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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Penelitian Terdahulu

Nuswandari (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Corporate Governance

Perception Index terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta” yaitu corporate governance memiliki kaitan dengan teori agensi. Konsep teori agensi 

didasari pada permasalahan agensi yang muncul ketika pengurusan suatu perusahaan terpisah 

dari kepemilikannya akibat perbedaan kepentingan. Perusahaan merupakan mekanisme yang 

memberikan kesempatan kepada berbagai partisipan untuk berkontribusi dalam bentuk modal, 

keahlian 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). Tetapi adanya dua partisipan tersebut (principal dan agen) menyebabkan 

timbulnya permasalahan tentang mekanisme yang harus dibentuk untuk menyelaraskan 

kepentingan yang berbeda di antara keduanya. Sehingga informasi yang disajikan oleh agen 

terkadang tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Konsep corporate 

governance timbul sebagai upaya untuk mengendalikan atau mengatasi perilaku manajemen 

yang mementingkan diri sendiri. Corporate governance menciptakan mekanisme dan alat 

kontrol untuk memungkinkan terciptanya sistem pembagian keuntungan dan kekayaan yang 

seimbang bagi stakeholder dan menciptakan efisiensi bagi perusahaan. 

Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam 

hubungan keagenan (Eisenhardt, 1989 dalam Darmawati, dkk., 2005). Pertama adalah masalah 

keagenan yang timbul pada saat (a) keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agen berlawanan 

dan (b) merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi 
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tentang apa yang telah benar- benar dilakukan oleh agen. Permasalahannya adalah bahwa 

prinsipal tidak dapat memverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu secara tepat. Kedua, 

adalah masalah pembagian risiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen memiliki sikap yang 

berbeda terhadap risiko. Oleh karena itu dibuat kontrak yang diharapkan dapat menyelaraskan 

kepentingan principal dan agen. 

Menurut Dominiku., dkk, 2014 mengatakan bahwa mekanisme Good Corporate 

Governance diyakini dapat meminimalisir terjadinya agency problem. Penerapan mekanisme 

good corporate governance dalam perusahaan tidak semudah memahami konsepnya. 

Penyimpangan masih bisa muncul akibat tidak adanya integritas dari manajemen perusahaan. 

Timbulnya ketidaktaatan, kesalahpahaman, konflik peran, serta fungsi pengambilan keputusan 

diantara pengelola perusahaan, dan bahkan manipulasi keuangan oleh pihak direksi maupun 

manajer merupakan penyimpangan yang dapat muncul dalam proses penerapan. Keberhasilan 

penerapan corporate governance tidak hanya bergantung pada prinsip dan peraturan yang ada, 

melainkan bergantung pada integritas dan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam 

perusahaan.  

Menurut Al-Faki (2006), untuk memunculkan keselarasan antara pemilik perusahaan dan 

manajemen, diperlukan transparansi dari pihak manajemen kepada pemilik perusahaan, serta 

keadilan kepada stakeholders lain. Dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance 

Indonesia disebutkan ada lima asas yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 

independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Kelima asas ini membantu perusahaan untuk 

meminimalisir adanya agency problem, sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih baik. 

Menurut Windah., dkk (2013) mengatakan bahwa penerapan Good Corporate Governance 

dalam kinerja perusahaan merupakan saksi kunci sukses bagi perusahaan untuk memperoleh 
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keuntungan dalam jangka panjang dan dapat bersaing dengan baik dalam bisnis global dan 

menurut Sayidah (2007) mengatakan bahwa para investor cenderung menghindari perusahaan-

perusahaan yang memiliki predikat yang buruk dalam Corporate Governance. Perhatian yang 

diberikan para investor terhadap Good Corporate Governance sama besarnya dengan perhatian 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Para investor yakin bahwa perusahaan yang menerapkan 

praktek Good Corporate Governance telah berupaya meminimalkan resiko keputusan yang akan 

menguntungkan diri sendiri, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan yang pada akhirnya 

akan memaksimalkan nilai perusahaan.  

