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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Hanif pada tahun 2014 tentang 

pengaruh penerapan corporate governance terhadap pertumbuhan laba 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2012. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda 

untuk menganalisis data. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan laba, sedangkan ukuran dewan komisaris 

independen dan ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan perusahaan (Hanif, 2014). 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi pada tahun 2018 tentang 

analisis pengaruh growth, ukuran perusahaan, dan corporate governance 

terhadap kualitas laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2014-2016. Metode pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan 

menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk menganalisis data. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk Growth, ukuran 

perusahaan, dewan direksi dan kepemilikan institusional tidak 
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berpengaruh terhadap kualitas laba, sedangkan hanya komite audit 

yang berpengaruh terhadap kualitas laba (Dewi, 2018). 

Penelitian yang dilakukan oleh Minarsy, dkk pada tahun 2016 

tentang pengaruh Return On Asset (ROA), dewan direksi, komisaris 

independen, komite audit, ukuran perusahaan dan leverage terhadap 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan 

kimia yang listing di BEI tahun 2013-2016. Metode pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan 

menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk menganalisis data. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk dewan direksi, 

komisaris independen, komite audit dan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan untuk Return On Asset 

(ROA) dan leverage berpengaruh terhadap manajemen laba(Minarsy, dkk 

2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani pada tahun 2014 tentang 

pengaruh ukuran dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, 

dan ukuran komite audit terhadap praktik manajemen laba pada 

perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2009-2014.Metode 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda 

untuk menganalisis data. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

ukuran dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran 
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komite audit tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba 

(Oktaviani, 2014). 

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan setiawan pada tahun 

2007 tentang pengaruh corporate governance terhadap manajemen laba di 

industri perbankan Indonesia. Pemilihan sampel pada penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling teknik analisis data 

menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa komposisi dewan komisaris independen berpengaruh 

negatif terhadap manajemen laba, ukuran dewan komisaris berpengaruh 

positif terhadap manajemen laba dan komite audit juga berpengaruh 

terhadap manajemn laba(Nasution & Setiawan, 2007). 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati pada tahun 2013 

tentang pengaruh good corporate governance terhadap manajemen laba 

pada perusahaan perbankan. Metode pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan menggunakan 

teknik analisis regresi berganda untuk menganalisis data. Hasil penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen berpengauh 

negatif terhadap manajemen laba, sedangkan untuk komite audit 

independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba(Rahmawati, 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Hamidu pada tahun 2013 tentang 

pengaruh kinerja keuangan tehadap pertumbuhan laba pada perbankan di 

BEI. Dalam pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode 
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purposive sampling dan teknik analisis data menggunakan statistik 

deskriptif komparatif dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul 

dari variabel-variabel penelitian. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

Net Profit Margin (NPM) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba pada bank swasta di BEI dan Total Turn Over (TATO) 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba pada 

bank swasta de BEI (Hamidu, 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Afifah pada tahun 2016 tentang 

pengaruh rasio profitabilitas terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014.Metode pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling 

dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk menganalisis 

data. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Net Profit Margin, 

Operting Profit Margin, Return on Assets, Return on Invesment 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba (Afifah, 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi pada tahun 2017 tentang 

analisis pengaruh Quick Ratio, Debt to Equity Ratio, Net Profit Margin, 

Price Earning Ratio, dan ukuran perusahaan terhadap perubahan laba pada 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda 

untuk menganalisis data. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

Net Profit Margin, Price Erning Ratio dan ukuran perusahaan berpengaruh 
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signifikan terhadap perubahan laba, sedangkan Quick Ratio, Debt to 

Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba(Dewi, 

2017). 

