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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Kinerja Perusahaan 

Kinerja perusahaan merupakan kondisi keuangan yang dihasilkan 

perusahaan dalam periode tertentu dan menggunakan standar yang telah 

ditetapkan (Zarkasyi, 2008). Kinerja perusahaan merupakan gambaran kondisi 

keuangan dalam periode tertentu. Cara untuk mengevaluasi kinerja melalui rasio. 

Rasio yang diperhatikan adalah rasio profitabilitas karena untuk menjaga 

kelangsungan suatu perusahaan harus dalam keadaan untung atau laba agar 

investor tertarik untur berinvestasi dalam suatu perusahaan. perusahaan yang 

nilainya tinggi menunjukan kinerja perusahaan yang baik (Nofitasari, Kertahadi, 

& Yaningwati, 2015). 

Kinerja perusahaan dapat dicerminkan dengan hasil keuangan, penjualan 

atau pertumbuhan pasar, kepuasan pelanggan, ataupun pembangunan dasar 

sehingga pertumbuhan di masa datang akan terjadi (Dvir, Segev, & Shenhar, 

1993). Selain itu, menurut Ventakram dan Ramanujam (1987) pertumbuhan dan 

profitabilitas secara empiris merupakan elemen dari kinerja.  

Kinerja merupakan suatu konteks yang dikaitkan dengan suatu fenomena 

yang sedang dipelajari. Dalam konteks keuangan, kinerja merupakan ukuran dari 

perubahan keadaan keuangan suatu perusahaan, atau hasil keuangan yang 

dihasilkan dari keputusan manajemen dan pelaksanaan keputusan oleh anggota 

dari perusahaan tersebut (Carton, 2004). Hasil dari persepsi ini adalah kontekstual, 

maka pengukuran yang digunakan untuk mewakili kinerja dipilih berdasarkan 
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keadaan organisasi yang diamati. Pengukuran yang dipilih mencerminkan hasil 

yang dicapai, baik itu bagus ataupun buruk. 

Pada umumnya, konsep kinerja perusahaan didasarkan pada gagasan 

bahwa perusahaan merupakan asosiasi sukarela yang menyediakan aset produktif. 

Penyedia aset hanya akan berkomitmen pada perusahaan jika timbal balik yang 

didapatkan memuaskan, sehingga kinerja merupakan dasar untuk penciptaan 

keuntungan (Alchian & Demzets, 1972). Selama keuntungan yang dihasilkan 

setara ataupun lebih dari aset yang dikontribusikan, maka aset tersebut akan 

tersedia secara berkesinambungan untuk perusahaan dan perusahaan akan tetap 

beroperasi. 

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menggunakan beberapa 

pengukuran. Pengukuran yang sering digunakan pada umumnya yang 

berhubungan dengan profitabilitas perusahaan, yaitu ROA, ROE, dan Tobin’s Q. 

Vo dan Phan (2013) dalam penelitiannya menggunakan ROA, demikian juga 

dengan Latif et al. (2013). Ada juga penelitian yang menggunakan lebih dari satu 

pengukuran. Hussin dan Othman (2012) dalam penelitiannya menggunakan ROA, 

dan ROE, demikian juga dengan Ibrahim et al. (2010), Khan et al.(2011), 

Chaghadari (2011), Velnampy (2013), dan Johl et al. (2015). Tornyeva dan 

Wereko (2015) memiliki pengukuran tambahan berupa CSR, dan Tobin’s Q yang 

digunakan oleh Rashid (2011), Khatab et al. (2011), Le dan Chizema (2011), 

Kumar dan Singh (2012), Mousavi et al. (2012), dan Afza dan Nazir (2015).  

 Agar perusahaan sektor keuangan memiliki kinerja keuangan yang sehat, 

berkesinambungan, dan dapat melindungi kepentingan pelanggan maka perlu 

dikembangkan dengan baik penerapan tata kelola perusahaannya (Otoritas Jasa 

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



10 
 

  Universitas Internasional Batam 

Keuangan, 2014). Penerapan tata kelola perusahaan yang baik didasarkan pada 

asas kewajaran, transparasi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kemandirian atau 

independensi (Kaihatu, 2006).  

 Penerapan tata kelola perusahaan juga diharapkan dapat berdampak baik 

pada kinerja perusahaan (Monks & Minow, 2003). Penelitian ini mempunyai 

variabel dependen yaitu kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari 

aspek yang ada didalam perusahaan, yaitu Return on Asset dan bisa juga dilihat 

dari laporan keuangan. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengeksplorasi 

pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Agrawal dan Knoeber (1996) melakukan penelitian dengan menggunakan tujuh 

mekanisme untuk memantau masalah keagenan antara manajer dan pemegang 

saham. Mekanisme yang digunakan adalah kepemilikan orang dalam, institusi dan 

blok, serta direktur independen, kebijakan hutang,  pasar tenaga kerja manajerial, 

dan pasar untuk memantau perusahaan. Penelitian ini menggunakan regresi OLS 

untuk menentukan hubungan antar variabel. 

