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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 

Addiyah dan Chariri (2014) melakukan penelitian untuk menguji 

bagaimana pengaruh mekanisme corporate governance dan ukuran 

perusahaan terhadap kinerja keuangan perbankan pada tahun 2010-2012. 

Penelitian ini menggunakan 67 sampel yang diambil dari perusahaan 

perbankan dimana dari 3 hipotesis yang diambil menyatakan bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara jumlah dewan komisaris dengan kinerja 

perusahaan, ukuran dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja keuangan, tidak ada pengaruh yang signifikan antara ukuran 

perusahaan dengan kinerja keuangan perusahaan.  

Arsanto dan Rahardjo (2014) melakukan penelitian dengan judul 

Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja 

Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012). Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder dari situs resmi BEI yaitu laporan tahunan 

perusahaan perbankan tahun 2010-2012 yang dapat diakses dari website 

www.idx.co.id. 

http://www.idx.co.id/
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Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa kepemilikan saham 

institusional berpengaruh terhadap ROA dengan arah positif, proporsi 

komisaris independen tidak berpengatuh terhadap ROA, ukuran komite audit 

tidak berpengaruh terhadap ROA,dan  kualitas audit tidak berpengaruh 

terhadap ROA dengan arah positif.  

Menurut Laksana (2015), penelitian ini mengkaji pengauh corporate 

governance perbankan pada kinerja keuangan. Data yang digunakan adalah 

data sekunder dari situs resmi BEI yaitu beberapa laporan tahunan yang 

berupa jumlah dari dewan direksi, jumlah dewan komisaris independen, 

proporsi kepemilikan manajerial, proporsi kepemilikan institusional, dan 

return on assets perusahaan perbankan yang terdaftara di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2008-2012 yang dapat diakses pada melalui www.idx.co.id 

dan Indonesia Capital Market Directory (ICMD). Metode penelitian 

menggunakan regresi linier berganda dan dilakukan uji asumsi klasik. 

Hasilnya menunjukan jumlah dewan direksi berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan perusahaan, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif 

terhadap kinerja keuangan. Semakin meningkatnya kepemilikan manajerial, 

maka kinerja keuangan perusahaan semakin menurun. Proporsi dewan 

komisaris tidak bepengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.  

Septiana,dkk. (2016) melakukan penelitian mekanisme GCG yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu Dewan Komisaris Independen, Direksi, 

dan Kepemilikan institusional. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu return on equity (ROE). Data yang digunakan adalah data 

http://www.idx.co.id/


7 
 

 
 

sejunder perusahaan makanan dan minuman tahun 2011-2014 yang diperoleh 

melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) . Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah linear berganda. Hasil dari penelitian menunjukan 

bahwa Dewan Komisaris Independen, Direksi, dan kepemilikan institusional 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROE. Secara parsial, Dewan 

Direksi memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE, dan koefisien regresi 

menunjukan bahwa dewan komisaris independen dan kepemilikan 

institusional memiliki nilai positif tetapi tidak signifikan terhadap ROE.  

Hendratni, dkk. (2018) penelitian ini menguji variabel corporate 

govenance terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan 

menggunakan Cash Flow Return on Assets (CFROA). Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder dari situs resmi BEI yaitu laporan 

tahunan perusahaan perbankan tahun 2012-2016 yang dapat diakses dari 

website www.idx.co.id ,  dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

, dan annual report diperoleh melalui Pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Metode penelitian 

menggunakan uji regresi berganda.  Hasilnya menunjukan bahwa ukuran 

dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dewan direksi 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan, kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan 

yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016, dewan komisaris independen yang 

diukur dengan komposisi dewan komisaris independen terhadap komposisi 

http://www.idx.co.id/
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dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan, ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.  

B. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Agensi 

Agency relationship didefinisikan sebagai kontrak dimana satu 

atau lebih orang (disebut owners atau pemegang saham atau pemilik) 

menunjuk seorang lainnya (disebut agen atau pengurus/manajemen) 

untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama pemilik menurut Jensen 

dan Meckling (1976). Teori agen dipandang lebih luas karena teori ini 

dianggap lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Corporate 

governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, 

diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan 

kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang 

mereka investasikan (Sabrinna, 2010). 

