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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Amyulianthy (2012) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh 

Struktur Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan Publik 

di Indonesia. Dalam penelitian ini Corporate Governance diukur dengan 

menggunakan lima variabel independen yaitu kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajeril, dewan komisaris independen, dewan direksi 

independen, komite audit dengan variabel dependenny ukuran kinerja 

keuangan perusahaan yang dihitung menggunakan model Tobins Q. Hasil 

dari penelitian Rafriny menunjukkan bahwa empat dari lima variabel 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan yaitu 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan direksi dan 

dewan komisaris independen. Sedangkan untuk perusahaan yang diaudit 

oleh KAP Big 4 berpengaruh  negatif secara signifikan terhadap kinerja 

keuangan. 

 Bukhori dan Raharja (2012) di dalam penelitiannya yang berjudul 

Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan yang 

terdaftar di BEI Tahun 2010, menjelaskaan bahwa Good Corporate 

Governance diukur dengan menggunakan dua variabel yaitu dewan direksi 

dan dewan komisaris. Dalam ukuran dewan direksi Bukhori menggunakan 

perhitungan dengan jumlah anggota dewan direksi di dalam perusahaan, 
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sedangkan untuk ukuran dewan komisaris menggunakan jumlah anggota 

dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Dalam perhitungan ukuran 

perusahaan penelitian ini menggunakan proksi logaritma natural total aset 

yang ada dalam perusahaan, sedangkan dalam mengukur kinerja keuangan 

perusahaan menggunakan Cast Flow On Asset (CFROA). Hasil dari 

penelitian ini menunjukan bahwa jummlah dewan direksi,dewan komisaris 

dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keungan 

perusahaan. 

Menurut Theacini dan Wisadha (2014) dengan penelitian yang 

berjudul Pengaruh Good Corporate Governance, Kualitas laba dan Ukuran 

Perusahaan pada Kinerja Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2009-2011. Good Corporate Governance diukur dengan variabel 

komite audit, dewan direksi, komisaris independen, kepemilikan 

manajemen, kepemilikan institusional. Kualitas laba diukur dengan 

membagi arus kas operasi dan laba sebelum bunga dan pajak sedangkan 

ukuran perusahaan diukur dengan log natural asset dan untuk kinerja 

keuangannya diukur dengan ROA. Data yang digunakan adalah data 

sekunder yang ada di situs resmi BEI yaitu berupa laporan keuangan dan 

tahunan serta data harga saham penutupan akhir tahun yang diakses melalui 

www.duniainvestasi,com. Metode penelitiannya menggunakan uji regresi 

berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas laba dan ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan pada kinerja perusahaan, sedangkan 

http://www.duniainvestasi,com/
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jumlah komite audit dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh 

signifikan pada kinerja perusahaan.  

Purnamasari dan Toto Sugiharto S. (2012)melakukan penelitian 

dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance Berdasarkan 

Corporate Governance Perception Index (GCPI) Terhadap Kinerja 

Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-

2011. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder berupa nilai pemeringkatan komposit corporate governance 

perception index (CGPI) 2007-2011 yang dikeluarkan oleh lembaga riset 

independen IICG dan laporan keuangan perusahaan perbankan yang 

diperoleh dari situs www.idx.co.id. Metode dalam penelitiannya 

menggunakan uji regresi berganda. Penelitian berbeda dengan penelitian 

terdahulu yang sebelumnya, karena untuk variabel dependennya yaitu 

kinerja keuangan perbankan diukur menggunakan beberapan variabel yaitu 

BOPO, CAR, LDR, ROA dan ROE. Sedangkan untuk variabel 

independennya yaitu Good Corporate Governance dengan menggunakan 

Good Corporate Governance Index yang menggambarkan kondisi nilai 

pemeringkatan komposit. Hasil dari penelitian ini adalah Good Corporate 

Governance berpengaruh pada beban operasional terhadap pendapatan 

operasional (BOPO), capital adequacy ratio (CAR), return on asset (ROA), 

return on investment (ROE) yang berarti bahwa perusahaan mampu 

menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dari aktivitas operasionalnya. 

