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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian yang dianalisis oleh Kusumandari (2016) berjudul “pengaruh 

dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, kepemilikan perusahaan lain dan 

kepemilikan manajerial terhadap profitabilitas perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015” melalui analisis regresi linear berganda 

dengan profitabilitas perusahaan yang dinilai melalui ROA (Return On Asset) 

menyebutkan bahwa ukuran dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh 

positif signifikan, komite audit dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

signifikan, dan kepemilikan perusahaan lain berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas yang dinilai melalui ROA (Return On Asset).  

Sedangkan penelitian lain yang dianalisis oleh Fitria, dkk (2018) berjudul 

“pengaruh Good Corporate Governance terhadap profitabilitas perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016” 

melalui analisis regresi berganda dengan profitabilitas perusahaan yang dinilai 

melalui ROA (Return On Asset)  dan Good Corporate Governance yang diukur 

melalui komisaris independen, dewan direksi, kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institutional menyebutkan bahwa komisaris independen dan 

kepemilikan institutional berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, dewan 

direksi berpengaruh positif signifikan sedangkan kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas yang dinilai melalui ROA 

(Return On Asset). 
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Penelitian oleh Sianipar, dkk (2018) berjudul “pengaruh kepemilikan 

institutional, kepemilikan manajerial dan komisaris independen terhadap 

Return On Asset (ROA) pada perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015” melalui analisis regresi data panel 

dengan Return On Asset (ROA) sebagai variabel dependen dan kepemilikan 

institutional, kepemilikan manajerial dan komisaris independen sebagai 

variabel independen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kepemilikan 

institutional tidak berpengaruh signifikan, kepemilikan manajerial berpengaruh 

positif signifikan, dan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan 

terhadap Return On Asset (ROA). 

Penelitian lain oleh Wicaksono dan Raharja (2014) yang berjudul 

“pengaruh Good Corporate Governance terhadap profitabilitas pada 

perusahaan peserta Corporate Governance Perception Index (CGPI) tahun 

2012” melalui analisis regresi berganda dengan profitabilitas perusahaan yang 

dinilai melalui ROE (Return of Equity) menyebutkan bahwa Good Corporate 

Governance yang diukur dengan ukuran dewan komisaris, ukuran dewan 

direksi, dan ukuran komite audit ternyata tidak sepenuhnya memiliki pengaruh 

terhadap ROE (Return on Equity). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 

ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh yang negatif terhadap peningkatan 

ROE (Return on Equity), namun ukuran dewan direksi dan komite audit 

memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan ROE (Return on Equity). 

Hal ini menunjukan bahwa proksi Good Corporate Governance tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.  
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Sedangkan penelitian yang dianalisis oleh Heriyanto dan Imam (2016) 

berjudul “pengaruh Good Corporate Governance terhadap profitabilitas 

perusahaan (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2014)” melalui analisis regresi linear berganda dengan 

profitabilitas perusahaan yang dinilai melalui ROE (Return On Equity) dan 

Good Corporate Governance diukur dengan ukuran dewan komisaris, dewan 

direksi dan komite audit menyebutkan bahwa ukuran dewan komisaris dan 

dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap ROE (Return On Equity), 

dan ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE (Return 

On Equity). 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

 

1. Teori Keagenan 

 

Perspektif teori keagenan merupakan dasar yang digunakan dalam 

memahami isu corporate governance. Teori keagenan adalah teori yang 

menyatakan hubungan antara principal (pemilik) dan agent (manajer). 

Principal (pemilik) merupakan pihak yang memberikan tugas dan 

kewenangan kepada agent atas nama principal, dan agent (manajer) 

merupakan pihak yang diberi tugas dan kewenangan dalam menjalankan 

perusahaan. Hubungan tersebut memberi dampak bahwa manajemen 

mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab atas tugas dan kewenangan 

yang telah diamanahkan oleh prinsipal. 

Teori keagenan muncul saat prinsipal memberi tugas dan kewenangan 

kepada pihak lain yaitu manajemen dalam menjalankan perusahaannya. 
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Teori keagenan melakukan pemisahaan antara prinsipal dengan manajemen. 

Adanya pemisahan antara prinsipal dengan manajemen perusahaan dapat 

menimbulkan masalah, antara lain yaitu adanya kemungkinan manajer 

melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan/kepentingan 

prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976: 305-360).  

