawan, perdagangan saham, 

dan blockholders. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja perusahaan 

yang diukur dengan menggunakan ROE. 

Tornyeva dan Wereko (2012) melakukan penelitian mengenai hubungan 

antara tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan asuransi di Ghana. 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja 

perusahaan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

ukuran dewan, keahlian dewan, keahlian manajemen, masa jabatan CEO, ukuran 

komite audit, komite audit independen, kepemilikan asing, kepemilikan 

institusional, kebijakan dividen, dan rapat tahunan. 

Penelitian Warrad et al. (2013) tentang hubungan konsentrasi 

kepemilikan dengan kinerja perusahaan di Yordania pada periode 1994 hingga 

2005 dengan menggunakan variabel independen berupa konsentrasi kepemilikan. 
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Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja perusahaan yang diukur dengan 

menggunakan ROA, ROE, dan Tobin’s Q. Adapun variabel kontrol yang 

digunakan adalah ukuran perusahaan dan leverage. 

Rehman dan Shah (2013) melakukan penelitian tentang hubungan antara 

struktur kepemilikan, dewan independen, dan kinerja perusahaan terhadap 80 

perusahaan yang terdaftar di Karachi Stock Exchange periode 2005 hingga 2009. 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan 

yang diukur dari sisi akuntansi yaitu ROA dan ROE, serta dari sisi pasar yaitu 

Tobin’s Q. Variabel independen yang digunakan adalah komisaris independen, 

direktur independen, ukuran dewan, dan kepemilikan internal, sedangkan variabel 

kontrolnya adalah ukuran perusahaan dan leverage. 

Penelitian tentang hubungan 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 Tehran 

Stock Exchange periode 2006 sampai 2010. Variabel dependen yang digunakan 

adalah kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan ROA, ROE, dan 

Tobin’s Q. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

persentase direksi independen dan penanam modal institusional, sedangkan 

variabel kontrolnya adalah ukuran perusahaan dan leverage. 

Rad et al. (2013) meneliti pengaruh tata kelola perusahaan dan kinerja 

perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exhange dan Bursa Malaysia periode 

2006 hingga 2010. Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa 

ukuran dewan, direktur non-eksekutif, dualitas CEO, dan kepemilikan saham oleh 
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direktur. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tobin’s 

Q, sedangkan variabel kontrolnya adalah ukuran perusahaan dan leverage.  

Tsegba dan Herbert (2013) melakukan penelitian tentang hubungan 

struktur kepemilikan dengan kinerja 72 perusahaan yang terdaftar di Nigerian 

Stock Exchange. Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa kinerja 

perusahaan yang terdiri dari Market per Share dan Earning per Share. Variabel 

independen yang digunakan adalah konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan 

saham oleh penanam modal asing. Adapun variabel kontrol yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan leverage. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sheikh et al. (2013) mengenai 

pengaruh atribut internal tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan yang 

terdaftar di Karachi Stock Exchange. Variabel dependen yang digunakan adalah 

kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan ROA, ROE, Earning per 

Share, dan Market to Book Ratio. Variabel independen yang digunakan adalah 

ukuran dewan, komisaris independen, dualitas CEO, kepemilikan manajerial, dan 

konsentrasi kepemilikan. Leverage dan ukuran perusahaan adalah variabel kontrol 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

Wanyama dan Olweny (2013) melakukan penelitian tentang efek dari 

tata kelola terhadap kinerja keuangan pada perusahaan asuransi di Kenya. 

Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja perusahaan dengan pengukuran 

ROA dan ROE. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran dewan, 

komposisi dewan, dualitas CEO, dan leverage. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rashid (2014) tentang peran konsentrasi 

kepemilikan, kepemilikan sejenisnya, dan kinerja perusahaan pada sektor 
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keuangan di Pakistan dengan periode 2007 hingga 2011. Penelitian ini 

menggunakan kinerja perusahaan dengan proksi Tobin’s Q sebagai variabel 

dependennya. Variabel independen yang digunakan adalah konsentrasi 

kepemilikan, institutional keuangan, dan kepemilikan individu. Variabel kontrol 

yang digunakan adalah leverage, usia perusahaan, dan ukuran perusahaan. 

