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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori. 
2.1.1. Corporate Governance 

2.1.1.1. Pengertian Corporate Governance 
Terdapat banyak definisi tentang Corporate Governance (tata kelola 

perusahaan). Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) Corporate 

Governance didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan 

antara pemegang saham, pengelola saham, kreditor, pemerintah, karyawan serta 

para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan 

hak-hak dan kewajiban mereka untuk menggatur dan mengendalikan perusahaan. 

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2004) mendefenisikan 

Corporate Governance sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh 

organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara 

berkesinambungan dalan jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap 

memperhatikan kepentingan stakehonders lainnya, berlandaskan peraturan 

perundang-undangan dan norma yang berlaku. 

Organization for Economic Cooperation and Development (2004) dan 

Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001) mendefenisikan Corporate 

Governance sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara 

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

pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak 

dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan 

mengendalikan perusahaan. 
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Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian diatas adalah 

bahwa esensi dari Corporate Governance (tata kelola perusahaan) antara lain 

berupa peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen 

dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dan pemangku 

kepentingan lainnya. 

2.1.1.2. Prinsip Corporate Governance 
Corporate Governance memiliki beberapa prinsip, dan prinsip-prinsip 

Corporate Governance ini dipastikan dapat diterapkan pada setiap aspek bisnis 

dan disemua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip Corporate Governance yaitu 

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan 

kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan 

memperhatikan kepentingan pihak yang berkepentingan (KNKG, 2006): 

1. Transparansi (Trasnparancy) 

Untuk menjaga objektifitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 

mengungkapkan informasi yang material dan relevan dengan cara yang 

mudah diakses dan dipahami oleh stakeholders. Perusahaan harus 

mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang 

diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang 

penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan 

kepentingan pihak lainnya. 



 

 
 

2. Akuntabilitas (Accountability) 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 

transparan dan independen. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara 

benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dengan 

tetap mempertimbangkan kepentingan stakeholders lain. Akuntabilitas 

merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang 

berkesinambungan. 

3. Responsibilitas (Responsibility) 

Perusahaan mempunyai tanggungjawab terhadap masyarakat dan 

lingkungan serta harus mentaati peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sehingga dapat terpelihara kesinambungan usahanya dalam jangka 

panjang. 

4. Independensi (Idependency) 

Untuk memungkinakan dilaksanakannya prinsip-prinsip Corporate 

Governance lainnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta 

kewajaran dan kesetaraan, perusahaan harus dikelola secara independen 

sehingga masing-masing organ perusahaan dapat berfungsi tanpa saling 

mendominasi dan tidak dapat di intervensi oleh pihak lain. 

5. Kewajaran (Fairness) 

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh 

stakehonders berdasarkan asas perlakuan yang setara (equal treatment) dan 

asas manfaat yang wajar. 



 

 
 

2.1.1.3. Struktur Corporate Governance 
Struktur didefinisikan sebagai satu cara bagaimana aktivitas dalam 

organisasi dibagi, diorganisir, dan dikoordanasi (Stoner et al dalam Arifin, 2005). 

Struktur merupakan suatu bentuk kerangka dasar untuk mengimplementasikan 

prinsip-prinsip yang ada agar dapat digunakan, bekerja dan melaksanakan suatu 

fungsi. Struktur Corporate Governance merupakan bentuk penggambaran 

hubungan berbagai kepentingan , baik internal maupun eksternal perusahaan. 

Gambaran dari struktur Corporate Governance berguna dalam menentukan arahan 

strategis, kinerja sistematis dan pengawasan kinerja perusahaan. 

Menurut Gray and Radebaugh (2009) bahwa struktur Corporate 

Governance terbentuk dari dua mekanisme berbeda yang membentuknya. Kedua 

mekanisme tersebut yaitu: 

1. Struktur mekanisme pengendalian internal perusahaan. Pihak- pihak yang 

terlibat dalam mekanisme internal ini adalah agent dan principal yang 

terdiri komposisi board of directors dan executive manajer di dalam 

perusahaan. Board of directors atau dewan direksi memiliki kewenangan 

untuk mempekerjakan, memberhentikan, mengawasi dan memberikan 

kompensasi kepada top-level decision managers atau para manajer puncak. 

Sementara manajemen adalah pihak eksekutif yang melaksanakan seluruh 

kegiatan operasional perusahaan (manajer). Mekanisme pengendalian 

internal ini dilakukan dengan membuat seperangkat aturan yang mengatur 

tentang mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return 

maupun resiko yang disetujui oleh principal dan agent. Salah satu pilihan 



 

 
 

mekanisme pengendalian internal misalnya adalah pemberian kontrak 

insentif jangka panjang (Arifin dan Chariri, 2011). Kontrak jangka 

panjang ini dilakukan dengan memberikan insentif pada manajer apabila 

kinerja perusahaan meningkat. Dengan demikian, terjadi hubungan yang 

mutual antara principal dan manajer. Manajer akan termotivasi untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan yang akan membuat modal principal 

berkembang, karena disisi lain hal tersebut juga akan meningkatkan 

kekayaan manajer sendiri. 