Brown dan Caylor (2006) membentuk pengukuran yang lebar atas tata 

kelola perusahaan dengan menggunakan Gov-score, yang datanya didapatkan dari 

Institusional Shareholder Service. Gov-score merupakan pengukuran yang terdiri 

dari 51 faktor yang meliputi delapan kategori tata kelola perusahaan. Kategori 

tersebut berupa variabel audit, dewan direksi, charter/by law, praktik progresif, 
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dan state of incorporation. Penelitian ini menghubungkan kinerja operasional, 

valuasi, dan pembayaran pemegang saham untuk 2.327 perusahaan.  

 Harjoto dan Jo (2008) melakukan penelitian untuk mengetahui efek 

internal dan ekstrenal tata kelola perusahaan dan memonitorisasi mekanisme dari 

nilai dan kinerja perusahaan. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah direktur yang duduk sebagai pimpinan, direktur sebagai 

nominasi komite, kekuasaan direktur, GIM index, BCF Entrenchment index, umur 

direktur, umur kedudukan direktur, kepemilikan direktur, kepemilikan dewan, 

ukuran dewan, dewan independen, kepemilikan blok, dan institusional pemegang 

saham. Nilai pasar pada ekuitas, leverage, biaya penelitian dan pengembangan 

pada aset, rasio pasar pada buku, deviasi pengembalian saham, diversifikasi, 

perusahaan keluarga, umur perusahaan, CAPEX, biaya iklan pada aset, 

pertumbuhan penjualan, dan dividen pada nilai buku merupakan variabel kontrol 

yang digunakan. 

 Bhagat dan Bolton (2009) dan Wu et al. (2009) melakukan analisa 

hubungan tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini 

menggunakan variabel struktur kepemilikan dan dewan independen sebagai 

variabel independennya. Bhagat dan Bolton (2009) mengembangkan 

penelitiannya dengan menambahkan variabel berupa indeks, sedangkan Wu et al. 

(2009) menambahkan karakteristik dewan dan stock pledge ratio sebagai bagian 

dari variabel pendukung lainnya. Beberapa variabel kontrol yang digunakan 

adalah persentase kepemilikan CEO, leverage, ukuran perusahaan, biaya iklan dan 

penelitian serta perkembangan, ukuran dewan, resiko, persentase kepemilikan 
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direktur, persentase CEO, persentase direktur yang telah bekerja lebih dari 15 

tahun, treasury stock, dan masa kerja CEO. 

 Penelitian yang meneliti hubungan tata kelola perusahaan dan kinerja 

perusahaan dilakukan oleh Rashid et al. (2010) dan Ibrahim et al. (2010). Dalam 

penelitian yang dilakukan Ibrahim et al. (2010) adanya variabel independen 

berupa ukuran dewan, dewan independen, dan konsentrasi kepemilikan, tetapi 

dalam penelitian Rashid et al. (2010) beberapa variabel diatas merupakan variabel 

kontrolnya sedangkan variabel independennya adalah komposisi dewan. Selain 

variabel kontrol diatas terdapat variabel kontrol lain, yaitu: ukuran, umur, dan 

hutang perusahaan. 

 Al-Haddad et al. (2011) dan Khatab et al. (2011) melakukan penelitian 

mengenai kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan diteliti hubungannya dengan 

tata kelola perusahaan. Penelitian yang dilakukan peneliti diatas menggunakan 

lebih banyak hubungan variabel karakteristik perusahaan dan tata kelola 

perusahaan. Penelitian kemudian dikembangkan oleh Azam et al. (2011), Rashid 

(2011), Khan et al. (2011), Najjar (2012), Cheema dan Din (2013) dan Mehrabani 

dan Dadgar (2013) dengan menambahkan struktur kepemilikan seperti 

kepemilikan blok, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan saham biasa, dan 

kepemilikan keluarga.  