Penelitian terkait dengan praktek corporate governance dan nilai perusahaan dilakukan oleh 

Savitri (2006) dengan judul “Analisis leverage, kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional terhadap nilai perusahaan pada perusahaan real estate dan property yang listed di 

BEJ” membahas mengenai analisis pengaruh pengungkit keuangan, kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan pada perusahaan tanah dan bangunan yang 

terdaftar di BEJ pada tahun 2003 sampai 2005. Sampel pada penelitian ini dipilih dengan metode 

pemilihan sampel bertujuan sesuai dengan criteria yang telah ditentukan, salah satunya yaitu 

perusahaan dengan struktur kepemilikan manajerial kurang dari 20% dan kepemilikan 

intitusional lebih dari 30%. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkit 

keuangan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Struktur kepemilikan manajerial terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Agency Theory 
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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, 

keahlian 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). Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi 

dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan (Eisenhardt, 1989 dalam 

Darmawati, dkk., 2005). Pertama adalah masalah keagenan yang timbul pada saat (a) keinginan 

atau tujuan dari prinsipal dan agen berlawanan dan (b) merupakan suatu hal yang sulit atau 

mahal bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang telah benar-benar dilakukan 

oleh agen. Permasalahannya adalah bahwa prinsipal tidak dapat memverifikasi apakah agen telah 

melakukan sesuatu secara tepat. Kedua, adalah masalah pembagian risiko yang timbul pada saat 

prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Adanya perbedaan kepentingan 

antara keduanya  

Oleh karena itu,unutk mengatasi perbedaan kepentingan tersebut dibuat kontrak yang 

diharapkan dapat menyelaraskan kepentingan principal dan agen. Dimana dalam kotrak timbal 

balik tersebut terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh agen dan principal sesuai 

dengan tujuan perusahaan.   

2. Good Corporate Governance 
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Good corporate governance dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan stuktur yang 

digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham, pemilik modal, komisaris/dewan pengawas 

dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna 

mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap meningkatkan 

kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan nilai-

nilai etika (Sutedi, 2011). 

Selain itu, menurut pedoman tata kelola (BEI) tahun 2011 tentang corporate governance 

merupakan suatu system yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara 

profesional yang berdasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 

independen, serta kewajaran dan kesetaraan. Tujuan utama dilaksanakannya Good Corporate 

Governance adalah untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan 

pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya dalam jangka panjang.  

Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep Good Corporate Governance ini; pertama 

pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu, 

dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara tepat 

waktu, akurat, transparansi terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan 

stakeholder (Kaihatu, 2006). 

a. Prinsip Corporate Governance 

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari corporategovernance yang menjadi 

indicator (Hamdani, 2016) yaitu: 

1) Akuntabilitas (accountability) 

Prinsip dasar akuntabilitas bagi perusahaan harus dapat 

mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu 
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perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan dengan 

perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan 

pemangku kepentingan lain. Akuntabillitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk 

mencapai kinerja yang berkesinambungan. Akuntabilitas yang dimaksud adalah 

akuntabilitas yang menjamin tersedianya mekanisme, peran tanggung jawab jajaran 

manajemen yang professional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil 

sehubungan dengan aktivitas perusahaan. 

2) Pertanggungjawaban (responsibility)  

Prinsip dasar responsibilitas, pada prinsipnya perusahaan harus mematuhi 

peraturan perundang-undangan dan menjamin hak pihak-pihak yang berkepentingan 

serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat 

terpelihaara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan 

sebagai good corporate nitizen. Dalam hal ini tanggung jawab mencakup adanya 

deskripsi yang jelas tentang peranan dari semua pihak dalam mencapai tujuan bersama, 

termasuk memastikan dipatuhinya peraturan serta nilai-nilai social. 