Qasim (2014) meneliti pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kinerja 

perusahaan yang terdaftar di Abu Dhabi Stock Exchange periode 2007 hingga 

2011. Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa kinerja perusahaan 

yang diukur dengan menggunakan Tobin’s Q. Variabel independen yang 

digunakan berupa kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, ukuran 

dewan, dan tipe auditor, serta variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran 

perusahaan, rasio utang, dividend yield, dan usia perusahaan. 

 

Gambar 3 Model Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan, 

sumber: Qasim, 2014. 
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Akbar (2014) melakukan penelitian mengenai hubungan antara tata 

kelola perusahaan dan kinerja perusahaan pada sektor tekstil di Pakistan. Variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan yang 

diukur dengan menggunakan ROA dan ROE. Variabel independen yang 

digunakan adalah ukuran dewan, konsentrasi kepemilikan, dan dualitas CEO. 

Penelitian yang dilakukan Latief et al. (2014) bertujuan untuk 

mengungkapkan pengaruh tata kelola perusahaan non-keuangan di Pakistan 

sebanyak 22 perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan 

variabel independen berupa ukuran perusahaan, direktur independen, dan dualitas 

CEO. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja 

perusahaan yang diukur dengan ROA, ROE, dan Net Profit Margin, sedangkan 

variabel kontrolnya adalah ukuran perusahaan dan usia perusahaan. 

Zakaria et al. (2014) melakukan penelitian mengenai hubungan direksi 

perusahaan dengan kinerja perusahaan di Malaysia. Sampel yang digunakan 

berjumlah 73 perusahaan. Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa 

kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan ROA serta variabel 

independen berupa ukuran dewan, dewan independen, dan dewan asing. Variabel 

kontrol yang digunakan adalah Market to Book Equity Ratio, usia perusahaan, 

leverage, dan ukuran perusahaan. 

Penelitian El-Chaarani (2014) mengenai pengaruh tata kelola perusahaan 

terhadap kinerja perusahaan perbankan di Lebanon. Periode dalam penelitian ini 

selama lima tahun, yaitu dari tahun 2006 hingga 2010. Kinerja perusahaan sebagai 

variabel dependen diukur dengan menggunakan ROA, ROE, dan DEPSTS. 

Variabel independen yang digunakan adalah ukuran dewan, dewan independen, 
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dualitas CEO, kepemilikan internal, dan konsentrasi kepemilikan. Ukuran bank, 

usia bank, leverage, dan non-performing loans digunakan sebagai variabel kontrol 

dalam penelitian ini. 

Emile et al. (2014) meneliti pengaruh dimensi tata kelola perusahaan 

terhadap kinerja perusahaan dengan pengukuran ROA di Mesir. Variabel 

independen yang digunakan adalah ukuran dewan, komposisi dewan, dualitas 

CEO, dan kepemilikan blockholder. Ukuran perusahaan adalah variabel kontrol 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Shahid (2014) mengenai hubungan 

antara struktur kepemilikan, struktur dewan, dan kinerja perusahaan. Penelitian ini 

dilakukan pada perusahaan Pakistan di periode 2005 hingga 2009. Variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan dengan 

proksi ROA, ROE, Tobin’s Q, dan rasio Morris. Variabel independen yang 

digunakan adalah ukuran dewan, dewan independen, dan kepemilikan manajerial, 

serta variabel kontrolnya adalah ukuran perusahaan dan leverage. 

Muryati dan Suardikha (2014) melakukan penelitian pengaruh corporate 

governance pada nilai perusahaan di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2009 hingga 2012. Nilai perusahaan sebagai variabel dependen diukur 

dengan menggunakan Tobin’s Q. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan 

komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit independen. 

Musallam (2015) meneliti tentang hubungan antara struktur kepemilikan 

dan kinerja perusahaan. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja 
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perusahaan dengan pengukuran Market to Book Value Ratio dan ROA. Variabel 

independen yang digunakan adalah kepemilikan asing dan kepemilikan 

pemerintah. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran 

perusahaan, usia perusahaan, leverage, profitabilitas, investasi, intensitas modal, 

dan likuiditas. Penelitian ini dilakukan di Malaysia dengan periode 2000 hingga 

2009. 

