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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis untuk 

mengembangkan teori dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu diambil 

dari beberapa hasil penelitian dan melihat metode penelitian yang digunakan oleh 

peneliti yang sebelumnya sebagai referensi dengan variabel dependen atau 

independen yang sama. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu : 

Menurut Wati (2012), dalam penelitiannya tentang “Pengaruh Praktek Good 

Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di Bursa Efek 

Indonesia” dengan pengujian menggunakan metode regresi sederhana, berdasarkan 

pengolahan data serta pembahasan yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa 

Praktek Good Corporate Governance (CGPI) berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROE dan NPM pada perusahaan 

yang terdaftar di BEI yang masuk dalam daftar pemeringkatan oleh The Indonesia 

Institute for Corporate Governance (IICG). 

Menurut Tertius dan Christiawan (2015) dengan penelitiannya yang 

menggunakan regresi linier berganda sebagai analisis pengujian, disimpulkan 

bahwa Good corporate governance di pisahkan menjadi beberapa variabel 

independen antara lain dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan 

kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan dengan variabel kontrol ukuran 

perusahaan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen yaitu ROA. Namun secara individual, dewan komisaris dan kepemilikan 
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manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, karena semakin besar 

dewan komisaris dan kepemilikan manajerial maka tidak mempengaruhi jumlah 

ROA yang dihasilkan. Sedangkan, dewan komisaris independen dan ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Semakin besar dewan 

komisaris independen dan ukuran perusahaan, maka ROA yang dihasilkan semakin 

kecil atau menurun. 

 Menurut Nurcahyani et al. (2013) dengan uji penelitian menggunakan 

statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Disimpulkan bahwa : 

1. Good corporate governance berpengaruh terhadap ROE. Hal tersebut 

membuktikan bahwa perusahaan yang sudah menerapkan good corporate 

governance dengan baik akan mampu memberikan keuntungan kepada 

perusahaan atas modal yang telah dikeluarkan dari para pemegang saham.  

2. Good corporate governance berpengaruh terhadap ROA. Hal tersebut 

membuktikan bahwa perusahaan yang sudah menerapkan good corporate 

governance dengan baik akan mampu memberikan keuntungan kepada 

perusahaan dengan memanfaatkan aktiva yang telah dikeluarkan 

perusahaan, sehingga dengan diterapkannya good corporate governance ini, 

perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangannya.  

3. Kepemilikan saham oleh institusional pada penelitian ini menunjukan 

hubungan positif dan berpengaruh terhadap ROE. Hal ini memberikan bukti 

bahwa apabila suatu perusahaan memiliki kepemilikan saham oleh 

institusional yang besar, dapat mampu memberikan suatu pengawasan yang 
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kemudian hak dari para stakeholder ini dapat dipenuhi, sehingga juga akan 

memberikan keuntungan kepada para pemegang saham.  

4. Kepemilikan saham oleh institusional pada penelitian ini menunjukan 

hubungan positif dan berpengaruh terhadap ROA. Apabila suatu perusahaan 

memiliki kepemilikan saham oleh institusional yang besar, dapat mampu 

memberikan suatu pengawasan atas aktiva yang telah dikeluarkan 

perusahaan dan keuntungan yang akan didapat dapat lebih terkontrol di 

perusahaan. 

Menurut Lestari dan Yulianawati (2015) dengan penelitiannya yang 

menggunakan uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda, dapat disimpulkan 

dari hasil penelitian bahwa : 

1. Hasil dari uji F yang dilakukan menunjukkan bahwa Good Corporate 

Governance yang dibagi menjadi beberapa komponen diantaranya: 

kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite 

audit, dan leverage secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

2. Hasil uji t yang dilakukan menunjukkan bahwa mekanisme corporate 

governance yang terdiri dari kepemilikan institusional berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan, sedangkan proporsi dewan komisaris 

independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

3. Hasil uji t terhadap leverage menunjukkan bahwa leverage berpengaruh 

negatif terhadap kinerja keuangan. 

Menurut Syari (2014) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Likuiditas 

dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Rokok di Bursa Efek 
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Indonesia” dengan menggunkan metode regresi linier berganda dan Goodnes of 

Fit (Uji Kesesuaian Model), dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

variabel likuiditas dan leverage secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan yaitu ROA. 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Teori Agensi 

 Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan di dalam teori 

agensi (agency theory) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (nexus of 

contract) antara pemilik sumber daya ekonomis sebagai principal dan manajer 

sebagai agent yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya 

perusahaan. Akibat dari adanya hubungan keagenan tersebut mengakibatkan dua 

permasalahan yaitu : 

1. Terjadinya informasi asimetris (information asymmetry), dimana secara 

umum manajemen memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi 

keuangan yang sebenarya dan posisi operasi entitas dari pemilik. 

2. Terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest), terjadi akibat dari 

ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai 

dengan kepentingan pemilik. 

Adanya konflik kepentingan yang mana kemungkinan agen tidak bertindak 

sesuai kepentingan Principal yang akan memicu timbulnya biaya keagenan 

(Agency Cost). Menurut Eisenhardt (1989) yang dikutip dalam Agustia (2013) 

menjelaskan teori agensi dengan tiga asumsi dasar sifat manusia yaitu : 

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest). 
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2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi untuk masa 

mendatang (bounded rationality). 

3. Manusia selalu berusaha untuk menghindari resiko (risk averse). 

Good Corporate Governance  disini bertujuan agar investor dapat 

mengontrol kinerja manajemen dengan baik agar tidak bertindak sesuai 

kepentingan pribadinya, dengan kata lain good corporate governance 

diharapkan dapat meminimalisir biaya keagenan (Agency Cost) akibat dari 

terjadinya konflik kepentingan. 

2. Pengertian Good Corporate Governance 

 Menurut Rimardhani dan Hidayat (2016), good corporate governance 

merupakan proses yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk 

meningkatkan usaha dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders dalam 

mencapai tujuan perusahaan. Tujuan good corporate governance adalah 

meningkatkan nilai tambah, meningkatkan kemakmuran, serta diarapkan 

berdampak positif pada kinerja keuangan dan kontrol perusahaan. Maka dari itu, 

untuk mencapai tujuan good corporate governance dibutuhkan mekanisme yang 

tersistem untuk memantau kebijakan yang diterapkan. Menurut Wibowo (2012) 

good corporate governance (GCG) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar 

yang efisien, transparan serta konsisten dengan peraturan perundangundangan, 

penerapan good corporate governance juga perlu didukung dengan adanya 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. 
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 Pendapat lain juga mengungkapkan bahwa good corporate governance 

merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang 

saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang 

kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak - hak dan 

kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan 

mengendalikan perusahaan (FCGI, 2001) yang dikutip dalam Sriwedari (2012).  

Menurut Ariyoto (2000) yang dikutip dalam Widyati (2013) unsur-unsur 

Good Corporate Governance dibagi menjadi dua yaitu unsur internal dan unsur 

eksternal. Unsur internal yang ada di dalam perusahaan mencakup : 

 Pemegang saham 

 Dewan direksi,  

 Dewan komisaris 

 Manajer, karyawan 

 Sistem 

 Komite audit 

Metode atau cara yang akan dilakukan dalam pengukuran ini yaitu dengan 

menggunakan banyaknya jumlah dari unsur-unsur internal tersebut yang ada di 

perusahaan. Menurut Amah dan Widhianningrum (2012), menambahkan unsur 

internal perusahaan juga termasuk didalamnya: 

 Rapat umum pemegang saham,  

 Pertemuan dengan board of directors.  
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Sedangkan untuk unsur eksternal good corporate governance dalam 

perusahaan adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan unsur internal 

bisa juga dengan unsur-unsur eksternal seperti: 

 Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum 

 Investor 

 Institusi penyedia informasi 

 Akuntan public 

 Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan 

 Pemberi pinjaman 

 Lembaga yang mengesahkan legalitas 

 Good corporate governance selain memiliki unsur internal dan eksternal 

juga memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi kerangka dalam perumusan 

praktik Good Corporate Governance. Penerapan praktik good gorporate 

governance  yang baik adalah ketika prinsip-prinsip dasar good corporate 

governance tersebut terpenuhi secara maksimal. 

 Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Kep-117/M-MBU/2002 

tanggal 1 Agustus 2002 pasal 3 tentang penerapan praktik corporate governance 

terdapat lima prinsip yaitu: 

1. Kewajaran (Fairnes), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi 

hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  
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2. Transparasi (Transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi 

materil dan relevan mengenai perusahaan. 

3. Kemandirian (Independency), yaitu suatu keadaan di mana perusahaan 

dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan 

pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan  

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat 

4. Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan 

terlaksana secara efektif. 