Penelitian yang dilakukan oleh Febrianty dan Divianto pada tahun 

2017 tentang pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba 

perusahaan perbankan. Metode pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan menggunakan 

teknik analisis regresi berganda untuk menganalisis data. Hasil dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa diantara variabel BOPO, DAR, 

ROE, LAR, RR, NPL, CAR, DPR, CR, Cash Ratio, TIE, PER hanya 

variabel ROE yang berpengaruh sifnifikan terhadap pertumbuhan 

laba(Ferianty & Divianto, 2017). 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurdiwaty pada tahun 2014 tentang  

analisis pengaruh Quick Ratio, Debt To Equity Ratio, Total Assets 

Turnover, Net Profit Margin dan Price Erning Ratio Terhadap 

laba.Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling dengan menggunakan teknik analisis regresi 

berganda untuk menganalisis data. Hasil dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa Quick Ratio, Total Assets Turnover, Net Profit Margin 

dan Price Erning Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadapa laba 

pada perusahaan sektor industri barang konsumsi, sedangkan Debt To 

Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap pada perusahaan sektor 

industri barang konsumsi(Nurdiwaty, 2014). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Yulius pada tahun 2009 tentang 

analisis pengaruh rasio keuangan terhadap perubahan earnings pada 

perusahaaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (studi empiris pada 

110 perusahaan periode 2006-2009). Metode pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan 

menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk menganalisis data. 

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari 5 variabel yaitu CR, 

DER, TATO, ROI, PER, hanya 2 variabel yang mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap perubahan earnings yaitu variabel DER dan 

PER(Yulius, 2009). 

Penelitian yang dilakukan oleh Sayekti dan Saputra pada tahun 

2015 tentang analisis pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba 

pada industri rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda 

untuk menganalisis data. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

variabel NPM, ROA, PER berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

laba sedangkan CR dan DER tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

laba(Sayekti & Saputra, 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Yohana pada tahun 2014 tentang 

pengaruh ukuran perusahaan, solvabilitas, dan profitabilitas terhadap 

pertumbuhan laba (studi empiris pada perusahaan manufaktur di BEI 

tahun 2008-2011). Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah purposive sampling dengan menggunakan teknik 

analisis regresi berganda untuk menganalisis data. Hasil dari penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan dan solvabilits (DER) tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan laba sedangkan profitabilitas (ROE) 

berpengaruh terhadap pertumbuhan laba(Yohanas, 2014). 

Penelitian yang dilakukan oleh Susanto pada tahun 2016 tentang 

analisis rasio keuangan dalam memprediksi pertumbuhan laba pada 

perusahaan transportation services yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2013.Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling dengan menggunakan teknik 

analisis regresi berganda untuk menganalisis data. Hasil dari penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa variabel CR, NPM, TAT, dan ROE berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba sedankan DER dan ROA tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan laba(Susanto, 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Supriyanti pada tahun 2014 tentang 

analisis rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan 

indeks LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2011-2012. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda 

untuk menganalisis data. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa 

variabel CR dan DER tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba 

sedangkan variabel TAT, ROA dan PER berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba(Supriyanti, 2014). 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu variabel 

X dan variabel Y yang digunakan berbeda, sebagian besar pada penelitian 

terdahulu variabel nilai perusahaan sebagai variabel terikat (Y), sedangkan 

pada penelitian ini variabel nilai perusahaan sebagai variabel bebas (X). 

Alasan peneliti menggunakan variabel pertumbuhan menjadi variabel 

terikat pada penelitian ini karena semakin perkembangan dunia usaha 

semakin maju, persaingan antar perusahaan semakin ketat, serta kondisi 

perekonomian yang sering mengalami fluktuasi sehingga banyak 

perusahaan yang secara tiba-tiba mengalami kebangkrutan, oleh karena itu 

agar perusahaan dapat bertahan atau dapat tumbuh dan berkembang 

dengan baik, maka perusahaan harus melakukan dan memperhatikan tata 

kelola perusahaan, kinerja keuangan perusahaan serta menjaga 

kepercayaan para investor dengan cara manjaga nilai perusahaan termasuk 

saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu adalah alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini 

sama untuk corporate governance menggunakan dewan direksi dan dewan 

komisaris independen. Variabel kinerja keuangan dan nilai perusahaan 

penelitian ini menggunakan alat ukur rasio profitabilitas dan rasio 

penilaian yang sebagian besar digunakan juga dalam penelitan terdahulu. 