 Hussin dan Othman (2012) melakukan pengembangan dengan 

menambahkan variabel komite audit independen, komite audit ahli, dan rapat 

komite audit. Beberapa variabel kontrol yang digunakan berupa ukuran, umur 

perusahaan, leverage, profitabilitas, top twenty, directorship, Big 4, dan hutang 

perusahaan. Chaghadari (2011), Al-Manaseer et al. (2012), dan Bhatt dan 
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Bhattacharya (2015) meneliti hubungan tata kelola perusahaan dengan kinerja 

perusahaan. Variabel independen yang digunakan berupa ukuran dewan, direktur 

independen, CEO duality, dan kepemilikan. Selain variabel diatas Bhatt dan 

Bhattacharya (2015) memiliki variabel pendukung lainnya berupa frekuensi rapat 

dan kehadiran dalam rapat.  

 Yasser et al. (2011), Dar et al. (2011), Fauzi dan Locke (2012), 

Achchuthan dan Kajananthan (2013), dan Yemane et al. (2015) melakukan 

penelitian mengenai hubungan tata kelola perusahaan terhadap kinerja 

perusahaan. Penelitian tersebut menggunakan variabel ukuran dewan, rapat 

dewan, keberagaman gender, dan komite audit sebagai variabel independennya. 

Tetapi adanya variabel-variabel pendukung lain seperti komposisi dewan, komite 

dewan, direktur independen ataupun direktur non-eksekutif serta struktur 

kepemilikan. Beberapa variabel control yang digunakan adalah ukuran dan umur 

perusahaan, leverage, dan industry. 

Le dan Chizema (2011), Tornyeva dan Wereko (2012), Irshad et al. 

(2015), Musallam (2015), Afza dan Nazir (2015), dan Haji dan Mubaraq (2015) 

melakukan penelitian mengenai hubungan struktur kepemilikan dan kinerja 

perusahaan dengan beberapa variabel seperti konsentrasi kepemilikan, 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilkan pemerintah, dan 

kepemilikan asing sebagai variabel independennya. Haji dan Mubaraq (2015) 

mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel anggota keluarga 

dalam dewan sebagai keunikan dalam penelitiannya. 

 Mousavi et al. (2012), Latif et al. (2013), Velnampy (2013), Johl et al. 

(2015), dan Arora dan Sharma (2015) melakukan penelitian mengenai 
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karakteristik dewan dan kinerja perusahaan. Beberapa penelitian ini memiliki 

variabel yang sama dalam penelitiannya yaitu ukuran dewan. Johl et al. (2015), 

dan Arora dan Sharma (2015) melakukan penambahan variabel berupa dewan 

independen dan rapat dewan, tetapi Johl et al. (2015) juga memiliki variabel 

tambahan lain berupa direktur yang ahli akuntansi. Variabel pendukung lainnya 

berupa komposisi dewan, struktur dewan, CEO duality, dan komite dewan. 

Penelitian diatas juga menggunakan variabel kontrol berupa ukuran, umur 

perusahaan, leverage, natural log of sales, dan keberagaman intensitas. 

 Selanjutnya penelitian ini dikembangkan lagi dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Singhathep dan Pholpirul (2015) bertujuan untuk menginvestigasi 

pengaruh wanita sebagai pemimpin suatu perusahaan. Investigasi ini dilakukan 

dengan menggunakan variabel CEO wanita, perguruan tinggi CEO, CEO higher 

vocational, CEO upper secondary, CEO lower secondary, pengalaman CEO, 

umur perusahaan, kontrol computer, utilisasi kapasitas, rasio modal kerja, imigran 

ahli, imigran yang tidak ahli, pekerja lulusan SMA, pekerja lulusan universitas, 

perusahaan menengah, perusahaan besar, batas provinsi, dan pinjaman sebagai 

variabel independennya.  

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Kinerja Perusahaan 

2.3.1  Pengaruh Ukuran Dewan terhadap Kinerja Perusahaan 

 Ukuran dewan merupakan jumlah dari dewan direktur suatu perusahaan. 

Dalam hubungan antara ukuran dewan dan kinerja perusahaan, ada dua pemikiran 

yang berbeda. Pertama, ukuran dewan yang kecil akan membantu dalam 

meningkatkan kinerjanya dengan lebih efektif dan lebih mudah untuk diawasi 
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(Jensen, 1993). Pearce & Zahra (1989) menyatakan bahwa ukuran dewan yang 

besar diasumsikan memiliki direksi dengan beragam edukasi, kemampuan, dan 

perspektif yang beragam sehingga dapat meningkatkan kualitas aksi yang diambil 

oleh perusahaan.  

 Semakin banyak dewan dalam perusahaan akan meningkatkan 

keberagaman perspektif yang akan mendorong kualitas pengawasan yang lebih 

baik dan dapat diawasi terhadap kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang baik 

akan mendorong tingkat profitabilitas, sehingga nilai saham dan perusahaan ikut 

meningkat. Hasil penelitian Latif et al. (2013) menunjukkan bahwa adanya 

pengaruh signifikan positif antara ukuran dewan dan kinerja perusahaan.  