Corporat governance berhubungan dengan bagaimana investor 

yakin akan dana yang di investasikan dapat memberikan keuntungan dan 

tidak dicuri atau menginvestasikan ke dalam proyek yang tidak 

menguntungkan bagi pihak investor (Sabrinna, 2010). Corporate 

governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan 

efesiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara 

manajemen perusahaan, para pemegang saham, dewan komisaris, dan 

stakeholders lainnya. Corporate governance juga memberikan suatu 

struktur yamng memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu 



9 
 

 
 

perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring 

kinerja menurut Deni, Khomsiyah dan Rika (2004) dalam Oktapiyani 

(2009).  

2. Good Corporate Governance 

a. Pengertian Good Corporate Governance  

Menurut Daniri (2005) menyatakan bahwa GCG adalah 

suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ 

perusahaan (direksi, dewan komisaris, RUPS) guna memberikan 

nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan 

dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan 

stackeholders lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan 

norma yang berlaku. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

GCG merupakan:  

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan tentang peran dewan 

komisaris, direksi, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan para 

stackeholders lainnya.  

2. Suatu sistem check and balance mencakup perimbangan 

kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi 

munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan 

penyalahgunaan aset perusahaan.  

3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, 

pencapaian, dan pengukuran kinerjanya.  

b. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance  



10 
 

 
 

Prinsip-prinsip utama dari good corporate governance yang menjadi  

indikator biasanya dikenal dengan singkatan TARIF, yaitu 

Transparency (transparansi), Accountability (akuntabilitas), 

Responsibility (responsibilitas), Independency (independensi), dan 

Fairness (kesetaraan). Berikut penjelasan dari masing-masing prinsip 

corporate governance berdasarkan pedoman umum good corporate 

governance yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan  

Governance (KNKG, 2006) adalah sebagai berikut:   

1. Transparency (Transparansi)  

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan suatu bisnis, 

perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan 

relevan dengan cara yang mudah untuk diakses dan dipahami 

oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil 

inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang 

disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal 

yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang 

saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.  

2. Accountability (Akuntabilitas)  

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya 

secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola 

secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan 

dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham 

dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan syarat 
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yang diperlukan dalam mencapai suatu kinerja yang 

berkesinambungan.  

3. Responsibility (Responsibilitas)  

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.  

4. Independency (Independen)  

Untuk melancarkan pelaksanaan asas good corporate 

governance, perusahaan harus dikelola secara independen 

sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling 

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak 

lain.   

5. Fairness (Keadilan)  

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus 

senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan 

pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran 

dan kesetaraan.  Pedoman tentang good corporate governance 

yang dimuat dalam Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG) dijadikan kode etik perusahaan dalam memberikan 

acuan kepada pelaku usaha dalam melaksanakan good 

corporate governance secara konsisten dan konsekuen. Hal ini 
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penting, mengingat kecendrungan aktivitas usaha yang 

semakin global sehingga prinsip-prinsip corporate governance 

yang terdiri dari keadilan, akuntabilitas, transparansi, dan 

independen dapat dijadikan acuan dalam mengukur kinerja 

perusahaan untuk menghasilkan suatu kinerja yang lebih baik. 

 

c. Struktur Good Corporate Governance  

1) Rapat Umum Pemegang Saham  

Rapat umum pemegang saham merupakan struktur 

tertinggi yang dapat mengangkat dan memberhentikan 

dewan komisaris yang mewakili para pemegang saham 

dalam melakukan kontrol terhadap manajemen (Bukhori, 

2012). Berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG, 2006) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

merupakan wadah atau tempat bagi para pemegang saham 

untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan 

modal yang di tanam dalam perusahaan dengan 

memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan 

perundang-undangan. Pemegang saham sebagai pemilik 

modal memiliki hak dan tanggung jawab untuk menentukan 

keberlangsungan hidup perusahaan di masa mendatang. 

Rapat umum pemegang saham bisa juga dijadikan bahan 

untuk mengevaluasi dan mengontrol kinerja dari dewan 
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komisaris dan direksi agar sesuai dengan pelaksanaan good 

corporate governance. Oleh karena itu, rapat umum 

pemegang saham dapat menghasilkan suatu keputusan yang 

penting bagi keberlangsungan usaha perusahaan dalam 

jangka panjang. 