Manajemen yang menjalankan tugas dan kewenangan dari prinsipal 

tidak memberikan seluruh informasi kepada prinsipal. Akibatnya, informasi 

yang didapat prinsipal kurang lengkap. Permasalahan agensi muncul pada 

saat informasi yang didapat oleh prinsipal dari manajemen tidak lengkap. 

Informasi yang tidak lengkap berupa informasi tersembunyi (hidden 

information), yang berarti prinsipal tidak sepenuhnya mengetahui informasi 

yang tepat dari tugas dan kewenangan yang diberikan kepada manajemen 

mereka (Strom, 2002). Ketidakcocokan antara prinsipal dan manajemen 

disebabkan adanya information asymmetry. Akibat adanya informasi yang 

tidak seimbang ini, akan menimbulkan suatu permasalahan yang 

disebabkan adanya kesulitan prinsipal dalam mengawasi dan melakukan 

kontrol terhadap tindakan-tindakan manejemen (Jensen dan Meckling, 

1976: 305-360).  

Jensen dan Meckling (1976: 305-360) memandang perusahaan 

sebagai agent bagi para pemegang saham (stakeholders), akan bertindak 

dengan penuh kesadaran demi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak 

yang bijaksana dan melakukan tindakan yang sebaik-baiknya bagi 

kepentingan publik dan khususnya pemegang saham. Dalam teori agensi, 
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pengelolaan perusahaan harus dilakukan dengan penuh kepatuhan pada 

peraturan dan ketentuan yang berlaku didalam perusahaan. Hal ini 

menimbulkan agency cost yang mencakup biaya yang digunakan untuk 

pengawasan oleh pemegang saham, biaya yang dikeluarkan oleh 

manajemen dalam menghasilkan laporan yang transparan, yang termasuk 

biaya audit independen dan pengendalian internal, serta biaya yang timbul 

akibat menurunnya nilai kepemilikan pemegang saham sebagai bentuk 

“bonding expenditures” yang diberikan kepada manajemen dalam bentuk 

opsi dan manfaat sebagai tujuan menyesuaikan kepentingan manajemen 

dengan prinsipal atau pemegang saham. Akan tetapi, potensi munculnya 

permasalahan agensi akan tetap ada karena adanya pemisahan antara 

manajemen dengan prinsipal. 

2. Good Corporate Governance 

 

Good corporate governance merupakan tata kelola yang mengatur 

dan mengendalikan perusahaan untuk tujuan memberikan dan 

meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham. Komite 

Nasional Kebijakan Governance (2006) mengemukakan lima asas good 

corporate governance agar dapat mewujudkan tujuan tersebut, yaitu: 

a. Transparansi (Transparency)  

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, 

perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan 

dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku 

kepentingan.  
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b. Akuntabilitas (Accountability)  

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya 

secara transparan dan wajar agar perusahaan dikelola secara benar, 

terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap 

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lain.  

c. Responsibilitas (Responsibility)  

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan 

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang 

dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 

d. Independensi (Independency)  

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus 

dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan 

tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

e. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)  

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.  

Indikator pengukuran dalam penelitian ini mekanisme corporate 

governance dilihat dari dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institutional. 
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3. Dewan Komisaris 

 

a. Definisi Dewan Komisaris 

  
Menurut Forum Corporate Governance Indonesia (2003), Dewan 

Komisaris memegang peran sangat penting dalam perusahaan, terutama 

dalam pelaksanaan Good Corporate Governance. Dewan komisaris 

merupakan inti dari Corporate Governance yang ditugaskan untuk 

menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen 

dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya 

akuntabilitas. Pada intinya, dewan komisaris merupakan suatu 

mekanisme yang mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan 

pada pengelola perusahaan. 

b. Tugas Dewan Komisaris 

Berdasarkan pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 

33/POJK.04/2014 tentang Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Emiten 

atau Perusahaan Publik menjelaskan bahwa tugas, tanggungjawab dan 

wewenang dewan komisaris adalah sebagai berikut. 

1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan 

bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan 

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai 

emiten atau perusahaan publik maupun usaha emiten atau 

perusahaan publik, dan memberi nasihat kepada direksi.  

2) Dalam kondisi tertentu, dewan komisaris wajib menyelenggarakan 

RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya 
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sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan 

anggaran dasar.  

3) Anggota dewan komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.  