 Coles et al. (2008) memberikan bukti bahwa sifat perusahaan dapat 

menentukan ukuran dewan. Perusahaan dengan karakter berukuran besar, 

memiliki sifat keberagaman akan menghasilkan pengaruh signifikan positif antara 

ukuran dewan dan kinerja perusahaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan Harjoto dan Jo (2008), Dar et al. (2011), Yasser et al. (2011), Alhaji et 

al. (2012), Fauzi dan Locke (2012), Mousavi et al. (2012), Najjar (2012), Cheema 

dan Din (2013), Latif et al. (2013), Mehrabani dan Dadgar (2013), Bhatt dan 

Bhattacharya (2015), Irshad et al. (2015), Johl et al. (2015), dan Yemane et al. 

(2015).  

 Al-Manaseer et al. (2012), Husin dan Othman (2012), Kumar dan Singh 

(2012), Tornyeva dan Wereko (2012), Vo dan Phan (2013), Arora dan Sharma 

(2015), dan Haji dan Mubaraq (2015) mengemukakan bahwa ukuran dewan 

berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan. Hussin dan Othman 

(2012) menyatakan bahwa ukuran dewan yang besar tidak menjamin efektivitas 
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pengawasan aktivitas manajemen, sehingga kinerja perusahaan menurun. Hal ini 

disebabkan karena adanya konflik antara anggota dewan. 

2.3.2  Pengaruh Rapat Dewan terhadap Kinerja Perusahaan 

 Rapat dewan adalah jumlah rapat dewan yang dilaksanakan dalam satu 

tahun fiskal. Efektivitas dewan bergantung pada operasi organisasi yang berupa 

rapat, untuk mengatur dan mengadakan rapat yang efisien ada beberapa kunci 

yang dapat diperhatikan, yaitu: agenda yang jelas, material yang jelas agar 

direktur dapat mengambil keputusan, pemberitahuan lebih awal, bantuan dari 

asisten perusahaan, dan aturan yang jelas didalam rapat. Rapat merupakan faktor 

penting agar direktur dapat mengambil keputusan berhubungan dengan masa 

depan perusahaan (International Finance Corporation, 2009).  

 Semakin sering dilakukannya rapat akan meningkatkan kinerja finansial 

perusahaan dan menyiratkan pengaruh signifikan dan hubungan yang positif 

antara rapat dewan dan kinerja perusahaan (Ntim dan Osei, 2011). Rapat dewan 

yang dilakukan secara berkala akan menghasilkan kualitas pengawasan 

manajemen yang lebih baik sehingga meningkatkan kinerja perusahaan (Ntim, 

2009). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Yemane et al. (2015). 

2.3.3 Pengaruh Kompensasi Dewan terhadap Kinerja Perusahaan 

 Kompensasi merupakan hasil yang diharapkan atas tugas dan tanggung 

jawab yang dilakukan direktur. Isi dari kompensasi dapat berupa bonus, 

penghargaan, dan untuk beberapa direktur program kompensasi tangguhan. 

Kompensasi diberikan untuk memotivasi direktur dalam melakukan tanggung 

jawabnya, sehingga memberikan keuntungan pada pemegang saham (Green, 

2005). Pemberian kompensasi ini akan meningkatkan kualitas kinerja dari direktur 
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sehingga terbentuknya kinerja perusahaan yang baik dan meningkatkan 

profitabilitas perusahaan.  

 Menurut Darmadi (2011) Indonesia memiliki hubungan langsung antara 

kinerja perusahaan dan tingkat kompensasi. Penelitian yang dilakukan Darmadi 

(2011) menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja yang tinggi akan lebih 

menghargai anggota dewannya dengan memberikan kompensasi yang lebih tinggi. 

Darmadi (2011) juga menunjukkan bahwa kinerja yang bagus memiliki 

kecenderungan dimiliki oleh perusahaan yang besar, yang memiliki tingkat 

pendanaan tinggi untuk memberikan kompensasi kepada anggota dewan. Hal ini 

menyebabkan Darmadi (2011) menyimpulkan bahwa adanya hubungan signifikan 

positif antara kompensasi dewan dan kinerja perusahaan. Vo dan Phan (2013), dan 

Yemane et al. (2015) juga menemukan bahwa kompensasi dewan mempunyai 

pengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. 

2.3.4 Pengaruh Keberagaman Gender terhadap Kinerja Perusahaan 

 Anggota dewan perempuan sangat sering diteliti dalam studi empiris. 