2) Ukuran Dewan Komisaris  

Dewan komisaris merupakan salah satu fungsi kontrol 

yang ada dalam suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang 

dilakukan oleh dewan komisaris merupakan bentuk praktis 

dari teori agensi (Bukhori, 2012). Di dalam sebuah 

perusahaan, dewan komisaris melaksanakan fungsi 

pengawasan dari principal dan mengontrol oportunis 

manajemen (Bukhori, 2012). Oleh karena itu, dewan 

komisaris menjebatani kepentingan principal dan agent 

dalam suatu perusahaan. Dewan komisaris sabagai bagian 

perusahaan bertugas dan bertanggungjawab dalam 

melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada dewan 

direksi untuk memastikan bahwa perusahaan melaksanakan 

good corporate governance (KNKG, 2006).  Dewan 

komisaris melakukan pengawasan atas kinerja direksi untuk 

memperoleh kebebasan tanggung jawab dari rapat umum 

pemegang saham. Pertanggungjawaban dewan direksi 

kepada rapat umum pemegang saham merupakan 
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pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam pelaksanaan 

good  corporate governance. Fungsi dari dewan komisaris 

yang termasuk dalam komisaris independen mencangkup 

dua hal berikut yaitu mengawasi direksi perusahaan untuk 

mencapai kinerja dalam business plan dan memberikan 

masukan atau nasihat kepada direksi mengenai suatu 

penyimpangan pengelola usaha yang tidak sesuai dengan 

tujuan perusahaan dan memantau penerapan dan efektivitas 

dari praktek good corporate governance (Sutedi, 2012). 

Dewan komisaris sebagai pengawas perlu memberikan saran 

atas kinerja perusahaan dan dapat membantu memeriksa 

pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di dalam kinerja 

perusahaan. Oleh karena itu, professional antara masing-

masing divisi suatu perusahaan menjadil hal yang dapat 

menentukan nasihat yang keluar dari dewan komiaris. 

3) Ukuran Dewan Direksi  

Dewan komisaris merupakan salah satu fungsi kontrol 

yang ada dalam suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang 

dilakukan oleh dewan komisaris merupakan bentuk praktis 

dari teori agensi (Bukhori, 2012). Di dalam sebuah 

perusahaan, dewan komisaris melaksanakan fungsi 

pengawasan dari principal dan mengontrol oportunis 

manajemen (Bukhori, 2012). Oleh karena itu, dewan 
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komisaris menjebatani kepentingan principal dan agent 

dalam suatu perusahaan. Dewan komisaris sabagai bagian 

perusahaan bertugas dan bertanggungjawab dalam 

melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada dewan 

direksi untuk memastikan bahwa perusahaan melaksanakan 

good corporate governance (KNKG, 2006).  Dewan 

komisaris melakukan pengawasan atas kinerja direksi untuk 

memperoleh kebebasan tanggung jawab dari rapat umum 

pemegang saham. Pertanggungjawaban dewan direksi 

kepada rapat umum pemegang saham merupakan 

pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam pelaksanaan 

good corporate governance. Fungsi dari dewan komisaris 

yang termasuk dalam komisaris independen mencangkup 

dua hal berikut yaitu mengawasi direksi perusahaan untuk 

mencapai kinerja dalam business plan dan memberikan 

masukan atau nasihat kepada direksi mengenai suatu 

penyimpangan pengelola usaha yang tidak sesuai dengan 

tujuan perusahaan dan memantau penerapan dan efektivitas 

dari praktek good corporate governance (Sutedi, 2015). 

Dewan komisaris sebagai pengawas perlu memberikan saran 

atas kinerja perusahaan dan dapat membantu memeriksa 

pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di dalam kinerja 

perusahaan. Oleh karena itu, professional antara masing-
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masing divisi suatu perusahaan menjadil hal yang dapat 

menentukan nasihat yang keluar dari dewan komiaris. 

Fungsi dari direksi menurut Komite Nasional Kebijakan 

Governance (2006) sebagai berikut  

a. Kepengurusan  

Dalam kepengurusan dewan direksi harus membuat atau 

menyusun visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan serta 

program jangka panjang dan jangka pendek perusahaan 

untuk dibicarakan dan disetujui oleh dewan komisaris 

dan rapat umum pemegang saham. Selain itu direksi 

harus mampu dalam mengendalikan sumberdaya yang 

dimiliki oleh perusahaan dan membuat tata tertib dan 

pedoman kerja kepada karyawannya dalam 

melaksanakan tugas agar dapat terarah dan efektif serta 

dapat digunakan sebagai alat penilaian dalam kinerja 

perusahaan.  