2. Struktur mekanisme pengendalian eksternal. Struktur mekanisme 

pengendalian external terdiri dari stakeholder yang berkepentingan dan 

berhubungan dengan perusahaan antara lain Pasar Modal, Pasar Uang, 

Auditor, Paralegal dan regulator.Struktur mekanisme pengendalian 

eksternal merupakan mekanisme pengendalian yang dibentuk pihak dari 

luar perusahaan. Mekanisme ini disebut juga dengan mekanisme 

pengendalian pasar karena mekanisme ini terbentuk oleh hubungan 

perusahaan dengan pasar, sehingga pengendalian perusahaan dilakukan 

oleh pasar sendiri. Menurut teori pasar untuk pengendalian perusahaan 

(market for corporate control), pada saat diketahui bahwa manajemen 

berperilaku menguntungkan diri sendiri kinerja perusahaan akan menurun 

yang direfleksikan oleh menurunnya nilai perusahaan. Pada saat terjadi 

kondisi yang demikian, pasar akan merespon dengan mengambil kebijakan 

untuk melakukan perombakan struktur manajerial yang tengah menjabat 

(Arifin dan Chariri, 2011). 



 

 
 

Arifin (2005) menyebutkan secara umum terdapat 2 (dua) model struktur 

internal Corporate Governance di dunia, yaitu The Anglo-American system dan 

The Continental Europe system. Model Anglo-Saxon ini disebut dengan Single-

board system, dimana struktur governance terdiri dari RUPS (Rapat 

UmumPemegang Saham), Board of Directors (executive directors non-

executivedirectors), serta executive managers yang dipimpin oleh CEO. 

Perusahaan-perusahaan di Inggris, Amerika, Kanada serta negara-negara lain 

umumnya berbasis single-board system yang dipengaruhi langsung oleh model 

Anglo-Saxon. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. 1 
the anglo-american system atau single board-system 

sumber: Anyta (2011) 
 

Model Continental Europe, struktur Corporate Governance terdiri dari RUPS, 

Dewan komisaris, Dewan Direktur, dan Manajer Eksekutif (manajemen). Struktur 
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dari Continental Europe ini disebut Two-board system atau dual-board system, 

yaitu struktur CG yang dengan tegas memisahkan keanggotaan dewan direksi dan 

Dewan komisaris. Dalam struktur ini, keanggotaan board of commissioners 

(dewan komisaris) sebagai dewan pengawas, dan board of directors (dewan 

direksi) atau manajemen sebagai eksekutif perusahaan sebagai eksekutif 

perusahaan. Model Continental Europe merupakan model yang digunakan di 

Jepang, Jerman, Prancis, Denmark dan Belanda. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2. 2 
Continental Europe System atau Dual-board system 

Sumber : Tjager dkk (2003) dan Syakhroza (2005) dalam Arifin (2005) 

Dalam struktur model two-board system, RUPS (Rapat Umum Pemegang 

Saham) merupakan struktur tertinggi yang mengangkat dan memberhentikan 

Dewan komisaris yang mewakili para pemegang saham untuk melakukan kontrol 

terhadap manajemen. Dewan komisaris membawahi langsung dewan direksi dan 

mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan dewan direksi 

serta melakukan tugas pengawasan terhadap kegiatan direksi dalam menjalankan 

perusahaan. Posisi dewan komisaris dalam model ini relatif kuat terhadap direksi 
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sehingga fungsi pengendalian/kontrol terhadap kegiatan manajemen dapat 

berjalan dengan efektif. 

Arifin (2005) menyatakan pada dasarnya struktur Corporate Governance 

diatur oleh Undang-undang sebagai dasar legalitas berdirinya entitas. Di Indonesia 

sendiri, sistem hukumnya sangat kental dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda. 

Sehingga dalam struktur Corporate Governance yang dianut di Indonesia pun 

dipengaruhi oleh struktur yang berlaku di Belanda. 

KNKG (2006) menyatakan bahwa kepengurusan perseroan terbatas di 

Indonesia menganut two-board system dimana Dewan komisaris dan Direksi yang 

mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya 

masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan 

perundang-undangan (fiduciary responsibility). Namun, penerapan model two-

board system dalam struktur governance di Indonesia berbeda dengan model 

Continental Europe, di mana wewenang pengangkatan dan pemberhentian Direksi 

berada di tangan RUPS. Sehingga dalam model two-board system di Indonesia 

kedudukan Direksi sejajar dengan kedudukan Dewan komisaris. Ketentuan lebih 

lanjut mengenai organ perseroan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.40 

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 
Dual-board sistem yang berlaku di Indonesia 

Sumber : FCGI(2002) 

 

Menurut undang-undang (UU) nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan 

terbatas, dewan 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 di dalam 

maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan 

komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara 

umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi 

pertimbangan-pertimbangan kepada direksi.