3) Keterbukaan (transparency) 

Prinsip dasar transparansi menunnjukkan tindakan perusahaan untuk dapat 

memerikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh stakeholders. Transparansi 

mengandung unsur pengungkapan dan penyedia informasi secara tepat waktu, memadai, 

jelas, akurat, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat prinsip 

transparansi dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan 

informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.  

4) Kemandirian (independency) 
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Prinsip dasar independensi dalam pelaksanaan good corporate governance bagi 

perusahaan diharapkan pengeloaan dapat dilakukan secara independen sehingga masing-

masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh 

pihak lain.  

5) Kewajaran (fairness) 

Prinsip kewajaran dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus 

senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lainnnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Prinsip kejawaran dan kesetaraan 

adalah prinsip yang mengandung unsur keadilan, yang menjamin bahwa setiap 

keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang 

berkepentingan, termasuk pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor, serta 

masyarakat luas. Terlebih keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang 

saham minoritas dari tindakan kecurangan.  

Prinsip-prinsip tersebut bukan hanya dijalankan sebagai suatu ketentuan legal, namun 

juga perlu dijadikan kebiasaan di dalam suatu tatanan budaya perusahaan yang lebih 

profesional dan manusiawi. Kelima prinsip tersebut penting karena penerapan prinsip 

good corporate governance secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas 

laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang 

mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan 

(Kaihatu, 2006). 

b. Tujuan Good Corporate Governance 

Tujuan Corporate Governance secara umum adalah untuk menciptakan nilai 

tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, yang secara tegas oleh global 
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Corporate governance adalah menjadi sebuah isu penting dunia. Organisasi 

mempunyai peran kunci untuk bermain dalam peningkatan pengembangan ekonomi 

sosial. Good Governance adalah mesinnya pertumbuhan global, pertanggungjawaban 

penyedia kerja, pelayanan publik dan privat, pengadaan barang dan jasa serta 

infrastruktur. Sekarang ini, efisiensi akan pertanggungawaban organisasi tidak peduli 

apakah organisasi publik atau privat. Good governance telah menjadi agenda pokok 

internasional. The Indonesian institute for corporate governance (IICG) 

mengungkapkan tujuan dari Good corporate governance: 

a)  Meraih kembali kepercayaan investor dan kreditor nasional serta internasional.  

b)   Memenuhi tuntutan standar global.  

c) Meminimalkan biaya kerugian dan biaya pencegahan atas penyalahgunaan 

wewenang pengelolaan.  

d) Meminimalkan cost of capital dengan menekan resiko yang dihadapi kreditur.  

e)   Meningkatkan nilai saham perusahaan.  

f)   Mengangkat citra perusahaan di mata publik 

Adapun tujuan dari penerapan prinsip good corporate governance (Fitriana, 

2014), antara lain: 

a. Medorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang 

didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kesetaraan 

dan kewajaran.  

b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ 

perusahaan yaitu dewan komisaris, direksi, dan rapat umum pemegang saham.  
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c. Mendorong organ perusahaan agar dapat membuat keputusan dan menjalankan 

tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan. 

d. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggungjawab social perusahaan terhadap 

masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. 

e. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap 

memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. 

f. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, 

sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi 

dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. 

c. Manfaat Penerapan Good Corporate Governance 

Esesnsi corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui 

supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen 

terhadap Shareholder dan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka 

aturan dan peraturan yang berlaku (Tri Gunarsih, 2003). Good Corporate Governance 

memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif 

sehingga tercipta mekanisme checks and balance di perusahaan. Manfaat bagi 

perusahaan yang menerapkan good corporate governance  seperti yang dikemukakan 

oleh Achmad Daniri yang dikutip oleh Djatmiko (2002) adalah bahwa esensi dari 

good corporate governance ini secara ekonomis akan menjaga kelangsungan usaha, 

baik profitabilitasnya maupun pertumbuhannya. 