b. Manajemen Resiko  

Direksi membuat dan melaksanakan suatu sistem 

manajemen resiko perusahaan yang mencangkup 

seluruh aspek kegiatan yang ada di perusahaan. Untuk 

memastikan dilaksanakannya manajemen risiko dengan 

baik, perusahaan memerlukan penanggung jawab 

terhadap pengendalian resiko tersebut.  
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c. Pengendalian Internal  

Dalam pengendalian internal, dewan direksi harus 

menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian 

internal yang handal dalam menjaga kekayaan dan 

kinerja perusahaan serta memenuhi peraturan 

perundang-undangan.  

d. Komunikasi  

Dewan direksi harus memastikan kelancaran 

komunikasi antara perusahaan dengan pemangku 

kepentingan dengan memberdayakan fungsi sekretaris 

perusahaan. Sekretaris perusahaan memiliki tanggung 

jawab kepada direksi dan setiap laporan pelaksanaan 

tugas sekretaris perusahaan harus disampaikan kepada 

dewan komisaris.  

e. Tanggung Jawab Sosial  

Dalam mempertahankan kesinambungan perusahaan, 

direksi diharapkan  mampu memastikan terpenuhinya 

tanggung jawab sosial perusahaan. Dewan direksi harus 

mempunyai perencanaan yang jelas dan fokus dalam 

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. 

4) Komite Audit 

Fungsi komite audit, yaitu untuk membantu 

komisaris dan dewan pengawas. Komite audit dituntut untuk 
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dapat bertindak independen sebagai pihak yang 

menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang 

juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan 

dewan komisariss dengan iinternal auditor (Surya dan 

Yustiavandana, 2006:145). Keputusan Menteri BUMN 

Nomor: Kep-103/MBU/2001, menyatakan bahwa 

pengertian komite audit adalah suatu badan yang berbeda 

dibawah komisaris yang sekurangkurangnya minimal satu 

orang anggota komisaris, dan dua orang ahli yang bukan 

merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan dan yang 

bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugas maupun 

pelaporannya. Komite audit bertaggungjawab langsung 

kepada komisaris atau dewan pengawas perusahaan. 

  Komite audit memiliki peran untuk mengawasi 

kinerja keuangan di dalam dan di luar perusahaan. Komite 

audit juga harus memastikan bahwa manajemen tersebut teliti 

dalam mengontrol ketidak seusaian kebijakan, kelemahan, 

dan hukum regulasi (Jati, 2009). KNKG (2006) 

mendefinisikan bahwa tanggungjawab komite audit di bidang 

corporate governance adalah memberikan kepastian, bahwa 

perusahaan tunduk secara layak pada undang-undang dan 

peraturan yang berlaku, melaksanakan urusannya dengan 
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pantas dan mempertahankan kontrol yang efektif terhadap 

benturan kepentingan dan manupulasi terhadap pegawainya.  

3. Kinerja Keuangan Perusahaan  

Penilaian kinerja keuangan merupakan satu faktor yang amat 

penting bagi shareholder dan perusahaan, termasuk perusahaan di sektor 

perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya, Hendratni, dkk., (2018). Dalam 

Booklet Perbankan Indonesia (2012) dinyatakan bahwa bank memiliki 

kedudukan yang strategis, yakni : (1) Penunjang kelancaran sistem 

pembayaran, (2) Pelaksanaan kebijakan moneter, dan (3) Pencapaian 

stabilitas sistem keuangan.  

Simorangkir (2004) mengatakan bahwa manajemen adalah faktor 

utama yang mempengaruhi profitabilitas bank. Laporan perhitungan laba 

rugi bank (income statement) dari suatu bank merupakan laporan 

keuangan yang menggambarkan pendapatan dan biaya operasional dan 

non operasioanl bank serta keuntungan bersih bank untuk suatu periode 

tertentu. Menurut Wardoyo dan Veronica (2013) dalam Faidah (2017) 

Kinerja keuangan adalah hasi keputusan-keputusan yang dibuat secara 

terus-menerus oleh pihak manajemen perusahaan untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu secara efektif dan efisien.  