B. Landasan Teori 

1. Corporate Governance 

Menurut Forum Corporate Governance (FCGI), corporate 

governance merupakan suatu perangkat peraturan yang mengatur 
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hubungan antara pengelola atau pengurus perusahaan, kreditor, 

pemegang saham, karyawan, pemerintah serta para stakeholder 

(pemangku kepentingan) internal maupun eksternal sesuai dengan hak 

dan kewajiban yang mereka dapatkan. Menurut Word Bank, good 

corporate governanceadalah sekumpulan hukum, kaidah-kaidah, 

peraturan yang wajib dijalankan atau ditepati oleh perusahaan agar 

kinerja perusahaan berjalan secara efisien guna menghasilkan nilai 

ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi masyarakat 

maupun pemegang saham (Effendi, 2016:2).Menurut Sutedi 

(2012:1)corporate governance dapat diartikan suatu proses atau 

struktur yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan 

keberhasilah usaha serta akuntabilitas perusahaan yang bertujuan 

mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan 

memperhatikan para stakeholder, yang berpedoman pada peraturan 

undang-undang dan nilai-nilai etika. 

Dari beberapa devinisi corporate governance diatas dapat 

disimpulkan bahwa secara umumcorporate governance merupakan 

suatu tata kelola perusahaan yang harus dijalankan guna untuk 

meningkatkan serta menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih baik 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta kaidah-kaidah 

yang berlaku. Selain dari beberapa definisi diatas, terdapat prinsip-

prinsip corporate governance yang harus diterapkan oleh perusahaan. 

Secara umum prinsip corporate governance terdiri dari lima (5) 
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prinsip dasar Effendi (2016:11-14) yaitu: Transparansi (transparency), 

Akuntabilitas (accountability), Responsibilitas (responsibility), 

Independensi (Independency), dan Kesetaraan (Fairness). 

1) Prinsip Transparansi (transparency) 

Prinsip transparansi yang dimaksud dalam hal ini adalah 

suatu perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan informasi 

secara lengkap (tidak terbatas), terbuka, jelas, tepat waktu sesuai 

dengan ketentuan, dalam hal keuangan harus jelas dan dapat 

diperbandingkan, terkait pengelolaan perusahaan, kinerja 

operasional, dan kepemilikan perusahaan harus disampaikan 

dengan jelas. 

2) Prinsip Akuntabilitas (accountability) 

Akuntabilitas yang dimaksud adalah suatu prinsip yang 

mengatur manajemen baik peran maupun tanggung jawab 

manajemen terhadap perusahaan serta mendukung usaha untuk 

menjamin penyeimbangan kepentingn manajemen dan pemegang 

saham yang diawasi oleh dewan komisaris. 

3) Prinsip Responsibilitas (responsibility) 

Dalam prinsip responsibilitas, perusahaan diharapkan untuk 

memastikan apakah dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan yang 

berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi. 
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4) Prinsip Independensi (Independency 

Prinsip independensi merupakan suatu prinsip kemandirian, 

yang dimana suatu perusahaan meyakini bahwa kemandirian 

merupakan suatu keharusan yang harus dimiliki agar organ 

perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu memberikan 

keputusan yang baik bagi perusahaan. Selain organ perusahaan 

tidak diperbolehkan ikut campur tangan dalam mengurus 

perusahaan 

5) Prinsip Kesetaraan (Fairness) 

Prinsip kesetaraan mengandung makna bahwa terdapat 

perlakuan yang adil atau yang sama sesuai dengan ketentuan 

terhadap semua para pemegang saham tanpa terkecuali. 

a. Islamic Corporate Governance 

Menurut Najmudin dalam Endraswati (2018:92)Islamic 

corporate governance merupakan suatu sistem yang mengendalikan 

dan mengarahkan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan yang 

akan dicapai dengan melindungi hak dan kewajiban para stakeholder, 

dengan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan epistemologi 

sosial-ilmiah Islam yang berdasarkan pada ketauhidan Allah. 