Good Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap loan to deposit 

http://www.idx.co.id/
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ratio (LDR). Hal ini kemungkinan disebabkan karena perbankan nasional 

pernah mengalami kemerosotan dengan jumlah nilai kredit yang 

dikeluarkan dari system perbankan di satu sisi dan semakin meningkatnya 

dana pihak ketiga yang masuk keperbankan. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Agensi 

 Teori keagenan ini dikembangkan Jensen dan Meckling (1976) teori 

keagenan merupakan sebuah teori yang berkaitan dengan hubungan 

principal dan agent. Konsep teori agensi didasari pada permasalahan agensi 

yang muncul ketika pengurusan suatu perusahaan terpisah dari 

kepemilikannya. Perusahaan merupakan mekanisme yang memberikan 

kesempatan kepada berbagai  partisipan untuk berkontribusi dalam bentuk 

modal, serta tenaga kerja dalam rangka memaksimumkan keuntungan 

jangka panjang. Partisipan-partisipan yang berkontribusi pada modal 

disebut sebagai pemilik (principal). Partisipan-partisipan yang 

berkontribusi dalam keahlian dan tenaga kerja disebut pengelola perusahaan 

(agen). Adanya dua partisipan tersebut (principal dan agen) menyebabkan 

timbulnya permasalahan tentang mekanisme yang harus dibentuk untuk 

menyelaraskan kepentingan yang berbeda di antara keduanya (Nuswandari, 

2009). 

 Menurut (Puspitasari, 2010) teori keagenan akan menimbulkan 

konflik akibat perbedaan kepentingan antara agent (manajer) dan principal 

(pemegang saham/pemilik). Kepemilikan manajerial kemudian dipandang 
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sebagai mekanisme control yang tepat untuk mengurangi konflik tersebut, 

karena kepemilikan oleh manajer dipandang dapat menyamakan 

kepentingan antara pemilik dan manajer, sehingga semakin tinggi 

kepemilikan manajer, semakin tinggi pula nilai perusahaan. 

 Sebuah teori yang muncul kemudian, yaitu agency theory, 

memberikan cara pandang yang baru mengenai corporate governance. 

Perusahaan ditunjukkan sebagai suatu hubungan kerja sama antara prinsipal 

(pemegang saham atau pemilik perusahaan) dan agen (manajemen). Adanya 

vested interest manajemen mengakibatkan perlunya proses check and 

balance untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh 

manajemen (Sukamulja, 2004). 

 Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan 

untuk memahami corporate governance. Konsep corporate governance 

timbul sebagai upaya untuk mengendalikan atau mengatasi perilaku 

manajemen yang mementingkan diri sendiri terutama yang terkait dengan 

hak pengendali residual (Nuswandari, 2009) 

2. Teori Stakeholder 

 Menurut Ghozali dann Anis (2007:409) teori stakeholder 

menyatakan bahwa perusahaan bukan lah suatu entitas yang hanya 

beroperasi untuk kepentingan sendiri, melainkan harus memberikan 

manfaat bagi para stakeholdernya yaitu pemegang saham, kreditor, 

konsumen, suplier, pemerintah, masyrakat, dah pihak lainnya. Kelompok 

stakeholder inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen 



14 
 

perusahaan dalam mengungkapkan atau tidak suaatu informasi di dalam 

keuangan suatu perusahaan. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk bisa 

membantu suatu  manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan 

nilai sebagai dampak dari aktivvitas-aktivitas yang dilakukan dan 

meminimalkan kerugian yang muncul bagi stakeholder.  

 Dalam mengembangkan stakeholder theory, Freeman dan Reed 

(1983)memperkenalkan konep stakeholder dalam dua model yaitu : (1) 

model kebijakan dan perencanaan bisnis, (2) model tanggung jawab sosial 

perushaan dari  manajemen stakeholder. Pada model pertama fokusnya 

adalah untuk mengembangkan dan mengevaluasi persetujuan keputusan 

stategis perusahaan dengan kelompok-kelompok yang dukungannya 

diperlukan untuk kelangsungan perusahaan,  model ini dapat digunakan 

perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan stakeholdernya. 

Sementara model kedua adalah perencanaan perusahan dengan 

memasukkan pengaruh eksternal yang mungkin berlawanan bagi 

perusahaan. Kelompok-kelompok yang berlawanan ini termasuk badan 

regulator (government) dengan kepentingan khusus terhadap perusahaan. 