Menurut J.Fred Weston dan Thomas E.Copeland (1995:237) dalam 

Faisal Abdullah (2002) terdapat tiga pengelompokan besar: ukuran 
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kinerja (Performance Measures), ukuran effisiensi operasi (Operating 

Efficiency Measures), dan ukuran kebijakan keuangan (Financial Policy 

Measures). Ukursn kinerja dianalisis dalam tiga kelompok : Rasio 

profitabilitas (Profitabilitas Ratios), Rasio pertumbuhan (Growrt Ratios) 

dan rasio penilaian (Valuation ratios) . Menurut Robert Ang 

(1997:18.23-18.38) Empat aspek penilaian rasio keuangan:  

a. Rasio Likuiditas  

Rasio ini menyatakan kemampuan perusahaan jangka pendek untuk 

memenuhi obligasi (kewajiban) yang jatuh tempo. Rasio likuiditas 

ini terdiri dari: current ratio (rasio lancar), quick ratio, dan net 

working capital 

b. Rasio Aktivitas  

Rasio ini menunjukkan kemampuan serta efisiensi perusahaan 

didalam memanfaatkan harta-harta yang dimilikinya. Rasio aktivitas 

ini terdiri dari : total asset turnover, fixed asset turnover, accounts 

receivable turnover, inventory turnover, average collection period 

(day’s sales inaccounts receivable) dan day’s sales in inventory. 

c. Rasio Solvabilitas  

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini juga disebut leverage ratios, 

karena merupakan rasio pengungkit yaitu menggunakan uang 

pinjaman (debt) untuk memperoleh keuntungan. Rasio leverage ini 

terdiri dari: debt ratio, debt to equity ratio, long-term debt to equity 
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ratio, long-term debt to capitalization ratio, times interest earned, 

cash flow interest coverage, cash flow to net income, dan cash return 

on sales. 

d. Rasio Profitbilitas 

Rasio ini menunjukkan keberhasilan perusahaan didalam 

menghasilkan keuntungan. Rasio rentabilitas ini terdiri dari: gross 

profit margin, net profit margin, operating return on assets, return on 

assets, return on equity, dan operating ratio. 

e. Rasio Pasar  

Rasio ini menunjukkan informasi penting perusahaan yang 

diungkapkan dalam basis per saham. Rasio pasar ini terdiri dari: 

dividend yield, dividend per share, earning per share, dividend 

payout ratio, price earning ratio, book value per share, dan price to 

book value. 

  Salah satu dasar penilaian mengenai kondisi kinerja 

keuangan disuatu perusahaan dapat diukur dengan menggunakan 

rasio keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan 

merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur 

keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba (Fahmi, 2011). 

Oleh karena itu adanya penilaian kinerja akan membantu perusahaan 

dalam menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang 

sebenarnya untuk menentukan keputusan-keputusan mendesak di 

masa yang akan datang. Dalam penelitian ini peneliti ingin 
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mengukur kinerja keuangan perusahaan menggunakan Return On 

Equity (ROE).  

Menurut Brigham dan Houston (2015) menyatakan ROE 

merupakan rasio laba bersih terhadap ekuitas biasa yang mengukur 

tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham biasa. Dengan 

kata lain return on equity digunakan untuk mengukur tingkat 

evektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan ekuitas yang dimiliki perusahaan (Rossi dan 

Penggabean, 2012). ROE merupakan rasio yang membandingkan 

laba sesudah pajak dengan total ekuitas. ROE yang tinggi 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan yang tinggi untuk para pemegang saham dan 

menunjukkan pertumbuhan perusahaan kedepannya (Wati, 2013). 

Oleh karena itu, semakin tinggi nilai atau hasil ROE yang di peroleh 

maka menunjukkan semakin fisien perusahaan dalam menggunakan 

modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan atau laba (Rossi dan 

Penggabean, 2012). 

C. Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terhadap 

Kinerja Keuangan Perusahaan  

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perusahaan  

yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu perusahaan. Sebagai 

struktur tertinggi, RUPS perusahaan memiliki kewenangan untuk 
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mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris yang mewakili para 

pemegang saham dalam melakukan kontrol terhadap manajemen 

(Bukhori, 2012). Pemegang saham sebagai pemilik modal memiliki hak 

dan tanggung jawab untuk menentukan keberlangsungan hidup 

perusahaan di masa mendatang.  Adanya hak dan tanggung jawab tersebut 

dikarenakan pemilik modal telah memberikan wewenang kepada 

perusahaan untuk mengelola kekayaannya. Sehingga pemilik modal 

mempunyai harapan bahwa dengan memberikan wewenang kepada 

perusahaan untuk dikelola maka mereka akan memperoleh keuntungan. 