Corporate governance merupakan pedoman bagi manajer untuk mengelola 

perusahaan secara best practice. Manajer akan membuat keputusan keuangan yang 
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dapat menguntungkan semua pihak (stakeholder). Manajer bekerja secara efektif dan 

efisien sehingga dapat menurunkan biaya modal dan mampu meminimalkan risiko. 

Usaha tersebut diharapkan menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Investor akan 

memperoleh pendapatan (return) sesuai dengan harapan. Dampak penerapan good 

corporate governance selain bisa menghilangkan KKN dan menciptakan serta 

mempercepat iklim berusaha yang lebih sehat juga meningkatkan kepercayaan 

investor dan kreditor. Di sinilah kaitan antara penerapan good corporate governance 

dengan kinerja perusahaan. Penerapan corporate governance yang baik akan 

membuat investor memberikan respon yang positif terhadap kinerja perusahaan dan 

meningkatkan nilai pasar perusahaan. 

d. Mekanisme Good Corporate Gevernance 

Mekanisme corporate governance merupakan suatu aturan main, prosedur 

dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keptusan dengan pihak yang 

melakukan control terhdap keputusan tersebut. Mekanisme corporate governance 

diarahkan untuk menjamin dan mengawasi jalannya system corporate governance 

dalam sebuah organisasi. 

Mekanisme corporate governance dibagi menjadi dua kelompok: Pertama 

yaitu internal mechanism (mekanisme pengendali internal) yang merupakan 

mengendali perusahaan yang dilakukan dengan seperangkat aturan yang mengatur 

tentang mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return maupun resiko-

resiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen (Walsh dan Seward, 1990 dalam Arifin, 

2005). 
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Kemudian salah satu pilihan mekanisme pengendalian internal untuk 

menyamakan kepentingan pemegang saham dan manager adalah dengan kontrak 

intensif jangka panjang, dimana ketika manager mampu meningkatkan nilai 

perusahaan maka dapat diberikan insentif. Dengan demikian manager dapat 

termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan yang berdampak juga pada 

kemakmuran pemegang saham. Jansen (1993 dalam Arifin , 2005). 

Kedua yaitu exsternal mechanisms (mekanisme pengendalian eksternal) 

adalah pengendalian atas perusahaan yang dilakukan oleh pasar. Pengendalian ini 

berdasarkan pada teori pasar yang digunakan unutk mengendalikan perusahaan, 

pengendalian tersebut dilakukan apabila diketahui bahwa managemen telah 

menguntungkan diri sendiri yang terlihat dari nilai perusahaan yang menurun. Unsur-

unsur mekanisme Good Corporate Governance yang berasal dari eksternal 

perusahaan. Masalah lain dapat timbul berdasarkan masalah keagenan adalah adanya 

informasi asimetri dimana manajemen memiliki hak untuk menentukan informasi 

yang mana yang akan disebarkan dan diungkapkan kepada pihak luar. (termasuk 

pemegang saham) dan yang disimpan untuk internal perusahaan. 

e. Komponen Corporate Governance 

a. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak 

yang berbentuk institusi seperti bank, perusahaan asuransi, dan institusi 

(Wahidahwati, 2001). Institusi biasanya dapat menguasai mayoritas saham karena 

mereka memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang 

saham lainnya. Bila dihubungkan dengan fungsi monitoring, investor institusional 
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diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen yang lebih 

baik dibandingkan secara individual.  

Monitoring yang dilakukan pihak institusi tentu lebih efektif dibandingkan 

oleh pihak individu karena institusi memiliki sumber daya dan kemampuan yang 

lebih besar sehingga mampu melakukan monitoring yang lebih kuat. Hal ini 

menyebabkan dengan adanya kepemilikan institusional perusahaan akan semakin 

terdorong untuk mengungkapkan informasi lebih cepat, untuk menghindari 

berkurangnya relevensi dari informasi tersebut. 