MenurutAbdul Rahman dalam Nugroho (2018:7)Islamic corporate 

governance sangat unik dan berbeda konsep dengan yang ada pada 

umumnya, sebab konsep corporate governance dalam Islam mengacu 

pada Al-Qur’an dan Al-Hadist. Dalam pandangan Islam, corporate 
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governance harus menerapkan aspek peraturan yang didasarkan pada 

ajaran moral. Hasan dalam Endraswati (2018:2)Islamic corporate 

governance mempunyai tujuan yang berbeda, tujuan utama dari. 

Islamic corporate governance yaitu Maqasid Shariah yang merujuk 

pada kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkanIslamic 

corporate governance adalah suatu perangkat aturan guna memenuhi 

tujuan perusahaan yang lebih baik berpedoman pada Al-Qu’ran 

maupun Hadist serta sesuai dengan moral islam. Prinsip-prinsip yang 

terdapat dalam Islamic corporate governance yang harus diterapkan 

dalam kinerja oprasional perusahaan yaitu: 

a) Shiddiq 

Menurut Endraswati (2018:93)prinsip transparasi dalam 

Islam termasuk dalam prinsip shiddiq, yang dimana shiddiq 

merupakan suatu kejujuran terhadap apa yang disampaikan adalah 

keadaan yang sebenarnya. Kejujuran merupakan suatu hal yang 

paling utama dalam corporate governance. Landasan hukum Al-

qur’an (QS. Al-Taubah[9]:119) tentang sifat siddiq yaitu: 

             

“Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar” (QS. Al-

Taubah[9]:119). 
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Corporate governance dalam Islam menekankan sifat 

kejujuran baik dari ucapan maupun tindakan. Apabila sifat shiddiq 

diterapkan dalam perusahaan tidak ada seorang pemimpin yang 

akan melakukan korupsi lagi dan suatu perusahaan akan 

berkembang lebih baik dan adil. 

b) Amanah 

Menurut Endraswati (2018:94)amanah yang dimaksud 

adalah dapat dipercaya, bertanggung jawab serta tidak mengingkari 

janji yang telah disepakati. Sikap amanah ini memberikan 

kepercayaan pemimpin kepada pihak eksternal maupun internal 

perusahaan. Dasar hukum sifat amanah yang digunakan dalam 

corporate governance dalam islam yaitu (QS. An.Nisa [4]:58) 

              

             

  

“sesungguhnya Allah menyuruh mu menyampan amanat 

kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apa bila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetpakan 

dengan adil, sesungguhnya Allah memberikan pengajaran sebaik-

baiknya kepada-mu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar 

lagi Maha Melihat” (QS. An.Nisa[4]:58) 
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Amanah berarti menjaga komitmen, menjaga komitmen 

lebih susah dibandingkan membuat komitmen. Apabila sifat 

amanah diterapkan dalam perusahaan maka perusahaan akan 

dipercaya oleh stakeholder serta perusahaan akan mendapatkan 

investor lebih banyak. 

c) Tablig 

Menurut Endraswati (2018:95)Tablig adalah 

menyampaikan kebenaran, dalam hal ini perusahaan harus 

menyampaikan kebenaran apa yang telah dilakukan dan 

dipertanggung jawabkan kepada pihak pemegang saham. Dasar 

hukum sifat tabliq (QS- Al-Ma’idah [5]:67) 

                

          

    

 

“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu 

dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang 

diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. 

Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya 

Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”. 

Dengan menerapkan sikap tablig pada prinsip corporate 

governance diharapkan agar para pemimpin menjadi pemimpin 

yang lebih bijaksana lagi. 
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d) Fathanah 

Menurut Endraswati (2018:95)Fathanah berarti cerdas. 