Good Corporate Governance merupakan suatu strategi perusahaan untuk 

memuaskan keinginan stakeholders, semakin baik pengungkapan GCG 

yang dilakukan oleh perusahaan maka stakeholder akan semakin terpuaskan 

dan dapat memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala 

aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan 

mencapai profit.  
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3. Corporate Governance 

Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang diatur 

dan dikendalikan untuk dapat meningkatkan kualitas pelaporan  keuangan 

yang diharapkan dapat meningkatkan nilai (Siallagan dan Machfoedz, 

2006). Esensi dari Corporate Governance adalah peningkatan kinerja 

manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku 

kepentingan lainnya (Kaihatu, 2006). Sedangkan menurut Bukhori dan 

Raharja (2012)Corporate Governance merupakan serangkaian mekanisme, 

yang mana mekanisme itu terdiri dari struktur, sistem dan proses yang 

digunakan oleh organ-organ didalam perusahaan untuk  mengarahkan dan 

mengendalikan operasional perusahaan agar berjalan sesuai dengan apa 

yang diharapkan perusahaan.  

Definisi Corporate Governance dari Committee (1992)yaitu: 

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, 

pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan 

serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan 

dengan hak-hak dan kewajiban lainnya, atau dengan kata lain suatu system 

yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.” Corporate governance 

yang diterapkan mencerminkan bagaimana pemilik perusahaan mengatur 

dan mengawasi manajemen termasuk bagaimana pengungkapan yang 

dilakukan manajemen.  

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Good 

Corporate Governance adalah suatu proses dari struktur yang digunakan 
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oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada suatu 

perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi 

pemegang saham dengan tetap memperlihatkan kepentingan stakeholder 

lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan norma yang 

berlaku.  

Good Corporate Governance merupakan proses dan struktur yang 

digunakan oleh organ perusahaan untuk menentukan kebijakan dalam 

rangka meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perseroan, 

sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham dalam 

jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan para stakeholder 

berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Good Corporate Governance diperlukan untuk mendorong 

terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan 

perundang-undangan. Oleh karena itu, penerapan GCG perlu didukung oleh 

tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai 

regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai 

pengguna produk dan jasa dunia usaha. 

Untuk meningkatkan keberhsilan usahanya, suatu perusahaan perlu 

menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Prinsip-

prinsipyang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha 

(sustainability) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan 

stakeholdermenurut KNKG (2006) yaitu: 



17 
 

a. Transparansi (Transparancy) 

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah 

diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus 

mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang 

disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang 

penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan 

pemangku kepentingan lainnya.  

b. Akuntabilitas (Accountability) 

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara 

transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, 

terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap 

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan 

untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 

 

c. Responsibilitas (Responsibility) 

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan 

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang 

dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 

d. Independensi (Independency) 
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Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola 

secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling 

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

e. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) 

Di dalam melaksanakan kegiatannya, suatu perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lainnya yang berdasarkan atas asas kewajaran dan kesetaraan. Prinsip 

kewajaran dan kesetaraan adalah prinsisp yang mengandung unsur 

keadilan, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang 

diambil demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan termasuk 

para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor dan masyarakat luas.  

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 

Sesuai dengan Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang perseroan 

terbatas, organ perusahaan terdiri dari rapat umum pemegang saham 

(RUPS), dewan komisaris dan direksi. Kepengurusan perseroan menganut 

sistem dua badan (two boards system), yaitu dewan direksi dan komisaris 

yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan 

fungsinya masing-masing. 

Perusahaan meyakini bahwa hubungan yang wajar antar Organ 

Perusahaan sangat berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan 

Perusahaan dan implementasi Good Corporate Governance. Oleh karena 
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itu, Perusahaan mempunyai komitmen untuk secara tegas memisahkan 

fungsi dan tugas masing-masing Organ Perusahaan, yaitu Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi.Masing-masing Organ 

Perusahaan selalu menghormati dan bertindak sesuai fungsi dan peranan 

masing-masing, berhubungan atas dasar prinsip kesetaraan dan saling 

menghargai tugas dan tanggung jawab masing-masing.  

Menurut Hamdani (2016) struktur Corporate Governance adalah 

organ-organ perusahaan yang memiliki peran penting dalam 

penerapan Good Corporate Governance. Struktur GCG meliputi organ 

utama yaitu Pemegang saham/RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi serta 

organ pendukung GCG antara lain Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, 

dan Satuan Pengawas Internal (SPI). 