5. Pertanggungjawaban (Responsibility). yaitu kesesuaian di dalam 

pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

Menurut Effendi (2009:114), perusahaan yang tidak menerapkan praktik 

good corporate governance akan cenderung ditinggalkan atau kurang diminati 

oleh investor untuk berinvestasi, kurang dihargai oleh masyarakat, dan dapat pula 

dikenai sanksi ketika dinilai perusahaan tersebut terbukti melanggar hukum, 

perusahaan yang seperti itu lebih bayak kehilangan peluang untuk melanjutkan dan 

mengembangkan usahanya dengan lancar. Berbeda dengan perusahaan yang telah 

menerapkan praktik good corporate governance perusahaan-perusahaan tersebut 

akan menciptakan nilai dimata masyarakat, distributor, pemasok maupun 

pemerintah, hal tersebut tentu akan membantu dalam kelancaran kemajuan dan 

perkembangan perusahaan. 
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3. Pengertian Leverage 

   Leverage merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja 

keuangan perusahaan kaitannya dengan seberapa besar aktiva yang diperoleh dari 

hutang dan modal, sehingga dengan menggunakan leverage dapat diketahui 

kewajiban tetap yang dimiliki perusahaan terhadap pihak lain serta kesimbangan 

nilai modal dengan aktiva tetap yang ada pada saat itu. Menurut Widianti dan 

Elfina (2015) bahwa rasio Leverage dapat dibagi menjadi 3 tipe yaitu : 

1. Leverage Keuangan (financial leverage), Menurut Kamaludin dan Indriani 

(2012:98) financial leverage merupakanpenggunaan dana dengan beban 

tetap dengan harapan atas penggunaan dana tersebut akan memperbesar 

pendapatan per lembar saham atau mengukur tingkat kepekaan perubahan 

laba per lembar saham atau EPS terhadap perubahan EBIT. Penggunaan 

financial leverage yang semakin besar membawa dampak positif bila 

pendapatan yang diterima dari penggunaan dana tersebut lebih besar 

daripada beban keuangan yang dikeluarkan. Sedangkan dampak negatifnya 

adalah financial leverage yang semakin besar akan menyebabkan semakin 

besarnya hutang yang ditanggung perusahaan, atas beban tetap atau beban 

bunganya. 

2. Leverage Operasi (Operating Leverage), Menurut Brigham dan Houston 

(2009:12) menyatakan bahwa operating leverage adalah seberapa besar 

biaya tetap yang digunakan dalam operasi suatu perusahaan. Karena adanya 

biaya tetap untuk kegiatan operasi usaha maka mengakibatkan adanya 
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peruban dalam penjualan yang akan mengakibatkan perubahan yang lebih 

besar terhadap EBIT perusahaan. 

3. Kombinasi Leverage (Combined Leverage), Menurut kamaludin dan 

indriani (2012:104) leverage total atau sering disebut leverage kombinasi 

merupakan gabungan atau kombinasi antara leverage operasi dan leverage 

keuangan. Leverage total menunjukkan pengaruh perubahan penjualan 

terhadap Earning Per Share (EPS). 

Menurut Utari et al., (2014:61) dikutip dalam Widianti dan Elfina (2015) 

rasio leverage diklasifikasikan sebagai berikut:  

1. Debt to Asset Ratio, yaitu total hutang dibagi total aset. 

2.  Debt to Equity Ratio, yaitu total hutang dibagi total ekuitas. 

3.  Long Term Debt to Equity Ratio, yaitu hutang jangka panjang dibagi 

ekuitas.  

4. Time Interest Earned Ratio, yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi 

bunga.  

5. Fixed Payment Covarage Ratio, yaitu laba sebelum bunga dan pajak 

ditambah pembayaran sewa, dibagi bunga ditambah pembayaran sewa 

ditambah (pembayaran angsuran hutang ditambah dividen saham istimewa) 

kali [1/1 – pajak].  

Perusahaan dengan leverage yang rendah memiliki tingkat resiko kerugian 

yang lebih kecil apabila perekonomian mengalami penurunan namun juga 

memiliki tingkat pengembalian yang relatif rendah ketika perekonomian 

mengalami peningkatan, begitu juga perusahaan dengan leverage yang tinggi tentu 
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saja memiliki tingkat resiko yang tinggi pula, namun memiliki tingkat 

pengembalian yang relatif tinggi ketika perekonomian mengalami kenaikan. 

4. Kinerja Keuangan 

 Untuk menilai kinerja keuangan perusahaan maka dapat dilihat dari lapoan 

keuangan yang dihasilkan perusahaan tersebut dan dapat pula tercermin pada 

perilaku dan kepercayaan investor terhadap perusahaan tersebut, karena 

perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik tentu akan menarik minat investor 

dalam menginvestasikan modalnya ke perusahaan tanpa danya keraguan. 