Penelitian pada 30 perusahaan yang terdaftar di Karachi Stock Exchange 

dilakukan oleh Chaudhry dan Malik (2015). Penelitian ini menguji hubungan 

antara tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan 

menggunakan ROA dan Tobin’s Q. Variabel independen yang digunakan adalah 

ukuran dewan, kepemilikan manajerial, komite audit, dan dualitas CEO, 

sedangkan variabel kontrolnya adalah ukuran perusahaan, capital expenditure, 

dan leverage. 

Dabor et al. (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh tata kelola 

perusahaan terhadap kinerja 248 perusahaan yang terdaftar di Nigerian Stock 

Exchange. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan ROA dan ROE sebagai 

pengukur kinerja perusahaan. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran 

dewan, dewan independen, keberagaman dewan, kepemilikan asing, kepemilikan 

pemerintah, dan kepemilikan institusional. 

 

2.3 Hubungan Variabel Independen dan Variabel Dependen 

2.3.1 Hubungan Ukuran Dewan dan Kinerja Perusahaan 

Ukuran dewan adalah jumlah anggota dewan direksi dalam perusahaan. 

Direksi bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan sehingga menghasilkan 
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keuntungan dan memastikan kesinambungan usaha yang dijalankan oleh 

perusahaan. Jumlah anggota dewan direksi disesuaikan dengan kompleksitas 

perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan 

keputusan (Komite Nasional Kebijakan Governance [KNKG], 2006).  

 Jumlah anggota dewan direksi di dalam perusahaan akan mempengaruhi 

tingkat efisiensi dalam pelaksanaan fungsi kontrol dewan dan kemampuan dewan 

dalam mengawasi serta mengambil keputusan yang tepat (Desoky & Mousa, 

2012). Tornyeva dan Wereko (2012) menyebutkan jumlah anggota dewan direksi 

yang besar akan meningkatkan kinerja perusahaan. 

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

mendapatkan sumber informasi yang lebih banyak sehingga dapat memberikan 

saran terhadap kinerja manajemen perusahaan. Jumlah anggota dewan direksi 

yang besar juga akan menyediakan anggota dengan tingkat keahlian yang lebih 

tinggi sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan guna 

meningkatkan kinerja perusahaan (Tornyeva & Wereko, 2012). 

Berbeda dengan Dabor et al. (2015) yang menyatakan bahwa jumlah 

anggota dewan direksi yang kecil lebih efektif karena dapat mempercepat proses 

pengambilan keputusan. Jumlah anggota dewan direksi terlalu besar 

membutuhkan koordinasi terlebih dahulu sehingga proses pengambilan keputusan 

menjadi lebih sulit dan lambat karena penyampaian informasi kepada seluruh 

anggota dewan direksi membutuhkan waktu. Banyaknya jumlah anggota dewan 

direksi juga menyebabkan kesulitan dalam penyelenggaraan rapat direksi 

(Wanyaman & Olweny, 2013). 
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Hasil penelitian Jaafar dan El-Shawa (2009) menyatakan bahwa ukuran 

dewan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil 

penelitian serupa juga diungkapkan oleh Abdullah et al. (2008), Jackling dan Johl 

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

(2012), Ujunwa (2012), Fauzi dan Locke (2012), Desoky dan Mousa (2012), 

Najjar (2012), Tornyeva dan Wereko (2012), Rehman dan Shah (2013), Rad et al. 

(2013), Sheikh et al. (2013), Qasim (2014), Akbar (2014), Zakaria et al. (2014), 

Emile et al. (2014), Shahid (2014), serta Muryati dan Suardikha (2014). 

Ada sejumlah penelitian yang mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan negatif antara ukuran dewan dan kinerja perusahaan. Hasil penelitian 

tersebut dikemukakan oleh Hussin dan Othman (2012), Gill dan Obradovich 

(2012), Al-Matari et al. (2012), Wanyaman dan Olweny (2013), El-Chaarani 

(2014), Chaudhry dan Malik (2015), serta Dabor et al. (2015). Connelly dan 

Limpaphayom (2003) menyatakan bahwa ukuran dewan tidak berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Aljifri dan 

Moustafa (2007) serta Ghazali (2010). 

2.3.2 Hubungan Komisaris Independen dan Kinerja Perusahaan 

Komisaris independen adalah jumlah anggota dewan komisaris yang 

tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang 

saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang 

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak 

semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Dewan komisaris memiliki peran 

dalam melakukan fungsi pengawasan dan komisaris independen diharapkan dapat 
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bertindak secara independen sehingga tercipta tata kelola perusahaan yang baik 

(KNKG, 2006).  