Anggota dewan perempuan mencerminkan karakteristik diversifikasi dewan 

(Dutta & Bose, 2006). Selain itu, Smith et al. (2006) menyatakan adanya tiga 

alasan yang berbeda untuk menilai pentingnya perempuan di dalam dewan. 

Pertama, anggota dewan perempuan biasanya memiliki pemahaman yang lebih 

baik mengenai pasar dibandingkan dengan anggota laki-laki. Dengan demikian, 

pemahaman ini akan meningkatkan keputusan yang dibuat oleh dewan. Kedua, 

anggota dewan perempuan akan membawa gambar yang lebih baik dalam 

persepsi masyarakat terhadap perusahaan dan ini akan memberikan kontribusi 

positif terhadap kinerja perusahaan.  
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 Alasan ketiga yang dikemukan oleh Smith et al. (2006) adalah anggota 

dewan lainnya akan lebih meningkatkan pemahaman tentang lingkungan bisnis 

ketika anggota dewan perempuan diangkat. Selain itu, studi ini juga menunjukkan 

bahwa anggota dewan perempuan dapat mempengaruhi secara signifikan positif 

pengembangan karir oleh staf perempuan junior dalam dunia bisnis. Kinerja 

perusahaan akan meningkat secara langsung maupun tidak langsung dengan 

kehadiran anggota dewan perempuan. 

 Keberagaman jenis kelamin dalam posisi senior akan meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan lewat beberapa alur. Representasi yang lebih besar 

dari wanita akan membawa heterogenitas nilai, keyakinan, dan sikap yang akan 

memperluas jangkauan perspektif dalam proses pengambilan keputusan (OECD, 

2012). Adanya perbedaan antara pilihan dan perilaku antar jenis kelamin akan 

meningkatkan perbedaan cara mengatur antara laki-laki dan perempuan dalam 

manajemen. Selain itu, dengan meningkatnya perempuan pada posisi kesenioran 

di dunia kerja, akan mengurangi perbedaan jenis kelamin antara manager dan 

bawahan, sehingga meningkatkan produktivitas pekerja (Giuliano et al., 2006). 

Beberapa pendapat dikemukan bahwa manajer perempuan lebih baik diposisikan 

untuk melayani pasar yang lebih didominasi oleh perempuan (Committee for 

Economic Development, 2012). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Vo dan Phan (2013), dan Yemane et al. (2015).  

 Singhatep dan Pholphirul (2015) mengemukakan bahwa keberagaman 

jenis kelamin memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan.  

Berikut merupakan beberapa alasan yang dikemukakan Singhatep dan Pholpirul 

(2015). Pertama, perempuan pada tingkat manajer memiliki pengalaman yang 
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lebih sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki.  Kedua, perempuan rata-rata 

hanya mengatur perusahaan yang masih muda. Ketiga, perusahaan yang dipimpin 

oleh perempuan cenderung menggunakan sedikit teknologi komputerisasi dalam 

bidang produksi. Keempat, perempuan pada umumnya lebih berkonsentrasi pada 

perusahaan berskala kecil dibandingkan dengan perusahaan berskala besar. 

2.3.5  Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan 

 Komite audit merupakan sub-komponen dari dewan yang memiliki 

tanggung jawab memeriksa proses laporan keuangan suatu perusahaan. Komite 

audit memerlukan setidaknya tiga anggota yang dapat melaksanakan 

kewajibannya dan ahli finansial yang membentuk integritas dari komite audit 

tersebut (Green, 2005). Komite audit memastikan bahwa kebijakan akuntansi 

telah memadai dan laporan keuangan telah disiapkan dan diaudit dengan benar. 

Keberadaan ahli-ahli ini akan membentuk transparansi dan lingkungan yang baik 

antara manajemen, auditor eksternal, dan anggota dewan. 

 Anderson et al. (2004) menemukan bahwa ukuran komite audit yang 

besar dapat melindungi dan mengawasi proses akuntansi dan keuangan dengan 

memperkenalkan transparansi yang lebih baik kepada pemegang saham dan 

kreditur yang memiliki pengaruh signifikan positif pada kinerja keuangan 

perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Azam et al. 

(2011), Yasser et al. (2011),  Fauzi dan Locke (2012), Tornyeva dan Wereko 

(2012), dan Yemane et al. (2015). 