4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawabnya, dewan komisaris wajib membentuk komite 

audit dan dapat membentuk komite lainnya.  

5) Dewan komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite 

yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. 

4. Dewan Direksi 

 

a. Definisi Dewan Direksi 

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 

dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung 

jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, 

sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan 

baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan 

anggaran dasar.  Pada intinya, dewan direksi adalah pihak yang dalam 

suatu entitas perusahaan sebagai pelaksana operasi dan kepengurusan 

perusahaan.  

b. Tugas Dewan Direksi 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab dewan direksi diatur 

dalam pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 
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tentang Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan 

Publik, yaitu sebagai berikut. 

1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas 

pengurusan emiten atau perusahaan publik untuk kepentingan 

emiten atau perusahaan publik sesuai dengan maksud dan tujuan 

emiten atau perusahaan publik yang ditetapkan dalam anggaran 

dasar.  

2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, 

direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan 

anggaran dasar.   

3) Setiap anggota direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehatihatian.  

4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab, direksi dapat membentuk komite.  

5) Dalam hal dibentuk komite, direksi wajib melakukan evaluasi 

terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku. 

5. Komite Audit 

 

a. Definisi Komite Audit 

 

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris 

dalam menjalankan tugasnya dan memiliki tugas terpisah dalam 

membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam 

memberikan pengawasan secara menyeluruh.  
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b. Tugas Komite Audit 

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), komite 

audit memiliki tugas untuk membantu dewan komisaris dan memastikan 

bahwa:  

1) Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum. 

2) Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan 

baik.  

3) Pelaksanaan audit internal maupun ekternal dilaksanakan sesuai 

dengan standar audit yang berlaku. 

4) Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.   

6. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme good 

corporate governance dimana manajer terlibat dalam kepemilikan saham 

dengan kata lain manajer juga sebagai pemegang saham. Atau dengan arti 

lain, kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh 

manajemen perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menyertakan kepentingan 

manajer dengan kepentingan pemegang saham. Jensen dan Meckling (1976: 

305-360) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen dapat 

menyertakan kepentingan pemegang saham dengan manajer, sehingga 

konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer dapat dikurangi. 

Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan menghitung persentase saham 
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yang dimiliki oleh manajer, komisaris dan direksi pada akhir tahun dengan 

seluruh jumlah saham perusahaan yang beredar.  

7. Kepemilikan Institutional 

Kepemilikan institutional merupakan proporsi kepemilikan saham 

oleh institusi, seperti institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi 

luar negeri, pemerintah, dana perwakilan dan institusi lain (bukan institusi 

pendiri perusahaan). Kepemilikan institutional dapat diukur dengan 

menghitung persentase saham yang dimiliki oleh pihak institutional dengan 

seluruh jumlah saham perusahaan yang beredar. Pihak institutional 

diantaranya adalah perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank, dan 

kepemilikan oleh institusi lain.  

8. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dan dapat mempengaruhi pembuatan keputusan investasi. Dari 

sudut pandang investor, salah satu indikator penting dalam menilai 

kemampuan perusahaan di masa depan adalah dengan melihat pertumbuhan 

profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi nilai profitabilitas maka akan 

semakin tinggi pula daya saing perusahaan. Biasanya, sebelum investor 

melakukan lebih lanjut investasi yang telah ditanamkan, investor terlebih 

dahulu akan mengamati naik turunnya Earning Per Share (EPS) di 

perusahaan. Earning Per Share (EPS) adalah salah satu rasio profitabilitas 

yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan 

laba perusahaan. Informasi Earning Per Share (EPS) dianggap sebagai 
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informasi paling dasar dan berguna bagi para investor karena dapat 

menggambarkan kemampuan earning perusahaan di masa depan. Selain 

rasio Earning Per Share (EPS) terdapat rasio lain dalam rasio profitabilitas, 

yaitu: 

a. Gross Profit Margin (GPM) 

Rasio gross profit margin adalah rasio yang menunjukkan berapa 

besar keuntungan kotor yang dihasilkan dari penjualan produk. 