Keputusan direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor KEP-305/BEJ/07-2004 

menyatakan bahwa untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik, komisaris 

independen di dalam perusahaan sekurang-kurangnya berjumlah 30% dari seluruh 

anggota dewan komisaris. Fama dan Jensen (1983) menjelaskan bahwa komisaris 

indepeden lebih efektif dalam memantau aktivitas perusahaan dan mampu untuk 

mengontrolnya. Hal ini disebabkan komisaris independen mampu memberikan 

penilaian dan mengambil keputusan secara objektif sehingga dapat 

memaksimalkan nilai yang dimiliki pemegang saham (Beasley, 1996). Nilai yang 

dimiliki oleh pemegang saham ditandai dengan meningkatnya nilai dan kinerja 

perusahaan. 

Menurut Vo dan Nguyen (2014), perubahan dalam struktur manajemen 

perusahaan terjadi karena adanya masalah internal perusahaan. Masalah internal 

ini terdiri dari dua hal, yaitu tidak adanya kerja sama antara pihak eksekutif 

dengan pihak non-eksekutif dari perusahaan dan pihak independen yang 

umumnya berasal dari pihak non-eksekutif sehingga kurang memahami situasi 

dan kondisi yang terjadi dalam perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa 

semakin besar komisaris independen akan menurunkan kinerja perusahaan.  

Penelitian Azam et al. (2011) menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan positif antara komisaris independen dan kinerja perusahaan. Hasil 

serupa ditunjukkan dalam penelitian Abbasi et al. (2012), Rehman dan Shah 

(2013), Zakaria et al. (2014), El-Chaarani (2014), Shahid (2014), serta Muryati 

dan Suardikha (2014). Berbeda dengan hasil di atas, Shukeri et al. (2012) dan 
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Dabor et al. (2015) di dalam penelitiannya menyatakan bahwa antara komisaris 

independen dan kinerja perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif. 

2.3.3 Hubungan Persentase Direktur Wanita dan Kinerja Perusahaan 

Persentase direktur wanita adalah perbandingan antara jumlah direktur 

wanita dengan jumlah anggota dewan direksi dalam perusahaan. Menurut Ujunwa 

(2012), posisi di dalam dewan direksi perusahaan sudah mulai diduduki kaum 

wanita seiring dengan berjalannya waktu. 

Smith, Smith, dan Verner (2006) menyatakan bahwa karena direkur 

wanita lebih mengerti akan kondisi pasar dibandingkan dengan direktur pria. 

Direktur wanita mampu mengambil keputusan secara kreatif, objektif, dan 

berkualitas sehingga mampu menciptakan citra perusahaan yang baik di pasar dan 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Didukung dengan kontribusi direktur 

wanita yang tidak hanya secara positif bereaksi terhadap pasar saham, tetapi juga 

meningkatkan masa depan nilai perusahaan (Campbell & Vera, 2009). 

Meningkatnya nilai perusahaan akan memberikan dampak positif dan 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

Hagendorff dan Keasey (2012) menyatakan bahwa keberagaman dalam 

dewan direksi dapat menimbulkan sudut pandang yang berbeda antara direktur 

pria dan direktur wanita. Hal ini dapat memperlambat pengambilan keputusan 

karena dibutuhkannya waktu dalam memahami sudut pandang yang berbeda dan 

menyelesaikan perselisihan atas perbedaan pendapat (Adam & Ferreira, 2004).  

Johl dan Kaur (2012) menemukan di dalam penelitiannya bahwa 

persentase direktur wanita berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan. Penelitian Fauzi dan Locke (2012) menyatakan bahwa persentase 
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direktur wanita berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan.  Hasil 

ini didukung oleh penelitian Shukeri et al. (2012) dan Ujunwa (2012). Berbeda 

dengan penelitian di atas, Dabor et al. (2015) menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan antara persentase direktur wanita terhadap kinerja 

perusahaan. 