2.3.6  Pengaruh Komite Audit Independen terhadap Kinerja Perusahaan 

 Komite Cadbury (1992) merekomendasikan membangun komite 

pengawasan termasuk komite audit untuk mengaudit laporan keuangan dan 
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penunjukan direksi yang didukung oleh teori keagenan. Komite audit dianggap 

sebagai tambahan dari mekanisme pengawasan yang meningkatkan 

akuntabilitasnya, dan juga meningkatkan jaminan bahwa kepentingan pemegang 

saham telah dijaga. Laporan komite Cadbury (1992) menyatakan bahwa komite 

audit harus dikelola oleh direktur non-eksekutif, karena pandangan independen 

yang mereka miliki mempengaruhi kepentingan keputusan.  

 Vicknair et al. (1993) menyatakan bahwa untuk berfungsi secara efektif 

komite audit harus indepeden. Hal ini menjamin pihak auditor internal dan 

eksternal untuk tetap bebas dari pengaruh dan gangguan yang tidak semestinya 

dari pihak eksekutif perusahaan. Pada tahun 1999 Securities and Exchange 

Commision (SEC) mengadopsi peraturan yang mengharuskan komite audit terdiri 

dari pihak yang independen. Pihak yang independen akan memastikan pelaporan 

keuangan yang lebih baik, sehingga akan mencerminkan kinerja keuangan yang 

baik juga. 

 Cohen et al. (2011) mengemukakan bahwa independensi komite audit 

merupakan bagian penting dari keefektivitasan komite audit. Komite audit 

independen dapat membantu dalam memastikan keandalan proses pelaporan 

keuangan dengan mengecek aktivitas manajemen. Perusahaan yang memiliki 

anggota komite audit yang indepeden memiliki kemungkinan lebih rendah untuk 

menjadi korban penipuan (Beasley, 1996). Arslan et al. (2014), dan Yasser et al. 

(2011) menyebutkan bahwa komite audit independen meningkatkan kualitas 

laporan audit dan kinerja perusahaan. 

 Han dan Quang (2013) menyatakan bahwa komite audit indepeden dapat 

meminimalisasi masalah keagenan, sehingga menghasilkan kinerja perusahaan 
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yang baik. Hal ini menimbulkan pengaruh signifikan positif antara komite audit 

indepeden dan kinerja perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Cohen et al. (2011), Yasser et al (2011), dan Arslan et al. (2014). 

2.3.7  Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan 

 Blue Ribbon Committee (1999) mengkhawatirkan pengetahuan komite 

audit dan keahlian keuangan karena dapat mempengaruhi keefektivitasnya. Blue 

Ribbon Committee menyatakan bahwa yang merupakan anggota komite audit 

harus secara finansial ahli, sebagai hasilnya hal ini dapat mempengaruhi proses 

pemantauan dan penipuan keuangan.  

 Keberadaan akuntan atau ahli keuangan dari komite audit akan 

meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Abbott, Parker, & Peters, 2004) dan 

pengawasan pengendalian internal (Krishnan & Lee, 2009). Keberadaan akuntan 

atau ahli keuangan akan membantu perusahaan untuk mencegah timbulnya 

kesalahsajian akuntansi, membantu mengurangi kemungkinan litigasi terhadap 

perusahaan dan mengurangi perhatian regulator dalam perusahaan.  

 Tingkat independensi dan keahlian yang tinggi didalam dewan akan 

meningkatkan nilai perusahaan (Chan & Li, 2008). Peningkatan nilai perusahaan 

juga akan meningkatkan kinerja perusahaan. Tingkat keahlian pada komite audit 

juga akan menghasilkan kinerja pasar yang lebih baik dan akan menghasilkan 

hubungan yang positif antar variabel. Keahlian komite audit ini harus memiliki 

pengalaman dan edukasi sehingga karakteristik komite audit ini dapat 

mempengaruhui kinerja (Aldamen et al., 2012). Hamid dan Aziz (2012) 

menemukan adanya pengaruh signifikan positif antara variabel ketika anggota 

komite audit memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. 
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2.3.8  Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Kinerja Perusahaan 

 Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang 

dimiliki oleh perorangan, badan hokum, pemerintah, serta bagian-bagiannya yang 

berstatus luar negeri. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang 

dianggap peduli akan peningkatan tata kelola perusahaan (Simerly & Li, 2001; 

Fauzi, 2006).  

 Chibber dan Majumdar (1999) melakukan penelitian dan menemukan 

adanya pengaruh signifikan positif antara kepemilikan asing dan kinerja 

perusahaan. Semakin banyak  pihak asing yang menanamkan modal sahamnya 

diperusahaan maka akan meningkatkan kinerja dari perusahaan yang 

diinvestasikan sahamnya. Hal ini terjadi karena pihak asing yang menanam modal 

memiliki sistem manajemen, teknologi, dan inovasi, keahlian dan pemasaran yang 

cukup baik yang dapat membawa pengaruh positif bagi perusahaan yang akan 

diinvestasikan modalnya.  