Corporate governance yang dikaitkan dengan kecerdasan yaitu 

dilahat dari kinerjanya termasuk prestasi serta pelatihan-pelatihan 

yang pernah diikuti. Suatu perusahaan membutuhkan orang-orang 

yang cerdas karena dengan kecerdasan masalah yang tengah 

dialami oleh perusahaan dapat teratasi, sehingga kinerja oprasional 

perusahaan lebih baik baik. Dasar hukum fathanah yaitu (QS. Al-

Ra’d [13]:3) 

             

                   

  

 

“Dan dialah Tuhan yang membentangi bumi dan 

menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai kepadanya. Dan 

menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. 

Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu terdapat tanda-tand (kebesaran Allah) bagi kaum 

yang memikirkan” (QS. Al-Ra’d [13]:3). 

Kecerdasan yang telah Allah berikan kepada para umatnya 

harus digunukan untuk kesejahteraan bersama. Sifat fathanah akan 

menjadikan pemimpin lebih bijaksana, wawasan lebih terbuka, 

mampu menghadapi segala tantangan, menggunakan peluang 
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untuk kemajuan perusahaan serta dapat mempertahankan apa yang 

dicapai oleh perusahaan dan mengatasi kelemahan dari perusahaan. 

b. Mekanisme Corporate Governance 

Dewan Direksi: 

MenurutEffendi (2016:30) Pasal 1 dalam UU No.40 tahun 

2007 tentang perseroan terbatas, yang dimaksud dengan direksi adalah 

organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas 

pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan 

maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik didalam 

maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 

Menurut(Ningtyas, dkk, 2014:3), tanggung jawab dewan direksi yaitu 

melakukan pemantauan terhadap pengendalian internal, termasuk 

dalam tanggung jawab menetapkan kebijakan, strategi serta prosedur 

pengendalian intern, melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah 

disetujui oleh dewan komisaris, memastikan bahwa pendelegasian 

wewenang berjalan secara efektif yang didukung oleh penerapan 

akuntabilitas yang konsisten dan memantau kecukupan dan efektifitas 

dari sistem pengendalian intern, serta memelihara suatu sistem. 

Menurut Effendi (2016:31)transparasi anggota direksi diatur 

pada pasal 101 ayat (1) dan (2). Pasal 101 ayat (1) menyatakan bahwa 

anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham 

yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/ atau keluarganya 

dalam perseroan dan perseroan lain, untuk selanjutnya dicatat dalam 
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daftar khusus. Sementara, Pasal 101 ayat (2) menyatakan bahwa 

anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, 

bertanggng jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut. 

Menurut Cahyonodalam Ningtyas, dkk (2014:4) dewan direksi diukur 

dengan menggunakan indikator jumlah dewan direksi dari suatu 

perusahaan. 

Dewan Komisaris: 

Menurut Effendi (2016:35) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas (UU PT), mengatur mengenai tugas dan 

fungsi komisaris dalam beberapa pasal berikut. Pasal 1 butir (2) 

menyatakan kelembagaan dewan komisaris sebagai salah satu organ 

perseroan, selain Rapat Umum Pemegang Saham dan direksi. Butir 6 

dari pasal tersebut menjelaskan bahwa dewan komisaris adalah organ 

perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ 

atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat 

kepada direksi. 

Menurut Ningtyas, dkk (2014:3) dewan komisaris yang berasal 

luar perusahaan, bersifat independen tidak ada hubungan dengan 

pemegang saham, direksi serta dewan komisaris. Menurut Effendi 

(2016:36)menyatakan bahwa komisaris independen memiliki 

kedudukan yang sama dengan anggota dewan komisaris yang lain, 

yaitu sebagai pengawas dan memberi nasehat kepada direksi. 
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Komisaris independen dalam Pasal 120 ayat (2)  UU PTadalah berasal 

dari kalangan luar perusahaan, tidak terafiliasi dengan pemegang 

saham utama, anggota direksi dan/ atau anggota dewan komisaris 

lainnya. Tugas komisaris independen dalam memastikan prinsip-

prinsip dan paraktik Good Corporate Governance (GCG) dipatuhi dan 

diterapkan dengan baik, antara lain: menjamin transparansi dan 

keterbukaan laporan keuangan perusahaan, perlakuan yang adil 

terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan yang 

lain, diungkapkannya  transaksi yang mengandung konflik kepentingan 

secara wajar dan adil, kepatuhan perusahaan pada perundang-

undangan dan peraturan yang berlaku, serta menjamin akuntabilitas 

organ perusahaan. 