2.3.4 Hubungan Kepemilikan Pemerintah dan Kinerja Perusahaan 

Kepemilikan pemerintah adalah persentase saham yang dimiliki oleh 

pihak pemerintah dalam perusahaan. Menurut Qasim (2014), kepemilikan 

pemerintah dapat mengurangi tingkat asimetri informasi. Pemerintah dipandang 

mampu mengawasi aktivitas perusahaan secara terperinci. Hal tersebut akan 

memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan akan berjalan sesuai dengan 

tujuan awal perusahaan (Ghazali, 2010).  

Boone et al. (2011) menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah tidak 

menguntungkan bagi perusahaan karena kepentingan pemerintah tidak sesuai 

dengan tujuan perusahaan dalam memaksimalkan nilai dan kinerja perusahaan. 

Pemerintah yang memiliki saham perusahaan akan turut berpartisipasi dalam 

pemilihan kandidat manajer dan karyawan lainnya karena adanya kepentingan 

afiliasi dari segi politik. 

Penelitian Qasim (2014) mengindikasikan adanya pengaruh signifikan 

positif antara kepemilikan pemerintah terhadap kinerja perusahaan. Hasil serupa 

juga diungkapkan dalam penelitian Aljifri dan Moustafa (2007), Jaafar dan El-

Shawa (2009), Ghazali (2010), Boone et al. (2011), serta Sami et al. (2011). 

Penelitian Musallam (2015) mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh signifikan 

negatif antara kepemilikan pemerintah dengan kinerja perusahaan. Dabor et al. 
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(2015) menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan. 

2.3.5 Hubungan Kepemilikan Institusional dan Kinerja Perusahaan 

Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh 

lembaga atau institusi. Kepemilikan institusional dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan manajemen serta memiliki wewenang dan sumber daya 

yang memadai untuk mengawasi aktivitas manajemen (Tornyeva & Wereko, 

2012). 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional mampu meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara 

pemegang saham dan manajer. Penanam modal institusional mampu 

mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan memantau setiap 

keputusan yang diambil oleh manajer. 

Berbeda dengan penelitian Wulandari (2006) yang menyatakan bahwa 

tingginya kepemilikan institusional dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam 

penentuan arah kebijakan perusahaan. Hal ini dikarenakan pemegang saham 

mayoritas institusi cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi dengan 

mengorbankan kepentingan pemegang saham minoritas lainnya.  

Boone et al. (2011) dalam penelitian menyatakan bahwa terdapat 

hubungan signifikan positif antara kepemilikan institusional dengan kinerja 

perusahaan. Hasil ini didukung oleh penelitian Jaafar dan El-Shawa (2009), Sami 

et al. (2011), Abbasi et al. (2012), Tornyeva dan Wereko (2012), Ghadrdan dan 

Rashedi (2013),  Qasim (2014), serta Muryati dan Suardikha (2014). 
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Rashid (2014) dan Dabor et al. (2015) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa terdapat hubungan negatif antara kepemilikan institusional dan kinerja 

perusahaan. Penelitian Aljifri dan Moustafa (2007) mengindikasikan kepemilikan 

institusional tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

2.3.6 Hubungan Kepemilikan Manajerial dan Kinerja Perusahaan 

Kepemilikan manajerial adalah persentase saham yang dimiliki oleh 

manajer dalam perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa 

adanya kepemilikan manajerial dapat meminimalisasi masalah keagenan yang 

terjadi dalam perusahaan dengan menyelaraskan kepentingan manajer dan 

pemegang saham. Manajer yang memiliki saham perusahaan akan berusaha untuk 

memaksimalkan kinerja perusahaannya. 

Berbeda dengan Stulz (1988) yang menyatakan bahwa peningkatan 

kepemilikan manajerial dapat menyebabkan entrenchment effect. Entrenchment 

effect adalah tindakan pengambilan keputusan oleh manajer didasarkan pada 

kepentingan pribadi.  

Penelitian Boone et al. (2011) menyatakan terdapat pengaruh signifikan 

positif antara kepemilikan manajerial dan kinerja perusahaan. Hasil serupa juga 

diungkapkan dalam penelitian Sami et al. (2011), Hussin dan Othman (2012), 

Shukeri et al. (2012), Fauzi dan Locke (2012), Gill dan Obradovich (2012), 

Desoky dan Mousa (2012), El-Chaarani (2014), Muryati dan Suardikha (2014), 

serta Chaudhry dan Malik (2015). 