Rapat umum pemegang saham bisa juga dijadikan bahan untuk 

mengevaluasi kinerja dari dewan komisaris dan direksi agar sesuai 

dengan pelaksanaan good corporate governance. Oleh karena itu, dalam 

rapat umum pemegang saham dapat menghasilkan suatu keputusan yang 

penting bagi keberlangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang 

yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja keuangan dari suatu 

perusahaan. 

H1 : Rapat Umum Pemegang Saham berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan 

2. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan 

Addiyah dan Chariri (2014) tentang Pengaruh Penerapan 

Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi 

Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Tahun 2010-2012) menyebutkan bahwa penelitian mengenai 
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ukuran dewan komisaris memiliki hasil yang beragam tentang kinerja 

perusahaan. Berdasarkan pedoman good corporate governance di 

Indonesia secara hukum dewan komisaris memiliki tugas untuk 

melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada dewan direksi.  

Oleh karena itu banyaknya jumlah dewan komisaris, maka akan 

membantu pengawasan terhadap dewan direksi akan lebih baik dan 

masukan motivasi atas kinerjanya menjadi lebih banyak.  

Menurut Septiana, dkk. (2016) dalam Dewan Komisaris 

Independen, Direksi, dan kepemilikan institusional secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap ROE. Addiyah dan Chariri (2014) 

apabila presentase dewan komisaris eksternal dalam perusahaan  lebih 

rendah pengawasan terhadap kinerja perusahaan akan lebih rendah. 

Semakin besar jumlah dewan komisaris maka fungsi monitoring terhadap 

kebijakan direksi dapat djalankan dengan lebih baik lagi, sehingga 

perusahaan dapat terhindar dari kesulitan keuangan menurut Wardhani 

(2007).  Menurut Amyulianthy (2012) ukuran dewan komisaris yang 

besar dapat memonitoring proses pelaporan keuangan dengan lebih 

efektif.  

H2 = Ukuran Dewan Komisaris Berpengaruh positif terhadap Kinerja 

Keuangan  

3. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan 

Menurut Noviawan dan Septiani (2013) mengatakan bahwa dewan 

direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.  . 
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Dewan direksi salah satu mekanisme yang sangat penting dalam good 

corporate governance, dimana kinerjanya menentukan kinerja perusahaan 

(Sulistyowati, 2017). Semakin besar ukuran dewan direksi, maka semakin 

tinggi kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan dapat 

memberikan masukan dalam menyelesaikan masalah yang beragam. 

Dengan kata lain, dewan direksi mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

perusahaan.  

Penelitian yang telah dilakukan Hendratni, dkk. (2018) 

mengatakan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Septiana, dkk. (2016) 

juga menyatakan bahwa dewan direksi memiliki pengaruh signifikan 

terhadap ROE.  

H3 = Ukuran Dewan Direksi Berpengaruh Positif terhadap Kinerja 

Keuangan  

4. Pengaruh  Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan  

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertangung 

jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan 

fungsi dewan komisaris (Kep-643/BL/2012). Berdasarkan prinsip GCG, 

komite audit dalam perusahaan mendorong terlaksananya prinsip 

accountabability dan transparency.  

 Keberadaan komite audit di dalam perusahaan akan semakin  

meningkatkan kinerja manajemen karena pengawasan yang dilakukan 

akan mengurangi/mengatasi terjadinya manipulasi laporan keuangan dan 
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pengendalian internal yang semakin ketat. Dengan demikian, kinerja yang 

meningkat melalui komite audit dapat meningkatkan kepercayaan 

investor atas perusahaan melalui pengawasan dalam perusahaan serta 

penerapan prinsip-prinsip GCG. Sesuai dengan KEP-643/BL/2012 

tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, 

keanggotaan komite audit minimal terdiri dari 3 orang. Apabila suatu 

komite audit beranggotakan terlalu sedikit, maka akan berdampak pada 

minimnya ragam pengalaman anggota (Daniri, 2005). 

Penelitian yang dilakukan oleh Sekaredi (2011) menunjukkan 

bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

Menurut Sarafina dan Saifi (2017) dewan komisaris independen dan 

komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return On 

Assets. 

H4 = Komite Audit Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan  
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