Menurut Wening (2009), kepemilikan institusional merupakan salah satu 

factor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Adanya kepemilikan oleh 

institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal 

terhadap kinerja menejemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber 

kekuasaan yang dapat digunakan unutk mendukung atau sebaliknya terhadap 

kinerja keuangan. 

b. Dewan komisaris independen 

  Dewan komisaris independen sebagai organ perusahaan bertugas dan 

bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan 

nasihat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa perusahaan meaksanakan 

Good Corporate Governance. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut 

serta dalam mengambil keputusan operasional.Dewan komisaris independen harus 

memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat 

bertindak independen.  

c. Ukuran Dewan Komisaris 
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Dewan komisaris ini berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang 

dilaksanakan oleh menajemen (direksi). Dengan demikian dewan komisaris yang 

aktif menjalankan fungsinya dapat mencegah konsentrasi pengendalian yang terlalu  

banyak ditangan manajemen (direksi)(Mulyadi, 1993). 

Dewan komisaris yang independen  secara umum mempunyai pengawasan 

yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan 

kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh 

manajer(Marrakchi Chtourou et al., 2001)dengan kata lain, semakin kompeten 

dewan komisaris maka semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam 

pelaporan keuangan. 

  Dewan  komisaris dapat melakukan tugasnya sendiri maupun dengan 

mendelegasikan kewenangannya pada komite yang bertanggung jawab pada 

dewan komisaris.Dewan komisaris harus memantau efektifitas praktek 

pengelolaan korporasi yang baik (good corporate governance) yang diterapkan 

perseroan bilamana perlu melakukan penyesuaian(Antonia, 2008). 

Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil 

yang beragam. Salah satu argumen menyatakan bahwa makin banyaknya personel 

yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruknya kinerja yang 

dimiliki perusahaan (Yermack 1996, Eisenberg, Sundgren, dan Wells 1998, dan 

Jensen 1993 dalam Khomsiyah, 2003). Hal tersebut dapat dijelaskan dengan 

adanya agency problems (masalah keagenan), yaitu dengan makin banyaknya 

anggota dewan komisaris maka badan ini akan mengalami kesulitan dalam 

menjalankan perannya, diantaranya kesulitan dalam mengawasi dan 
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mengendalikan tindakan dari manajemen, serta kesulitan dalam mengambil 

keputusan yang berguna bagi perusahaan (Yermack 1996, Jensen 1993). 

  Adanya kesulitan dalam perusahaan dengan anggota dewan komisaris 

yang banyak ini membuat sulitnya menjalankan tugas pengawasan terhadap 

manajemen perusahaan yang nantinya berdampak pula pada kinerja perusahaan 

yang semakin menurun (Yermack 1996, Eisenberg, Sundgren, dan Wells 1998 

dalam Khomsiyah, 2003). 

d. Ukuran Perusahaan 

  Ukuran perusahaan merupakan salah satu yang dipertimbangkan investor 

dalam melakukan investasi. Variabel ukuran perusahaan menunjukkan adanya 

perbedaan resiko usaha perusahaan besar dan kecil. Pengukuran variabel ukuran 

perusahaan berdasarkan total aktiva (Nurly, Arninda, 2011).Ukuran perusahaan 

pada dasarnya terbagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan 

menengah, dan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

struktur pendanaan dengan didasarkan pada kenyataan bahwa semakin besar 

ukuran perusahaan, maka akan ada kecenderungan untuk menggunakan jumlah 

pinjaman yang lebih besar pula.  

  Hal ini disebabkan karena perusahaan memiliki kebutuhan dana yang 

besar, dan salah satu alternatif pemenuhan dana yang tersedia adalah dengan 

pendanaan eksternal. Pendanaan eksternal dapat diperoleh dengan penerbitan 

saham, obligasi, maupun utang. Sehingga, dalam rangka pemenuhan pendanaan 

dana eksternal tersebut perusahaan akan lebih meningkatkan kualitas implementasi 
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Corporate Governance dalam menjalankan perusahaanya (Erfina Kurnia Sari, 

2009). 