Mekanisme Good Corporate Governance dibedakan menjadi dua 

yaitu internal dan eksternal. Menurut Bukhori dan Raharja (2012)pihak-

pihak yang terlibat langsung dalam struktur mekanisme internal adalah 

agent dan principal yang terdiri atas komposisi board of directors dan 

executive manajer di dalam perusahaan yang berhubungan dengan 

pengambilan keputusan operasional perusahaan. Sedangakn struktur 

mekanisme eksternal adalah pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung 

dengan proses pengambilan keputusan. Mekanisme pengendalian eksternal 

tidak lagi berupa pasar modal saja, tetapi juga perbankan yang memberi 

suntikan dana, masyarakat selaku konsumen, supplier, tenaga kerja, 

komunitas lokal, pemerintah selaku regulator, serta stakeholder lainnya. 
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Mekanisme Good Corporate Governance menurt KNKG yang 

digunakan antara lain : 

a. Dewan Direksi  

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dewan direksi 

adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas 

pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud 

dan tujuan perseroan serta mewakili, baik di dalamm dan di luar pengadilan 

sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana diamksud dalam 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Ketentuan mengenai jumlah anggota dan kriteria untuk menjadi seorang 

direksi tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Pengangkatan dan 

penggantian direksi dalam RUPS haruslah memperhatikan rekomendasi 

dan komite remunerasi dan nominasi. 

Keefektivan pengawasan dalam aktivitas suatu perusahaan dapat 

dipengaruhi oleh bagaimana dewan direksi dibentuk dan diorganisisr. 

Kinerja dewan direski yang baik akan mampu mewujudkan tata keloala 

perusahaan (Good Corporate Governance) yang baaik. Semakin baiknya 

pengungkapan informasi terkait tentang Good Corporate Governace maka 

daya tarik perusahaan untuk memikat stakeholder akan semakin tinggi, 

sehingga tujuan perusahaan dapat terpenuhi. 

b. Dewan Komisaris Independen 

Menurut Perauran Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 komisaris 

independen adalah anggota dewan  komisaris  yang  tidak  memiliki 
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hubungan  keuangan,  kepengurusan,  kepemilikan  saham  dan/atau  

hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan 

komisaris dan/atau anggota  direksi.  Komisaris  independen  juga  tidak  

boleh  memiliki  hubungan keuangan  dan/atau  hubungan  kepemilikan  

saham  dengan  bank  sehingga  dapat mendukung  kemampuannya  untuk  

bersikap  independen. 

Dewan komisaris memiliki tugas mengawasi dan memberikan masukan 

kepada dewan direksi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki 

otoritas langsung terhadap perusahaan. Fungsi pokok dari dewan komisaris 

adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja 

dewan direksi. Olehkarena itu posisi dewan komisaris sangat penting 

dalam suatu perusahaan karena dapat menjembatani kepentingan principal 

dalam sebuah perusahaan. 

c. Komite Audit 

Menurut  Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 komite  audit  

adalah  pihak  independen  yang  mengevaluasi  pelaksanaan  audit intern 

dalam rangka menilai kecukupan pengendalian  intern  termasuk 

kecukupan proses pelaporan keuangan. 

Komite Audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. 

Komite Audit membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung 

jawab pengawasannya. Dalam kapasitasnya, Komite Audit bertanggung 

jawab untuk membuka dan memelihara/menjaga komunikasi antara 

Komite Audit dengan Dewan Komisaris, Direksi, unit audit internal, 
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akuntan independen dan manajer keuangan. Dilihat dari sisi keanggotaan, 

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris 

dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 

Selain itu Komite Audit juga membantu Direksi yang memiliki tanggung 

jawab dalam hal pengawasan. Komite juga membuat rekomendasi  untuk 

suatu tindakan kepada keseluruhan direksi, dengan kata lain menyimpan 

sejumlah tanggung jawab untuk pengambilan keputusan 

d. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, 

institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana 

perwalianserta  institusi  lainnya  pada  akhir  tahun. Kepemilikan  

institusional bertindak  sebagai pihak yang memonitor perusahaan pada 

umumnya dan manajer sebagai pengelola perusahaan pada khususnya. 