Berbeda dengan penelitian di atas, Wahla et al. (2012) menyatakan 

bahwa kepemilikan manajerial memiliki hubungan negatif terhadap kinerja 

perusahaan. Hasil ini didukung oleh penelitian Abdullah et al. (2008), Ehikioya 
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(2009), Ghazali (2010), Kumar dan Singh (2012), Rehman dan Shah (2013), 

Sheikh et al. (2013), serta Shahid (2014). 

2.3.7 Hubungan Ukuran Komite Audit dan Kinerja Perusahaan 

Ukuran komite audit adalah jumlah anggota komite audit yang terdapat 

dalam perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan bertugas 

untuk membantu dewan komisaris dalam memastikan laporan keuangan disajikan 

secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, pelaksanaan 

pengendalian internal perusahaan yang baik, dan pelaksanaan audit sesuai dengan 

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

Tornyeva dan Wereko (2012) menyatakan bahwa ukuran komite audit 

yang besar akan meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan komite 

audit memiliki peranan penting dalam meningkatkan kredibilitas dan integritas 

informasi keuangan yang dihasilkan perusahaan. Meningkatnya kredibilitas dan 

integritas informasi keuangan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

laporan keuangan perusahaan. Integritas laporan keuangan dijamin oleh 

pengawasan komite audit terhadap transparasi penyusunan laporan keuangan. 

Pedoman pembentukan komite yang efektif di Indonesia menjelaskan 

bahwa anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan sedikitnya terdiri dari 

tiga anggota, diketuai oleh komisaris independen dengan dua anggota independen 

(KNKG, 2002). Anggota komite audit diharuskan lebih dari satu agar komite 

audit dapat mengadakan rapat dan saling bertukar pendapat. 

Menurut Susanti (2011), jumlah anggota komite audit yang terlalu 

banyak mengakibatkan banyaknya tugas atau pekerjaan terpecah. Anggota komite 
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audit menjadi kurang fokus dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat 

menurunkan kinerja perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Al-Matari et al. (2012) menjelaskan 

bahwa terdapat hubungan signifikan positif antara ukuran komite audit dan kinerja 

perusahaan. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Fauzi dan Locke (2012), Gill 

dan Obradovich (2012), serta Tornyeva dan Wereko (2012). Chaudhry dan Malik 

(2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa ukuran audit komite berpengaruh 

signifikan negatif terhadap kinerja perusahan. 

2.3.8 Hubungan Komite Audit Independen dan Kinerja Perusahaaan 

Komite audit independen adalah perbandingan jumlah komite audit yang 

independen terhadap jumlah anggota komite audit dalam perusahaan. Menurut 

Ayemere dan Elijah (2015), komite audit yang independen adalah pihak yang 

tidak memiliki hubungan dengan manajemen perusahaan dan hubungan afiliasi 

dengan pemegang saham, komisaris, dan direksi perusahaan serta tidak memiliki 

bagian saham dari perusahaan. 

Anggota komite audit yang berasal dari pihak eksternal perusahaan harus 

independen dan tidak terlibat dalam tugas manajemen dalam mengelola 

perusahaan. Komite audit independen harus memiliki pengalaman untuk 

melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif (FCGI, 2002). Berdasarkan 

pedoman pembentukan komite yang efektif di Indonesia, anggota komite audit 

yang dimiliki oleh perusahaan sedikitnya terdiri atas dua anggota independen 

(KNKG, 2002). 

Beasley (1996) menyatakan bahwa semakin banyak anggota komite audit 

independen, maka tugas komite audit dapat dijalankan lebih efektif. Komite audit 
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independen dapat memberikan pendapat secara bebas, namun tetap sesuai dengan 

etika profesionalnya, yaitu adil, objektif, dan tidak memihak pada kepentingan 

siapapun. Komite audit independen juga dapat membantu pemilik dalam 

mengawasi kegiatan manajemen dan mengurangi asimetri informasi. Hal ini dapat 

meningkatkan pengungkapan oleh perusahaan dan pengawasan lebih efektif 

terhadap laporan keuangan (Abdullah et al., 2008). 

Penelitian Abdullah et al. (2008) serta Tornyeva dan Wereko (2012) 

mengungkapkan bahwa antara komite audit independen dan kinerja perusahaan 

terdapat pengaruh signifikan positif. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian 

di atas, Hussin dan Othman (2012) serta Muryati dan Suardikha (2014) 

menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara komite audit independen dan 

kinerja perusahaan. Al-Matari et al. (2012) dalam penelitiannya menunjukkan 

tidak terdapat pengaruh signifikan antara komite audit independen dan kinerja 

perusahaan. 