  Ukuran perusahaan mengambarkan besar kecinya suatu perusahaan yang 

dapat dinyatakan dengan total aktiva. Semakin besar total aktiva maka semakin 

besar pula ukuran suatu perusahaan. Semakin besar total aktiva maka semakin 

besar modal yang ditanam, sementara semakin banyak penjualan maka semakin 

banyak juga perputaran uang dalam perusahaan. Dengan demikian, ukuran 

perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki perusahaan.  

3. Kinerja Keuangan Perusahaan 

Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu, dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi. Kinerja perusahaan adalah 

tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Pelaporan kinerja 

merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua 

aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. Dalam hubungannya 

dengan kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang sering dijadikan 

dasar untuk penilaian kinerja perusahaan (Rahmawati, 2010). Salah satu jenis laporan 

keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu 

adalah laporan laba rugi (Simanjuntak 2005). 

Penilaian kinerja dapat dilakukan dengan berbagai macam indikator atau variable  

penilaian untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan. Pada umumnya penilaian 

kinerja perusahaan berdasarkan pada informasi kinerja yang berasal dari laporan 

keuangan. Laporan keuangan tersebut bermanfaat untuk membantu investor, kreditor, 

calon investor, dan para pengguna lainnya dalam rangka membuat keputusan investasi, 
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keputusan kredit, analisis saham serta menetukan prospek perusahaan dimasa yang akan 

datang. Penilaian kinerja perusahaan dilakukan agar tercapai tujuan perusahaan dengan 

baik, dengan cara memotivasi agar dapat memenuhi standar perilaku perusahaan guna 

mencapai sasaran organisasi (Pratiwi, 2012). 

Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam 

menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Di samping itu, informasi tersebut 

juga berguna dalam perumusan perimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam 

memanfaatkan sumber daya (IAI, 2001). Penilaian kinerja menurut Sucipto (dalam 

Indriastiti 2009) dimanfaatkan oleh manajer untuk hal-hal berikut:  

a) Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian 

karyawan secara maksimal.  

b) Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti 

promosi, transfer dan pemberhentian.  

c) Menyediakan kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk 

menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. 

d) Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka 

menilai kinerja mereka.  

Dalam pelaksanaan kinerja selalu diiringi dengan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja 

berarti memberi nilai atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan untuk itu 

diberikan imbalan, kompensasi atau penghargaan. Evaluasi kinerja merupakan cara yang 

paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada para pekerja. Setiap 

orang pada umumnya ingin berprestasi dan mengharapkan prestasinya diketahui dan 

dihargai oleh orang lain. Dengan seperti orang tersebut akan berusaha untuk 



21 
 

mempertahan prestasinya, karena orang tersebut merasa bahwa prestasinya diterima dan 

dihargai oleh orang lain atau dalam suatu perusahaan, prestasi pekerja atau karyawan 

dapat diterima dan dihargai oleh atasannya. Hal ini diharapkan dapan mengurangi 

tindakan teori agensi yang di lakukan oleh manajemen.  

Evaluasi kinerja perusahaan dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan, terutama 

bila terjadi kelambatan atau penyimpangan. Dan evaluasi kinerja juga dimaksudkan 

untuk mengetahui posisi dan tingkat pencapaian sasaran perusahaan, terutama untuk 

mengetahui bila terjadi kelambatan atau penyimpangan harus segera diperbaiaki, 

sehingga sasaran atau tujuan dapat tercapai. Hasil evaluasi kinerja atau penilaian kinerja 

juga dapat digunakan untuk menyususn rencana kerja perusahaan selanjutnya 

(Hardikasari, 2011). 

a. Pengukuran Kinerja Perusahaan 

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja perusahaan 

adalah Return on Equity (ROE) untuk mengukur seberapa efektif perusahaan 

memanfaatkan kontribusi pemilik dan atau seberapa efektif perusahaan menggunakan 

sumber-sumber lain untuk kepentingan pemilik. Secara umum perhitungan ROE 

dihasilkan dari pembagian laba dengan ekuitas selama satu tahun terakhir. Semakin tinggi 

ROE menunjukkan semakin efisien perusahaan menggunakan modal sendiri untuk 

menghasikan laba atau keuntungan bersih. ROE digunakan untuk mengukur tingkat 

pengembalian perusahaan atau efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan 

dengan memanfaatkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan.  