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =  
Laba kotor

Penjualan
 

b. Net Profit Margin (NPM) 

Rasio net profit margin adalah rasio yang menunjukkan berapa 

besar keuntungan bersih yang diterima perusahaan. Jika profit margin 

suatu perusahaan lebih rendah dari rata-rata industrinya, hal itu dapat 

disebabkan karena harga jual perusahaan yang lebih rendah dari 

perusahaan pesaing, atau harga pokok penjualan lebih tinggi dari harga 

pokok penjualan perusahaan pesaing, ataupun kedua-duanya (Sugiono, 

2009: 79-80). 

𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =  
Laba bersih

Penjualan bersih
 

c. Cash Flow Margin (CFM) 

Cash flow margin adalah presentase aliran kas dari hasil operasi 

terhadap penjualannya. CFM mengukur kemampuan perusahaan untuk 

mengubah penjualan menjadi aliran kas (Sugiono, 2009: 80). 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =  
Arus Kas Hasil Operasi

Penjualan
 



21 
 

d. Return On Assets (ROA) 

Rasio return on assets adalah rasio yang menunjukkan berapa 

besar persentase keuntungan (laba) yang diterima perusahaan terkait 

dengan total asset perusahaan. 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 =  
Laba Bersih

Total Aset
 

e. Return On Equity (ROE) 

Rasio return on equity adalah rasio yang menunjukkan berapa 

besar keberhasilan perusahaan dalam mengelola modalnya.  

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =  
Laba Bersih

Totas Ekuitas
 

Dalam penelitian ini profitabilitas dinilai melalui Return On Equity 

(ROE). Hal ini karena, Return On Equity (ROE) adalah salah satu indikator 

yang digunakan oleh pemegang saham dalam mengukur keberhasilan usaha 

yang dijalani. Selain itu, jika investor ingin melihat seberapa besar perusahaan 

dapat menghasilkan return atas investasi yang mereka tanamkan, pertama kali 

yang akan dilihat adalah Return On Equity (ROE). 

C. Perumusan Hipotesis 

 

1. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Profitabilitas 

 

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan mempunyai tugas dan 

bertanggungjawab secara kolektif dalam melaksanakan pengawasan dan 

memberikan nasehat kepada dewan direksi serta memastikan bahwa 

perusahaan melaksanakan Good Corporate Governance. Dewan komisaris 

tidak mempunyai otoritas langsung terhadap perusahaan. Fungsi utamanya 
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adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja 

dewan direksi.   

Jumlah anggota dewan komisaris dapat mempengaruhi efektivitas 

pelaksanaan tugas dari dewan komisaris. Semakin ideal dewan komisaris, 

pengawasan terhadap kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas 

kinerja dewan direksi akan semakin baik, karena opini atau masukan yang 

didapat oleh dewan direksi mengenai kinerjanya jauh lebih banyak sehingga 

dewan direksi dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap 

peningkatan profitabilitas perusahaan.  

Penelitian yang dianalisis oleh Kusumandari (2016) menyebutkan 

bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh yang positif signifikan 

terhadap profitabilitas. Sejalan dengan penelitian yang dianalisis oleh 

Heriyanto dan Imam (2016) yang menyebutkan bahwa ukuran dewan 

komisaris memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap profitabilitas. 

Oleh karena itu, hipotesis dirumuskan sebagai berikut. 

H1 = Dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap 

profitabilitas. 

2. Pengaruh Dewan Direksi terhadap Profitabilitas 

 

Dewan direksi sebagai organ penting didalam perusahaan mempunyai 

tugas dan bertanggungjawab penuh terhadap kepentingan perusahaan. 

Dewan direksi mempunyai tugas membuat rencana strategis dan 
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memastikan berjalannya sistem didalam perusahaan. Peran dewan direksi 

sangat penting dalam menentukan arah kebijakan perusahaan. 

Penentuan jumlah anggota direksi sangat mempengaruhi jalannya 

kinerja perusahaan. Oleh karena itu, penentuan jumlah anggota direksi harus 

dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan 

strategis yang dibuat oleh dewan direksi akan menentukan peningkatan 

kinerja perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan.  

Penelitian yang dianalisis oleh Fitria, dkk (2018) menyebutkan bahwa  

dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, 

Wicaksono dan Raharja (2014) menyebutkan bahwa dewan direksi 

memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan profitabilitas 

perusahaan. Kemudian penelitian yang dianalisis oleh Kusumandari (2016) 

dan Heriyanto dan Imam (2016) yang menyebutkan bahwa dewan direksi 

memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap profitabilitas. Oleh 

karena itu, hipotesis dirumuskan sebagai berikut. 