 

2.4 Hubungan Variabel Kontrol dan Variabel Dependen 

2.4.1 Hubungan Ukuran Perusahaan dan Kinerja Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang diukur 

melalui total aset yang dimiliki perusahaan (Qasim, 2014). Aset perusahaan yang 

besar menggambarkan semakin besar dana yang dikelola oleh perusahaan dan 

semakin kompleks pengelolaan dananya. Perusahaan yang memiliki aset besar 

juga mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang baik serta 

dianggap memiliki prospek dan kemampuan untuk menghasilkan laba yang lebih 

besar. Perusahaan yang besar diyakini memiliki reputasi yang baik dan banyak 
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melakukan analisis terhadap kinerja yang dilakukan perusahaan. Hal ini 

mengakibatkan ukuran perusahaan yang besar dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan (Haniffa & Hudaib, 2006).   

Driffield, Mahambare, dan Pal (2007) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan yang besar menyebabkan berkurangnya efisiensi pengawasan kegiatan 

operasional dan pengambilan keputusan dalam menentukan strategi oleh pihak 

manajemen. Kurangnya efisiensi dalam pengawasan dan penentuan strategi akan 

menyebabkan nilai perusahaan berkurang dan berpengaruh pada penurunan 

kinerja perusahaan. 

Penelitian Gill dan Obradovich (2012) menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan signifikan positif antara ukuran perusahaan dengan kinerja perusahaan. 

Hasil serupa juga didapatkan dalam penelitian Omran et al. (2008), Jackling dan 

Johl (2009), Ehikioya (2009), Jaafar dan El-Shawa (2009), Ghazali (2010), Rashid 

(2011), Sami et al. (2011), Johl dan Kaur (2012), Ujunwa (2012), Desoky dan 

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

Tsegba dan Herbert (2013), Sheikh et al. (2013), Rashid (2014), Qasim (2014), 

Latief  et al. (2014), El-Chaarani (2014), Shahid (2014), Musallam (2015), serta 

Chaudhry dan Malik (2015). 

Penelitian Hussin dan Othman (2012) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan memiliki hubungan signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan. 

Hasil penelitian serupa juga dikemukakan dalam penelitian Connelly dan 

Limpaphayon (2003), Khatab et al. (2011), Kumar dan Singh (2012), Abbasi et 

al. (2012), Al-Matari et al. (2012), Ghadrdan dan Rashedi (2013), Rad et al. 

(2013), Zakaria et al. (2014), serta Emile et al. (2014). Aljifri dan Moustafa 
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(2007) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

signifikan antara ukuran perusahaan dengan kinerja perusahaan. 

2.4.2 Hubungan Usia Perusahaan dan Kinerja Perusahaan 

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

Menurut Rashid (2011), perusahaan yang telah berdiri lama dipandang lebih 

efisien. Hal ini dikarenakan perusahaan yang berdiri lebih lama telah menguasai 

posisi di pasar, memiliki sumber daya yang lebih banyak, dan memiliki 

pengalaman yang lebih banyak dalam hal manajerial dan skala ekonomi. Hal ini 

akan menunjang perkembangan perusahaan yang lebih besar (Rashid, 2014).  

Rashid (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang telah berdiri lama 

cenderung statis karena perusahaan tersebut tidak fleksibel dalam hal beradaptasi 

terhadap perubahan situasi pasar baru dan perkembangan teknologi. Menurut 

Ujunwa (2012), perusahaan yang telah berdiri lama memiliki kemungkinan telah 

mencapai tahap terakhir dari siklus produk. 

Penelitian Ehikioya (2009) menyatakan bahwa usia perusahaan memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil ini didukung oleh 

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

Jackling dan Johl (2009), Kumar dan Singh (2012), Ujunwa (2012), Latief et al. 

(2014), serta Musallam (2015) menunjukkan bahwa usia perusahaan memiliki 

pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan penelitian 

Qasim (2014) menyatakan tidak ada pengaruh antara kedua variabel tersebut. 