Semakin besar kepemilikan  institusional, maka  semakin  efisien 

pemanfaatan  aktiva  perusahaan  dan  diharapkan  juga  dapat  bertindak  

sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh 

manajemen. 

Adanya monitoring yang cukup tinggi membuat para manajer mempunyai 

derajat direstion yang rendah dalam mengambil setiap keputusan yang 

menguntungkan dirinya. Hal ini akan mengurangi konflik keagen dan 

dapat menyelarskan kepentingan manajemen dan kepentinga pemegang 

saham, sehingga dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Selain itu 

peran kekepemilikan oleh pemerintah juga dapat digunakan sebagai 
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pengendalian untuk  memcahkan konflik yang terjadi  natar dewan 

manajemen dan stakeholder.  

Didalam penerapan Good Corporate Governance ada beberapa 

manfaat yang bisa dirasakan oleh perusahaan, pertama perusahaan dapat 

membenahi faktor-faktor internal yang belum sesuai dan belum 

mendukung terwujudnya GCG berdasarkan  hasil  temuan  selama  survei 

berlangsung. Kedua, peningkatan  kepercayaan investor  dan  publik  

terhadap  perusahaan  karena pelaksanaan konsep  GCG  yang  dilakukan  

oleh  perusahaan. Ketiga, peningkatan  kesadaran  bersama dikalangan  

internal  perusahaan  dan stakeholder terhadap  pentingnya  GCG  dalam  

pengelolaan perusahaan  kearah  pertumbuhan  yang berkelanjutan. 

Keempat, pemetaan  masalah-masalah  strategis  yang  terjadi  di  

perusahaan dalam  penerapan GCG  sebagai masukan  dalam penyusunan 

kebijakan yang diperlukan. Kelima, dapat  dijadikan  sebagai  indikator  

atau standar  mutu  yang  ingin  dicapai  perusahaan  dalam  bentuk  

pengakuan  dari  masyarakat terhadap  penerapan  prinsip-prinsip  GCG. 

Dan yang terkahir, perwujudan  komitmen  dan  tanggung jawab  bersama  

serta  upaya  yang  mendorong seluruh  anggota  organisasi  perusahaan  

untuk menerapkan GCG (Wati, 2012).  

4. Ukuran Perusahaan  

Menurut Bukhori dan Raharja (2012) ukuran perusahaan merupakan 

suatu hal yang penting di dalam proses pelaporan keuangan perusahaan. 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel penting dalam 
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pengelolaan perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa 

besar total aset yang dimiliki perusahaan. Total aset yang dimiliki 

perusahaan menggambarkan permodalan, serta hak dan kewajiban yang 

dimilikinya. Semakin besar ukuran perusahaan dapt dipastikan semakin 

besar pula dana yang dikelola dan semakin kompleks pula 

pengelolaannya. 

Perusahaan besar cenderung mendapatkan perhatian lebih dari  

masyarakat luas. Dengan demikian, biasanya perusahaan besar memiliki 

kecenderungan untuk selalu menjaga stabilitas dan kodisi perusahaan. 

Untuk menjaga stabilitas dan kondisi ini, perusahaan tentu saja akan 

berusaha mempertahankan dann terus meningkatkan kinerjanya.   

Ukuran perusahaan merupakan faktor penting untuk menjelaskan 

tingkat pengungkapan Corporte Governance. Perusahaan merupakan 

suatu tempat dimana terjadinya suatu kesatuan dari berbagai fungsi dan 

kinerja operasional yang bekerja secara sistematis untuk mencapai 

sasaran. Sasarn dari perusahaan merupakan suatu tujuan yang ingin 

dicapai oleh semua pihak yang berkepentingan dalam perusahaan 

tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut piah-pihak yang berkepentingan 

dalam perusahaan harus bekerja sama secara sistematis dalam 

menghasilkan kinerja yang optimal. 

 

5. Kinerja Keuangan 
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Pengukuran kinerja merupakan analisis data serta pengendalian bagi 

suatu perusahaan. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk 

melakukan perbaikan diatas kegiatan operasional agar dapat bersaing 

dengaan perusahaan sejenis. Bagi investor informasi mengenai kinerja 

perusahaan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan untuk tetap 

berinvestasi atau tidak pada perusahaan. Menurut Chariri dan Ghozali 

kinerja perusahaan dapat diukur dengan menggunakan informasi 

keuangan atau juga menggunakan informasi non keuangan. Informasi 

non keuangan ini dapat berupa kepuasan pelanggan atas pelayanan yang 

diberikan oleh perusahaan. Meskipun begitu, kebanyakan kinerja 

perusahaan diukur dengan rasio keuangan dalam periode tertentu. 

Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang 

dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan 

laba(Prasinta, 2012). Kinerja  keuangan merupakan  salah  satu  alat  ukur  

yang  digunakan untuk  mengukur  suatu  kualitas  perusahaan. Kinerja  

keuangan  perusahaan  dapat  dilihat  dan diukur  dengan  menganalisis  

rasio  keuangan  yang  berasal  dari  laporan keuangan(Nurcahyani et al., 

2013). Kinerja keungan merupakan gambaran tentang kondisi dan 

keadaan dari suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis 

keuangan sehingga dapat mengetahui baik atau buruknya kondisi 

keuangan suatu perusahaan dalm periode tertentu.  

Menurut Ross et al (2013) kinerja dicerminkan melalui analisis 

rasio-rasio keuangan. Terdapat lima rasio keuangan yang sering 
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digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, yaitu meliputi 

dimensi manajemen aset, profitabilitas, leverage, likuiditas, dan dimensi 

pasar. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah rasio 

profitabilitas. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Return On Asset (ROA). ROA dapat memberiakn gambaran 

tingkat pengembalian keuntungan yang dapat diperoleh investor atas 

investasinya, selain itu dengan ROA investor juga dapat melihat 

bagaimana peusahaan mengoptimalkan penggunaan assetnya untuk 

dapat memaksimalkan laba perusahaan. 

a. Return On Asset (ROA)  

ROA adalah  rasio  laba  sebelum  bunga  dan  pajak (EBIT) atau 

laba bersih dibagi dengan nilai buku aset di awal tahun fiskal. Return on  

Asset mengukur  laba  perusahaan yang  berhubungan  dengan  semua  

sumber daya disposal (modal pemegang saham ditambah dana jangka 

pendek dan panjang yang  dipinjam). Oleh  karena  itu ROA adalah  

pengukur  yang  sangat  baik  dalam menghitung  tingkat  pengembalian  

bagi  pemegang  saham.  Jika perusahaan  tidak memiliki  utang,  maka  

laba  atas  aset  dan  laba  atas  ekuitas  akan sama. ROA mengukur 

bagaimana  tingkat keuntungan perusahaan berhubungan  terhadap  total 

aset. ROA memberikan  ide  mengenai  bagaimana  manajemen  yang  

efisien menggunakan aset-asetnya untuk menghasilkan laba. 

C. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh kepemilikan institusionalterhadap Kinerja Keuangan 
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Kepemilikan institusional merupakan proporsi pemegang saham 

yang dimiliki oleh perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dann 

kepemilikan kecuali anak perusahan dan institusi lain yang memiliki 

hubungan istimewa atas laporan. Menurut Amyulianthy (2012)kepemilikan 

institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, 

kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam 

meminimaisasi konflik keagenan anatar manajer dan pemegang saham. 

Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme 

monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil manajer. 

Apabila perusahaan memiliki kepemilikan institusional yang besar 

maka pengawasan atas aktiva dan keuntungan yang diperoleh perusahaan 

akan lebih dapat terkontrol. Selain itu  kepemilikan institusional juga dapat 

menghasilkan pengawasan yang lebih intensif pada pelaku manajemen 

dalam tindak kecurangan.  

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan. 

2. Pengaruh dewan direksi terhadap Kinerja Keuangan 

Dewan direksi merupakan organ penting dalam perusahaan dan 

memiliki tugas dan tanggung jawab secara penuh terhadap kepentingan 

perusahaan. Dewan direksi juga memiliki tugas untuk membuat rencana 

strategis dan memstikan berjalannya sistem dalam perusahaan. Menurut 

(Amyulianthy, 2012) dan (Theacini dan Wisadha, 2014) dewan direksi 

berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, peningkatan ukuran dann 
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diversitas dari dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan 

karena terciptanya network dengan pihak luar perusahaan dan menjamin 

ketersediaan sumber daya.  