Menurut Kusumaning dalam Antonia dalam Salsabila Sarafina 

(2011:111)dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, 

perusahaan wajib memiliki komisaris independen dengan ketentuan 

jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah 

seluruh anggota komisaris. Pengukuran proporsi dewan komisaris 

independen menurut Salsabila Sarafina (2011:111) yaitu: 

Proporsi Dewan Komisaris Independen

=
Jumlah Komisaris Independen 

Jumlah Seluruh Komisaris
X 100% 
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2. Kinerja Keuangan 

Menurut Yulianawati (2015:3) kinerja keuangan merupakan 

suatu kondisi keuangan perusahaan yang menggunakan alat analisis 

keuangan dalam menganalisisnya. Arti dari kinerja itu adalah tampilan 

atau kondisi suatu perusahaan, tampilan atau kondisi tersebut dapat 

dilihat melalui analisis keuangan yang memberikan gambaran keadaan 

atau kondisi baik buruknya keuangan perusahaan. Kondisi baik atau 

buruk tersebut merupakan suatu informasi terkait kinerja keuangan 

yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Informasi kinerja keuangan 

perusahaan dapat dilihat melalui analisis laporan keuangan perusahaan. 

Analisis laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja 

perusahaan adalah analisis rasio profitabilitas. 

Menurut Sudana (2011: 22) profitabilitas rasio merupakan alat 

ukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan 

menggunakan aktiva, modal, atau penjualan perusahaan yang dimiliki 

oleh perusahaan. Rasio profitablitas ini merupakan rasio yang sangat 

penting bagi perusahaan sebab apabila suatu perusahan tidak 

mendapatkan keuntungan dalam kinerjanya maka perusahaan akan 

merasa kesulitan dalam menarik modal dari luar. Kinerja keuangan 

yang diukur menggunakan rasio profitabilitas yaitu Returnon Equity 

(ROE) dan Net Profit Margin (NPM). 
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a. Return on Equity (ROE) 

Menurut Sudana (2011:22) ROE digunakan untuk menukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba setelah pajak 

dengan menggunakan modal perusahaan sendiri. Rasio ini 

berguna bagi para pemegang saham untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam mengelola modalnya sendiri. 

Semakin tinggi ROE maka semakin baik perusahaan dalam 

mengelola modal sendiri yang dilakukan oleh manajemen 

perusahaan. 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 (𝑅𝑂𝐸) =
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

 

b. Net Profit Margin (NPM) 

Menurut Sudana (2011:23)NPM digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

bersih dari hasil penjualan. Rasio ini merupakan rasio yang 

digunakan untuk menilai efisiensi seluruh bagian dari 

perusahaan seperti produksi, personalia, pemasaran serta 

bagian keuangan perusahaan. 

𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 (𝑁𝑃𝑀) =
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
 

3. Nilai Perusahaan 

Menurut Yulianawati (2015:4) menyatakan bahwa nilai 

perusahaan merupakan hasil dari pengelolaan yang dilakukan oleh 
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manajemen terhadap perusahaan, nilai saham tersebut dilihat dari 

harga saham yang terjadi pada perusahaan. Apabila harga saham 

mengalami peningkatan maka nilai perusahaan tersebut meningkat 

serta apabila harga saham tersebut meningkat maka dapat memberikan 

peluang untuk investor melakukan investasi dan memberikan peluang 

untuk pertumbuhan perusahaan. Semakin banyak investor yang 

melakakukan investasi maka semakin besar kepercayaan investor 

terhadap manajemen pengelolan perusahaan. Dengan banyaknya 

investor yang menanam modal kepada perusahaan dan peningkatan 

harga saham maka nilai perusahaan pun akan meningkat. Nilai 

perusahaan akan diukur dengan rasio penilaian. 