2.4.3 Hubungan Leverage dan Kinerja Perusahaan 

Leverage adalah rasio yang mengukur persentase total aset perusahaan 

yang sumber pendanaannya berasal dari utang (Gitman, 2006). Grossman dan 
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Hart (1986) menyatakan bahwa utang akan mendorong manajer untuk lebih 

berusaha dalam menjalankan manajemen perusahaan dengan baik agar terhindar 

dari ancaman kebangkrutan perusahaan dan usaha ini akan meningkatkan kinerja 

perusahaan. 

Menurut Mashayekhi dan Bazaz (2008), aktivitas perusahaan yang 

memiliki banyak utang mendapat pantauan langsung dari pihak kreditur. Hal ini 

menyebabkan struktur keuangan pada perusahaan yang memiliki banyak utang 

cenderung bergerak lebih cepat sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan 

(Babatunde & Olaniran, 2009). 

Al-Matari et al. (2012) menyatakan bahwa semakin tinggi utang 

perusahaan akan mengakibatkan kinerja perusahaan menurun. Perusahaan yang 

memiliki tingkat utang yang tinggi akan menyebabkan beban bunga yang tinggi. 

Beban bunga yang tinggi akan mengurangi keuntungan perusahaan dan 

menurunkan kinerja perusahaan. 

Abbasi et al. (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat 

hubungan signifikan positif antara leverage terhadap kinerja perusahaan. Hasil ini 

serupa dengan hasil penelitian Ehikioya (2009), Khatab et al. (2011), Rashid 

(2011), Hussin dan Othman (2012), Gill dan Obradovich (2012), Al-Matari et al. 

(2012), Desoky dan Mousa (2012), Warrad et al. (2013), Tsegba dan Herbert 

(2013), Wanyaman dan Olweny (2013), serta Rashid (2014). 

Penelitian Wahla et al. (2012) mengungkapkan bahwa antara leverage 

dan kinerja perusahaan memiliki hubungan signifikan negatif. Hasil penelitian 

serupa diungkapkan juga oleh Jackling dan Johl (2009), Sami et al. (2011), 

Kumar dan Singh (2012), Rehman dan Shah (2013), Ghadrdan dan Rashedi 
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(2013), Rad et al. (2013), Qasim (2014), Zakaria et al. (2014), El-Chaarani 

(2014), Shahid (2014), serta Chaudhry dan Malik (2015). Penelitian Johl dan Kaur 

(2012) serta Musallam (2015) mengungkapkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

antara leverage dan kinerja perusahaan. 

2.4.4 Hubungan Tipe Auditor dan Kinerja Perusahaan 

Tipe auditor adalah pihak auditor dari luar yang melakukan kegiatan 

audit terhadap perusahaan. Tingkat kualitas audit yang tinggi dipercaya dapat 

mengendalikan perilaku manajemen, mengurangi biaya keagenan, dan 

meningkatkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan ikut meningkat 

(Aljifri & Moustafa, 2007). Apabila perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan 

Publik (KAP) Big Four maka nilainya 1, dan nilai 0 apabila perusahaan bukan 

diaudit oleh KAP Big Four. KAP yang termasuk dalam KAP Big Four antara lain 

Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, dan 

KPMG. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aljifri dan Moustafa (2007) 

menyatakan bahwa tipe auditor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. Hasil penelitian serupa dikemukakan oleh Hussin dan Othman 

(2012) serta Qasim (2014).   

 

2.5 Model Penelitian 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja 

perusahaan yang diukur dengan menggunakan Tobin’s Q. Variabel independen 

yang digunakan terdiri dari ukuran dewan, komisaris independen, persentase 

direktur wanita, kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, kepemilikan 
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manajerial, ukuran komite audit, dan komite audit independen. Variabel kontrol 

yang digunakan adalah ukuran perusahaan, usia perusahaan, leverage, dan tipe 

auditor. Model penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4 Model Penelitian Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap 

Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sumber: Data diolah, 

2017. 

 

2.6 Hipotesis 

Berdasarkan uraian dan kerangka model di atas, maka hipotesis untuk 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

Susan, Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
repository.uib.ac.id @2017



42 
 

Universitas Internasional Batam 

H1: Ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

H2: Komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

H3: Persentase direktur wanita berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja perusahaan. 

H4: Kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

H5: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

H6: Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

H7: Ukuran komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

H8: Komite audit independen berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan. 
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