Menurut Wardoyo dan Veronica (2013) Kinerja keuangan adalah hasil 

keputusan-keputusan yang dibuat secara terus-menerus oleh pihak manajemen 

perusahaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara efektif dan efisien.  

Sedangkan menurut Nurcahyani et al. (2013)  Kinerja keuangan merupakan salah 

satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu kualitas perusahaan. Kinerja 

keuangan perusahaan dapat dilihat dan diukur dengan menganalisis suatu laporan 

keuangan perusahaan. Menurut Isbanah (2015) Kinerja keuangan merupakan 

bagian penting dalam mencapai tujuan perusahaan, karena dalam suatu perusahaan 

laporan atas kinerja keuangan merupakan informasi yang paling penting bagi pihak 

internal maupun eksternal sebagai gambaran keadaan perusahaan yang 

sebenarnya. 

Terdapat beberapa rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja 

perusahaan yaitu : 

a. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) Merupakan Ratio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajian financial 
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jangka pendek yang berupa hutang – hutang jangka pendek (short time 

debt). 

b. Rasio Solvabilitas yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh 

pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur perusahaan tersebut. 

Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva 

perusahaan dibiayai oleh hutang rasio ini menunjukkan indikasi tingkat 

keamanan dari para pemberi pinjaman (Bank). 

c. Rasio Rentabilitas, rasio ini disebut juga sebagai Ratio Profitabilitas yaitu 

rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba atau keuntungan, profitabilitas suatu perusahaan 

mewujudkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang 

menghasilkan laba tersebut. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan : 

a. Menurut Widhianningrum dan amah (2012) dalam penelitianya tentang 

pengaruh mekanisme GCG terhadap kinerja keuangan selama krisis 

keuangan tahun 2007-2009, bahwa dewan komisaris independen 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang di ukur dengan ROI. 

b. Menurut Margaretha dan Zai (2012) dalam penelitiannya tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan Indonesia, bahwa 

lima rasio keuangan yang terdiri dari Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan 

Deposit Ratio (LDR), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), 

Net Performing Loan (NPL) dan Net Interest Margin (NIM), semuanya 
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berpengaruh terhadap profitabilitas keuangan perusahaan yang di ukur 

dengan ROA. 

c. Menurut Widyati (2013) dalam penelitiannya tntang pengaruh dawn direksi, 

dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan 

kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan, berdasarkan hasil 

penelitian secara simultan seluruhnya berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan, namun jika di uji secara parsial dewan komisaris independen dan 

kepemilikan institusional saja yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

C. PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

1. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan 

Menurut Widyati (2013), dewan komisaris independen merupakan 

anggota dewan komisaris yang tidak terikat dengan dewan komisaris 

lainnya maupun dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya, 

maupun pemegang saham pengendali. Dewan komisaris independen 

bertugas memelihara integritas yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa 

pengawasan dan fungsi penasehatan dapat dilakukan dengan benar 

(Martsila dan Meiranto, 2013). Dengan adanya dewan komisaris 

independen, maka kepentingan pemegang saham, baik mayoritas maupun 

minoritas tidak diabaikan karena dewan komisaris independen lebih 

bersikap netral terhadap keputusan yang dibuat oleh pihak manajer. Lebih 

banyak anggota independen maka akan memperbanyak pemantauan 

terhadap kebijakan-kebijakan manajemen perusahaan sehingga 

meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan.  
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Menurut penelitian widyati (2013) disimpulkan bahwa dewan 

komisaris independen secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuanga di uji dengan indikator jumlah dewan komisaris independen dalam 

suatu perusahaan. Begitu juga menurut Aamir Khan (2012) bahwa jumlah 

dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan. Jumlah dewan komisaris independen yang menunjukkan jumlah 

yang meningkat berkaitan dengan terlaksananya pengawasan kinerja 

manajemen yang optimal, maka pihak komisaris akan lebih mudah 

menemukan dan menyelesaikan konflik internal manajemen sehingga tidak 

sampai terjadi adanya konflik keagenan dan pihak perusahaan juga akan 

lebih muda memaksimalkan SDM yang dimiliki, SDM yang baik akan 

berimbas pada kualitas barang yang diproduksi, ketika barang yang 

diproduksi memiliki kualitas yang baik tentu akan menarik banyak 

konsumen untuk membeli produk perusahaan sehingga mempengaruhi 

tingginya penjualan yang berhubungan dengan tingginya kinerja keuangan 

perusahaan. 

H1 = Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan. 

2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan 

Menurut Widyati (2013), bahwa kepemilikan institusional 

merupakan lembaga yag memiliki kepentingan besar dalam memonitoring 

terhadap investasi yang dilakukan perusahaan termasuk investasi saham. 