Menurut Sitanggang (2014:32)rasio penilaian yaitu prestasi 

yang telah didapatkan oleh perusahaan baik secara internal maupun 

eksternal yang tercermin dalam harga pasar saham. Menurut Sudana 

(2011:23) rasio penilaian berhubungan dengan penilaian kinerja saham 

perusahaan yang telah diperdagangkan pasar modal (go 

public).Menurut Weston & Copeland (1995:244) rasio-rasio penilaian 

merupakan ukuran keseluruhan dari kinerja perusahaan karena rasio ini 

mencerminkan pengaruh gabungan dari hasil pengembalian dan risiko. 

Menurut Sutrisno (2001)Rasio penilaian adalah rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai 

kepada investor atau para pemegang saham. Rasio ini memberikan 

suatu informasi seberapa besar masyarakat menghargai perusahaan, 
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sehingga masyarakat memiliki daya tarik untuk membeli saham 

perusahaan dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai 

buku saham. Rasio penilaian diukur dengan dengan menggunakan 

Price Earning Ratio (PER).  

𝑃𝐸𝑅 =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
 

Rasio ini untuk mengukur seberapa besar perbandingan antara 

harga saham perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh oleh para 

pemegang saham. Manurut Sudana (2011:23), rasio PER ini untuk 

mengukur bagaimana investor menilai prospek pertumbuhan 

perusahaan yang akan datang. Apabila nilai rasio ini semakin tinggi 

maka investor memiliki harapan yang baik tentang perkembangan 

perusahaan di masa yang akan datang. 

4. Pertumbuhan Perusahaan 

Menurut Purba & Dana (2015) tingakat pertumbuhan 

perusahaan akan menunjukkan seberapa jauh perusahaan akan 

menggunakan utang sebagai sumber pembiayaan. Apabila suatu 

perusahaan mengalami tingkat pertumbuhan yang tinggi, dalam 

hubungannya dengan leverage, sabaiknya perusahaan menggunakan 

ekuitas sebagai sumber pembiayaannya agar tidak terjadi biaya 

keagenan (agency cost) antara manajemen perusahaan dengan 

pemegang saham, sebaliknya apabila sutau perusahaan dalam posisi 

pertumbuhan yang rendah, maka sebaiknya perusahaan menggunakan 
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hutang sebagai pembiayaannya, karena dengan adanya hutang tersebut 

akan mengharuskan perusahaan membayar bunga secara teratur. 

Semakin perusahaan bertumbuh, semakin banyak kebutuhan dana 

untuk ekspansi. Sehingga karena semakin banyaknya kebutuhan 

perusahaan tersebut, maka semakin besar keinginan perusahaan untuk 

menahan laba. Jadi perusahaan yang sedang tumbuh sebaiknya 

menggunakan laba tersebut untuk ekspansi tidak membagikan kepada 

deviden. Menurut Utari, dkk (2014:67) perusahaan diharapkan tumbuh 

secara terus menerus, faktor penentu pertumbuhan perusahaan yaitu 

kondisi ekonomi dan kemampuan manajerial. Kondisi ekonomi dan 

kemampuan manajerial sangat mempengaruhi kondisi pertumbuhan. 

Pertumbuhan perusahaan yang baik merupakan harapan bagi semua 

pihak termasuk para pemegang saham atau pemilik perusahaan. Untuk 

mengukur pertumbuhan perusahaan membutuhkan informasi laporan 

keuangan, yang dimana pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dengan 

rasio pertumbuhan.  