H2 = Dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. 

3. Pengaruh Komite Audit terhadap Profitabilitas 

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang 

memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi 

tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. 

Tugas komite audit dalam membantu dewan komisaris adalah untuk 
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memastikan bahwa: laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal 

perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun 

eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak 

lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (Komite Nasional 

Kebijakan Governance, 2006).   

Komite audit diharapkan dapat menangani masalah pengendalian 

internal perusahaan, seperti meyakinkan kinerja agent terkait dengan 

implementasi program kinerja. Peran komite audit sangat penting dalam 

mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sehingga, jika 

kinerja perusahaan meningkat maka dapat berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan.  

Penelitian yang dianalisis oleh Wicaksono dan Raharja (2014) 

menyebutkan bahwa komite audit memiliki pengaruh yang positif terhadap 

peningkatan profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis 

dirumuskan sebagai berikut. 

H3 = Komite audit memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. 

4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Profitabilitas 

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan yang menunjukkan 

bahwa manajer memiliki saham didalam perusahaan atau manajer juga 

sebagai pemegang saham. Dengan kata lain, kepemilikan manajerial 

merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajer. Kepemilikan 

manajerial diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh 
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manajer dengan jumlah saham perusahaan yang beredar. Manajer yang 

sekaligus sebagai pemegang saham dapat meningkatkan nilai perusahaan 

dengan cara meningkatkan perolehan laba perusahaan.  

Kepemilikan manajemen yang tinggi akan efektif dalam mengawasi 

aktivitas perusahaan dan berkurangnya kecenderungan manajemen dalam 

mengoptimalkan penggunaan sumber daya, sehingga dapat meningkatkan 

perolehan laba. Kepemilikan manajer yang tinggi juga akan berakibat 

terhadap maksimalnya kinerja manajemen, sehingga kepemilikan saham 

yang dimiliki oleh manajer, komisaris dan direksi dapat meningkatkan 

perolehan laba maksimal yang tentu akan berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan. Selain itu, juga akan meningkatkan kekayaan 

pemegang saham. 

Penelitian yang dianalisis oleh Sianipar, dkk (2018) menyebutkan 

bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap 

profitabilitas yang dinilai melalui Return On Asset (ROA). Oleh karena itu, 

hipotesis dirumuskan sebagai berikut. 

H4 = Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap 

profitabilitas. 

5. Pengaruh Kepemilikan Institutional terhadap Profitabilitas 

Kepemilikan institutional merupakan jumlah kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh pihak institusi lain atau pemegang saham institutional. Pihak 

institutional diantaranya perusahaan perbankan, asuransi, dana pensiun dan 

pihak institusi lainnya. Investor instutional biasanya merupakan pemegang 
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saham yang cukup besar karena memiliki pendanaan yang besar. 

Kepemilikan institutional diukur dengan persentasi jumlah saham yang 

dimiliki oleh pihak institutional dengan jumlah saham perusahaan yang 

beredar.  

Adanya kepemilikan institutional dapat membantu pengawasan yang 

optimal terhadap kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan, 

yaitu perolehan laba maksimum yang tentu berpengaruh terhadap 

profitabilitas. Tingkat kepemilikan institutional yang tinggi juga dapat 

menimbulkan tingkat pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor 

institutional yang dapat menghalangi perilaku opportunistic manajer. 

Penelitian yang dianalisis oleh Kusumandari (2016) menyebutkan 

bahwa kepemilikan perusahaan lain atau kepemilikan institutional 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang dinilai melalui Return 

On Asset (ROA). Sejalan dengan penelitian yang dianalisis oleh Fitria, dkk 

(2018) yang menyebutkan bahwa kepemilikan institutional berpengaruh 

positif tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas yang dinilai melalui 

Return On Asset (ROA). Oleh karena itu, hipotesis dirumuskan sebagai 

berikut. 

H5 = Kepemilikan institutional memiliki pengaruh positif terhadap 

profitabilitas. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

       

 

      

 

 

      

 

 

 

 

Dewan Komisaris 

(X1)  

Dewan Direksi 

(X2)  

Profitabilitas 

(Y)  

Variabel Independen 

Komite Audit 

(X3)  

Variabel Dependen 

Kepemilikan Institutional 

(X5)  

Kepemilikan Manajerial 

(X4)  