Peranan dewan direksi sanagat penting dalam perusahaan, karena 

dewan direksi dapat menentukan arah perusahaan dengan kebijakan, strategi 

dan pengambilan keputusan dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki 

oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. 

H2 : Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. 

3. Pengaruh dewan komisaris terhadap Kinerja Keuangan 

Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan 

masukan kepada dewan direksi perusahaan. Dewan komisaris tidak 

memiliki otoritas langsung terhadap perusahaan. Fungsi utama dari dewan 

komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan 

atas kinerja dewan direksi. Karena itu, posisi dewan komisaris sangat 

penting dalam menjembatani kepentingan principal dalam sebuah 

perusahaan. Menurut Amyulianthy (2012) ukuran dewan komisaris yang 

besar dapat memonitoring proses pelaporan keuangan dengan lebih efektif. 

Dengan semakin banyaknya anggota dewan komisaris, pengawasan 

terhadap dewan direksi jauh lebih baik, masukan atau opsi yang akan 

didapat direksi akan jauh lebih banyak. Dewan komisaris diharapkan dapat 

bertanggung jawab dan mengurangi kinerja manajemen puncak yang buruk. 

Semakin besar jumlah komisaris dalam perusahaan menyebabkan 
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manajemen perusahaan tidak dapat melakukan kecurangan sehingga kinerja 

perusahaan baik dan terkontrol. 

H3 : Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. 

4. Pengaruh komite audit terhadap Kinerja Keuangan 

Komite audit berperan untuk mengawasi dan menjembatani 

hubungan auditor internal dan eksternal sehingga pelaporan keuangan 

perusahaan dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seorang auditor 

memainkan peran penting sebagai pengawas untuk memastikan 

pengendalian laporan keuangan dalam rangka meningkatkan kinerja 

(Dewayanto, 2010).  

Komite audit diharapkan mampu menciptakan laporan keuangan 

yang relevan dan bebas dari manipulasi pihak manapun sehingga dapat 

digunakan sebagai evaluasi bagi manajemen. Komite audit juga diharapkan 

dapat menciptakan lingkungan usaha yang transparan dan nantinya dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan. Peningkatan perusahaan nantinya dapat 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

H4 : Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

5. Pengaruh ukuran perusahaan dengan Kinerja Keuangan 

Ukuran perusahaan merupakan suatu hal yang penting di dalam 

proses pelaporan keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan 

seberapa besar total aset yang dimiliki perusahaan. Total aset yang dimiliki 

perusahaan menggambarkan permodalan, serta hak dan kewajiban yang 
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dimilikinya. Semakin besar ukuran perusahaan dapat dipastikan semakin 

besar pula dana yang dikelola dan semakin kompleks pula pengelolaannya. 

Semakin besar ukuran perusahaan maka kinerja keuangan pun semakin baik 

sealin itu perusahaan dengan total aset yang besar akan lebih berhati-hati 

dalam memanfaatkan dan mempertanggung jawabkan total aset yang 

dimiliki untuk dapat memberikan keuntungan jangka panjang (Tisna dan 

Agustami, 2016). Perusahaan besar pada dasarnya memiliki finansial yang 

lebih besar dalam menunjang kinerjanya, tetapi disisi lain suatu entitas  juga 

dihadapkan pada pada masalah keagenan yang lebih besar yang terjadi 

antara principal dan agent tentang perbedaaan kepentingan. 

Perusahaan dengan asset yang besar biasanya dipandang sebagai 

perusahaan yang relatif stabil dan mampu menghasilkan laba yang cukup 

tinggi. Pihak luar maupun investor akan melihat perusahaan besar ini 

sebagai perusahaan yang baik untuk menanamkan dananya sehingga 

memiliki nama atau reputasi yang baik di mata pihak eksternal. Perusahaan 

diharapkan akan selalu berusaha menjaga stabilitas kinerjanya dan semakin 

berhati-hati dalam melakukan pengelolaan perusahaan. Manipulasi dan 

tindak kecurangan dalam perusahaan pun akan berkurang. Dengan begitu, 

diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja perusahaan 

H5 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. 

 

 

B. Kerangka Pemikiran 
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Agar dapat lebih memahami variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian untuk melihat bagaimana pengaruh good corporate 

governance dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan, 

maka dapat dibentuk kerangka pemikiran sebagai berikut :  

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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