 Douma, George dan Kabir (2006) menunjukkan bahwa kepemilikan 

asing memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan karena orang asing 

memiliki tata kelola perusahaan yang memadai dalam sistem internal 

perusahaannya. Sesuai dengan teori keagenan bahwa yang menjadi masalah 

kinerja perusahaan menurun adalah hubungan tidak baik antara pemegang saham 

dengan manajer , tetapi ketika hubungan tersebut dapat dikendalikan maka kinerja 

perusahaan dapat menjadi lebih baik (Wiranata & Nugrahati, 2013). 

 Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin tinggi kepemilikan asing 

sebagai pemegang saham akan dapat mengurangi masalah keagenan yang terjadi 

dengan pihak manajer, karena pihak asing sebagai pemegang saham mayoritas 
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akan menunjuk orang asing untuk menjabat sebagai dewan komisaris atau direksi, 

sehingga tujuan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan akan tercapai 

(Wiranata & Nugrahati, 2013). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Tornyeva dan Wereko (2012), dan Musallam (2015). 

2.3.9  Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan 

 Menurut Kyereboah-Coleman (2007) kepemilikan saham institusional 

merupakan sinyal untuk investor lain dalam mengetahui potensi profitabilitas 

perusahaan yang dapat menyebabkan peningkatan permintaan untuk saham 

perusahaan dan meningkatkan valuasi pasar. Jensen dan Meckling (1976) 

menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting 

dalam meminimalisasikan konflik keagenan yang terjadi diantara pemegang 

saham dan manajer. Keberadaan penanam modal institusional dianggap mampu 

mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap 

keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan. 

  Menurut Rosma (2007) dengan adanya kepemilikan institusional akan 

menimbulkan pengawasan lebih terhadap pengelolaan perusahaan. Hal ini akan 

berpengaruh signifikan positif bagi perusahaan, baik dari segi peningkatan nilai 

perusahaan maupun peningkatan kinerja perusahaan. Kepemilikan dengan 

kepemilikan saham yang cukup besar dapat mengawasi manajemen dalam 

pengambilan keputusan dan akibatnya akan memberikan yang lebih besar untuk 

mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan juga meningkat 

(Shleifer & Vishny, 1986; Rosma, 2007). Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Agrawal dan Knoeber (1996), Harjoto dan Jo (2008), dan 

Tornyeva dan Wereko (2015). 
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2.3.10 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Perusahaan 

 Kepemilikan manajerial mengacu pada 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 kepada 

penyelarasan kepentingan dan pengurangan biaya agensi, hasilnya adalah 

peningkatan kinerja keuangan karena manajer bekerja dengan usaha terbaik untuk 

mendapatkan insentif terkait dengan investasinya (Jensen & Meckling, 1976). 

 Belghitar, Clark,dan Kassimatis (2011) menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. 

Cruthley dan Hansen (1989) dan Bathala et al. (1994) menyatakan bahwa 

kepemilikan saham oleh manajer akan mendorong penyatuan kepentingan antara 

prinsipal dan agen sehingga manajer bertindak sesuai dengan keinginan pemegang 

saham dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.  

 Kepemilikan saham manajerial akan mendorong manajer untuk berhati-

hati dalam meng-ambil keputusan karena mereka ikut merasakan secara langsung 

manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut menanggung kerugian sebagai 

konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Listyani, 2003).Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agrawal dan Knoeber 

(1996), Wu et al. (2009), dan Fauzi dan Locke (2012). 

2.3.11 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan 

 Ukuran perusahaan mengacu pada total aset yang dimiliki perusahaan. 

Ukuran perusahaan yang besar lebih baik dibanding perusahaan yang kecil. Hal 

ini dikarenakan perusahaan dengan ukuran lebih besar memiliki akses terhadap 
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sumber yang lebih banyak dan memiliki posisi yang lebih baik dalam 

pengambilan kesempatan investasi dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Perusahaan dengan ukuran besar memiliki aset yang lebih banyak dan aset 

tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan yang lebih banyak juga 

jika dibandingkan dengan perusahaan kecil dengan jumlah aset yang rendah 

(Tornyeva & Wereko, 2012). 

 Variabel ini sering dijadikan variabel kontrol dalam melakukan 

penelitian terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Yemane et al. (2015) 

menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif antara ukuran perusahaan dan 

kinerja perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Bhagat dan Bolton (2009), Wu et al. (2009), Rashid et al. (2010), Chaghadari 

(2011), Le dan Chizema (2011), Fauzi dan Locke (2012), Kumar dan Singh 

(2012), Najjar (2012), Mehrabani dan Dadgar (2013), Vo dan Phan (2013), Bhatt 

dan Bhattacharya (2015), Irshad et al. (2015), dan Musallam (2015). 