Menurut  Sitanggang (2014:31) rasio pertumbuhan merupakan 

suatu rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pertumbuhan prestasi yang dicapai oleh perusahaan pada kurun waktu 

tertentu, dalam menentukan rasio pertumbuhan dibedakan antara 

pertumbuhan nominal dengan pertumbuhan riil. Pertumbuhan secara 

nominal artinya belum memperhitungakan unsur inflasi, sedangakan 

pertumbuhan secara riil sudah memperhitungakan unsur 
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inflasi.Menurut Weston & Copeland (1995:243) rasio pertumbuhan 

digunakan untuk mengukur baik buruknya perusahaan dalam 

mempertahankan posisi ekonomisnya didalam industrinya. Menurut 

(Andri, 2015)pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dengan laba yang 

diperoleh dari kenerja pada suatu perusahaan, pertumbuhan laba 

perusahaan merupakan kondisi kenaikan atau penurunan laba per 

tahun. Pertumbuhan perusahaan dihitung dengan cara mengurangi laba 

pada periode sekarang dengan laba pada periode sebelumnya dan di 

bagi dengan laba tahun sebelumnya. Maka rumus yang digunakan 

untuk mengukur pertumbuhan perusahaan adalah: 

𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛

=
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛𝑡 − 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛𝑡−1

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛𝑡−1
 

Keterangan:  

Laba Bersih Tahunt  = Laba bersih tahun berjalan 

Laba Bersih Tahunt−1 = Laba bersih tahun sebelumnya  

C. Kerangka Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga variabel 

independen dan satu variabel dependen. Tiga variabel independen 

diasumsikan memiliki pengaruh tehadap variabel dependen. Masing-

masing variabel independen memiliki indikator yang dimana untuk 

indikator variabel corporate governance adalah dewan direksi dan dewan 

komisaris. Indikator variabel kinerja perusahaan adalah rasio profitabilitas 
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yang dimana rasio profitabilitas diukur dengan rasio ROE dan NPM. 

Sedangkan indikator dari variabel nilai perusahaan adalah rasio penilaian, 

untuk rasio penilaian diukur dengan menggunkan rasio Price Earning 

Ratio (PER). Variabel dependen pada penelitian ini adalah pertumbuhan 

perusahaan yang diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan yaitu 

total aktiva periode sebelumnya dengan total aktiva periode berikutnya. 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka kerangka 

berfikir atau konsep dalam penelitin ini dapat digambarkan, sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Gambar 1: Kerangka Konseptual Penelitian 

Keterangan: 

= Berpengaruh Parsial 

= Berpengaruh Simultan 

Corporate Governance (X1) 

 Dewan Direksi 

 Dewan Komisaris 

 

Kinerja Keuangan (X2) 

 Return on Equity 

(ROE) 

 Net Profit Margin 

(NPM) Nilai Perusahaan (X3) 

 Price Earning Ratio 

(PER) 

Pertumbuhan 

Perusahaan (Y) 

 Pertumbuh

an Laba 
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D. Hipotesis 

MenurutSugiyono (2009:70) jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian disebut hipotesis penelitian, yang dimana rumusan 

masalah dalam penelitian tersebut dinyatakan dalam bentuk pernyataan. 

Hipotesis penelitian ini adalah: 

H1 : Diduga Variabel Corporate Governance berpengaruh 

secara parsial terhadap Pertumbuhan Perusahaan Industri 

Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2013-2017. 

H2 : Diduga Variabel Kinerja Keuangan berpengaruh secara 

parsial terhadap Pertumbuhan Perusahaan Industri Food 

and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2013-2017. 

H3 : Diduga Variabel Nilai Perusahaan berpengaruh secara 

parsial terhadap Pertumbuhan Perusahaan Industri Food 

and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2013-2017. 

H4 : Diduga Variabel Corporate Governance, Kinerja 

Keuangan, Nilai Perusahaan berpengaruh secara simultan 

terhadap Pertumbuhan Perusahaan Industri Food and 

Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2013-2017. 
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H0 :Diduga Variabel Corporate Governance, Kinerja 

Keuangan, Nilai Perusahaan tidak berpengaruh secara 

simultan terhadap Pertumbuhan Perusahaan Industri Food 

and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2013-2017 