Dengan adanya kepemilikan sebagian besar saham oleh pihak institusional 

maka manajemen perusahaan akan meminimalisir adanya kecurangan 
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karena para manajer merasa di awasi secara optimal oleh pemilik sebagian 

saham yang mereka kelolah. Lebih banyak saham perusahaan yang 

dimiliki pihak institusional maka akan lebih optimal pengawasan kinerja 

manajemen oleh pihak institusional dalam mengelolah saham perusahaan, 

sehingga meminimalisir adanya manipulasi oleh manajemen dan 

membentuk keselarasan antara keinginan principal dan agen yang 

berdampak pada ketertarikan investor dala menginvestasikan hartanya 

sehingga meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Menurut penelitian 

Nurcahyani et.al (2013), bahwa kepemilikan saham pihak institusional 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan diukur dengan indikator 

ROE dan ROA. Begitu juga dengan hasil penelitian Rimardhani et.al 

(2016) bahwa secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan di ukur dengan indikator ROA. Dimana 

kepemilikan saham oleh pihak institusional yang tinggi akan berpengaruh 

terhadap pengawasan yang optimal atas kinerja keuangan perusahaan dan 

mengutamakan kepentingan stakeholdernya, sehingga pihak manajer yang 

merasa terawasi oleh pemilik saham yang mereka kelolah hal tersebut akan 

meminimalisir terjadinya kecurangan oleh pihak manajemen, sehingga 

ditemukan kemauan yang sejalan antara pemilik saham dengan 

menejemen yang mengelolah sehingga akan menarik minat investor lain 

untuk ikut berinvestasi, sehingga akan berimbas terhadap peningkatan 

kinerja keuangan. 

H2 = Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan. 
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3. Pengaruh Leverage terhadap kinerja keuangan 

Rasio leverage adalah rasio yang mengukur seberapa banyak 

perusahaan menggunakan dana dari hutang atau pinjaman. Menurut Syari 

(2014) tujuan leverage bagi perusahaan adalah meningkatkan hasil 

pengambilan bagi para pemegang saham biasa, walaupun hal ini berdampak 

pada peningkatan resiko yang ditanggung baik resiko bisnis maupun resiko 

keuangan. Perubahan leverage menghasilkan perubahan pada tingkat 

pengambilan resiko, apabila leverage mengalami peningkatan maka 

tingakat pengembalian dan resiko juga mengalami peningkatan, dimana 

rasio leverage yang tinggi akan berpengaruh terhadap resiko dan 

kemampuan dalam membayar hutang  juga akan tinggi, ketika perusahaan 

sudah tidak mampu dalam melunasi hutang maka akan berdampak pada 

berkurannya aset perusahaan yang dijual untuk melunasi hutang tersebut, 

aset yang mulai berkurang akan berpengaruh pada kemampuan berproduksi 

yang semakin menurun, sehingga penjualan dan laba perusahaan juga 

mengalami penurunan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Isbanah 

(2015) disimpulkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap kinerja 

keuangan, begitupula dengan hasil penelitian Lestari dan Yulianawati 

(2015) bahwa setelah di uji secar parsial Leverage berpengaruh negatif 

terhadap kinerja keuangan, dimana rasio leverage yang tinggi akan 

berakibat pada tingginya resiko dalam pengembalian hutang perusahaan 

sehingga kemempuan dalam membayar hutang menurun, ketika 

kemampuan perusahaan dalam membayar hutang mulai menurun maka 
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perusahaan akan menjual beberapa aset yang dimiliki untuk melunasi 

hutang-hutangnya, karena aset yang semakin berkurang maka kemampuan 

berproduksi juga akan menurun dan kurang maksimal sehingga penjualan 

juga mengalami penurunan dan laba perusahaan yang terus mngalami 

penurunan sampai akhirnya berimbas pada penurunan kinerja keuangan 

perusahaan. 

 H3 = Leverage berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. 

D. KERANGKA PEMIKIRAN 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Corporate 

Governance dan Leverage terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur sub 

sektor farmasi yang dipublikasikan dalam situs BEI pada periode tahun yang 

berakhir 2013-2016. Penelitian ini terdiri dari dua variabel independen yaitu Good 

Corporate Governance dan Leverage, Kinerja Keuangan sebagai variabel 

dependen. 

 Dari penjelasan diatas maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai 

berikut: 

 

 

 

 Leverage 

  

Dewan komisaris 

independen 

Kepemilikan 

Institusional 
Kinerja Keuangan 

DAR (debt to asset 

ratio) 