ROE yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham dan menunjukkan pertumbuhan 
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perusahaan kedepannya. Sehingga dengan ROE yang tinggi menunjukkan kinerja 

keuangan perusahaan juga baik, yang mengakibatkan investor tertarik menanamkan 

modal. Sebaliknya, jika ROE yang rendah menunjukkan kondisi kinerja keuangan 

perusahaan yang tidak baik, sehingga investor kurang tertarik untuk menanamkan modal 

pada perusahaan yang bersangkutan.  

C. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran pada gambar 2.1 maka peneliti menarik hipotesis 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

Kepemilikan institusional, dimana umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang 

memonitor perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien 

pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan 

terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faizal, 2004). Begitu pula 

menurut Wening (2009) Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka 

Kepemilikan Institusional 

Ukuran Perusahaan 

Dewan Komisaris 
  

Kinerja Perusahaan: 

ROE 
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semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai 

perusahaan.  

Menurut Xu and Wang, et al. dan Bjuggren et al., (dalam Tarjo, 2008), bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan dan 

kinerja perusahaan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa kepemilikan institusional menjadi 

mekanisme yang handal sehingga mampu memotivasi manajer dalam meningkatkan 

kinerjanya yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Shleifer dan Vishny 

(dikutip oleh Tendi Haruman, 2007) menyatakan bahwa jumlah pemegang saham besar 

mempunyai arti penting dalam memonitor perilaku manajer dalam perusahaan. Dengan 

adanya kepemilikan institusional akan dapat memonitor tim manajemen secara efektif 

dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

 H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

perusahaan 

2. Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan  

Pengawasan oleh dewan komisaris dirasa belum cukup. Ini karena anggota dewan 

komisaris bisa saja berasal dari pemegang saham perusahaan atau anggota dewan direksi. 

Untuk itu setiap perusahaan yang menerapkan corporate governance diharuskan 

memiliki dewan komisaris independen.. Dewan komisaris independen anggotanya tidak 

berasal dari dewan direksi ataupun pemegang saham. Karena dewan komisaris 

independen berfungsi sebagai pemisah kepentingan antara pemilik perusahaan dengan 

manajemen. Dengan adanya dewan komisaris independen, diharapkan fungsi pengawasan 

terhadap dewan direksi dan manajemen perusahaan menjadi lebih optimal dan penilaian 

atas kinerja manajemen menjadi lebih objektif. Maka manajemen perusahaan akan terus 
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meningkatkan kinerjanya, yang mana berimbas pula pada meningkatnya kinerja 

perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis berikut.  

H2: Independensi dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan 

Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran 

perusahaan. Penentuan ukuran perusahaan dapat dinyatakan dengan total aktiva. Factor 

ukuran perusahaan yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan merupaka factor 

penting dalam pembentukan laba. Perusahaan besar yang dianggap telah mencapai tahap 

kedewasaan merupakan suatu gambaran bahwa perusahaan tersebut relative lebih stabil 

dan lebih mampu mengahasilkan laba dibandingkan perusahaan kecil (Argestya, 2012). 

Dengan adanya sumber daya yang besar, makan perusahaan dapat melakukan investasi 

baik aktiva lancar maupun aktiva tetap juga memenuhi permintaan produk. Hal ini akan 

semakin memperluas pangsa pasar. Dengan adanya penjualan yang semakin meningkat 

perusahaan dapat menutup biaya yang keluar pada saat proses produksi, dengan begitu 

laba akan meningkat (Hastuti, 2009). 

H3: Ukuran persahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan  

 