2.3.12 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan 

 Umur perusahaan mengacu pada angka tahun sejak berdirinya 

perusahaan. Perusahaan yang telah lama terdaftar memiliki kesempatan bagi 

investor untuk mendalami strategi investasi perusahaan. Perusahaan yang telah 

lama berdiri akan memiliki informasi yang lebih seragam dan mengurangi 

kemungkinan kinerja yang buruk (Mehrabani & Dadgar, 2013). 

 Perusahaan dengan umur yang lebih tua memiliki kinerja yang lebih baik, 

hal ini disebabkan sumber dan pengalaman yang dikumpulkan bertahun-tahun. 

Perusahaan yang lebih tua juga akan menikmati suata skala ekonomi yang akan 

meningkatkan kinerja perusahaan. Kepercayaan investor dan nama baik 
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perusahaan akan lebih baik dibandingkan perusahan baru (Tornyeva dan Wereko, 

2012). 

 Variabel ini sering dijadikan variabel kontrol dalam melakukan 

penelitian terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Tornyeva dan Wereko (2012) 

menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif antara umur perusahaan dan 

kinerja perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Harjoto dan Jo (2008), 

Rashid et al. (2010), Rashid (2011), Kumar dan Singh (2012), Mehrabani dan 

Dadgar (2013), Vo dan Phan (2013), Arora dan Sharma (2015), Bhatt dan 

Bhattacharya(2015), Irshad et al. (2015), Musallam (2015), dan Yemane et al. 

(2015).  

2.3.13 Pengaruh Leverage terhadap Kinerja Perusahaan 

 Leverage merupakan upaya perusahaan untuk menggunakan utang 

sebagai pemberi dana dalam menjalankan perusahaan. Perusahaan yang 

bergantung hanya pada ekuitas saja, tetapi tidak menggunakan utang akan 

menghadapi kondisi yang mengakibatkan krisis, hal ini akan menimbulkan kinerja 

perusahaan yang buruk dan penerapan tata kelola perusahaan yang lemah menurut 

Al-Haddad, Alzurqan dan Al-Sufy (2011).   

 Walaupun penggunaan utang diperlukan oleh perusahaan tetapi menurut 

Haji dan Mubaraq (2015) perusahaan yang sangat mengandalkan utang akan 

memiliki kinerja yang buruk diakibatkan tekanan atas kewajiban perusahaan 

untuk menyelesaikan masalah keuangan perusahaan pada kreditur. Penelitian Haji 

dan Mubaraq (2015) menunjukkan adanya pengaruh signifikan negatif antara 

leverage  dan kinerja perusahaan. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan Wu et al. (2009).  
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 Penelitian Haji dan Mubaraq (2015) ini tidak sejalan dengan penelitian 

Agrawal dan Knoeber (1996), Harjoto dan Jo (2008), Bhagat dan Bolton (2009),  

Chaghadari (2011), Le dan Chizema (2011), Fauzi dan Locke (2012), Mehrabani 

dan Dadgar (2013), Vo dan Phan (2013),  Afza dan Nazir (2015), Arora dan 

Sharma (2015), Bhatt dan Bhattacharya (2015), Irshad et al. (2015), dan 

Musallam (2015) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan positif 

antara leverage dan kinerja perusahaan. 

  

2.4 Model Penelitian 
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Gambar 1 Model faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan, sumber: 

Data sekunder diolah,2016.  
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 Berdasarkan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan landasan teori yang telah dikemukakan diatas maka hubungan 

antar variabel dalam penelitian ini dapat dinyatakan dalam sebuah model 

penelitian. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja 

perusahaan. Variabel independen yang diuji adalah ukuran dewan, rapat dewan, 

kompensasi dewan, keberagaman gender, ukuran komite audit, komite audit 

independen, keahlian komite audit, kepemilikan asing, kepemilikan institucional, 

dan kepemilikan manajerial. Variabel kontrol yang digunakan adalah umur 

perusahaan, ukuran perusahaan, dan leverage.   

 

2.5 Perumusan Hipotesis 

Berikut hipotesis akan hubungan tata kelola perusahaan terhadap kinerja 

perusahaan: 

H1: Ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan 

H2: Rapat dewan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan 

H3: Kompensasi dewan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan 

H4: Keberagaman gender berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan 

H5: Ukuran komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan 

H6: Komite audit independen berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan 
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H7: Keahlian komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan 

H8: Kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan 

H9: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan 

H10: Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan 
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