2.1.2. Struktur modal 

Struktur modal merupakan suatu ukuran keuangan antara utang jangka 

pendek, utang jangka panjang dan modal sendiri dalam melakukan kegiatan 

perusahaan. Struktur modal dapat menjadi masalah yang penting untuk 

perusahaan karena baik atau buruknya struktur modal akan berpengaruh langsung 

pada posisi finansial perusahaan. 
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Menurut Halim (2007:78), Struktur modal adalah perimbangan jumlah 

hutang jangka pendek yang bersifat tetap, hutang jangka panjang, saham preferen 

dan saham biasa. Dalam teori struktur modal dinyatakan mengenai apakah 

perubahan struktur modal berpengaruh atau tidak terhadap nilai perusahaan, 

dengan asumsi keputusan investasi dan kebijakan dividen tidak berubah. Apabila 

ada pengaruhnya, berarti struktur modal yang terbaik, tetapi jika tidak ada 

pengaruhnya, berarti tidak ada struktur modal yang terbaik. 

Struktur modal pada perusahaan sangat penting untuk membiayaioperasi 

perusahaan. Struktur modal bisa berasal dari pihak intern perusahaan dan bisa 

juga dari pihak ekstern. Pihak intern, berarti sumber modal berasal dari pemegang 

saham, dan pihak ektern berarti dari pihak ketiga.  

Apabila perusahaan menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari 

pihak ketiga, maka perusahaan akan mempunyai kewajiban untuk melunasinya. 

Selain dari kewajiban tersebut, perusahaan akan dikenakan biaya. Pembiayaan 

dengan menggunakan utang disebut dengan leverage (Bringham 2006). 

Menurut Walsh (2003:116) leverage keuangan digunakan untuk 

mencerminkan hubungan antara laba dan beban bunga. Apabila perusahaan 

melakukan pembiayaan denganutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang 

maka akan timbul beban bunga. Beban bunga harus dibayar seperti juga dengan 

utang.  

  



 

 
 

Menurut Subramanyam (2005), motivasi perusahaan memperoleh 

pendanaan melalui utang adalah potensi biaya yang lebih rendah. Dari sudut 

pandang pemegang saham utang lebih murah dibandingkan dengan pendanaan 

ekuitas, dengan 2 alasan:  

a. Bunga sebagian utang tetap jumlahnya dan jika bunga lebih kecil daripada 

tingkat pengembalian yang diperoleh dari pendanaan utang, selisih lebih 

atas pengembalian akan menjadi keuntungan bagi pemegang saham.  

b. Bunga merupakan beban yang dapat mengurangi pajak, sedangkan 

deviden tidak.  

Pengukuran leverage juga bisa menggunakan beberapa ukuran, yang 

sering dipakai antara lain ( Hanafi, 2007): 

a. Rasio utang atau debt ratio (debt to tatal asset ratio)  

Untuk mengukur sejauh mana kewajiban perusahaan yang digunakan 

untuk mendanai invertasi atas aset tetap  

b. Rasio modal terhadap kewajiban (debt to equity rasio)  

Rasio ini untuk melihat kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua 

total kewajibannya dengan menggunakan dan sendiri  

c. Times interest earned  

Untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya dalam 

melunasi beban yang ditimbulkan dari dana yang berasl dari pihak ketiga. . 

2.1.3. Ukuran Perusahaan 
Menurut Fery dan Jones (dalam Sujianto, 2001) ukuran perusahaan 

menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yng ditunjukkan oleh total 



 

 
 

aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva. Jadi 

ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan.  

Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang 

lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih 

besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Bagi 

investor kebijakan perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek cash flow 

dimasa yang akan datang. Sedangkan bagi regulator (pemerintah) akan berdampak 

terhadap besarnya pajak yang akan diterima, serta efektifitas peran pemberian 

perlindungan terhadap masyarakat secara umum. 

2.1.4. Kinerja Perusahaan 
Kinerja perusahaan adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang 

atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing dalam upaya untuk pencapaian tujuan perusahaan 

secara legal, dan tidak melanggar hukum, serta tidak bertentangan dengan moral 

dan etika. Menurut (Rivai & Basri, 2004:16). 

Pengertian Kinerja perusahaan adalah suatu tampilan keadaan secara utuh 

atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang 

dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber 

daya-sumber daya yang dimiliki. Kinerja merupakan suatu istilah secara umum 

yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu 

organisasi pada suatu periode dengan referensi pada jumlah standar seperti 

biayabiaya masa lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, 



 

 
 

pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya (Srimindarti, 

2004). 

Melalui penilaian kinerja, maka perusahaan dapat memilih strategi dan 

struktur keuangannya. Karena penilaian kinerja perusahaan didasarkan pada 

laporan keuangan,  maka untuk melakukan penilaian kinerja ini menggunakan 

rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio inilah yang nantinya akan memberikan indikasi 

bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja perusahaan dan 

prospeknya dimasa yang akan datang. Rasio yang umum digunakan untuk 

melakukan penilaian kinerja keuangan antara lain adalah Tobin’s Q dan CFROA. 

Dalam pasar modal, manajer dan investor yang lebih tertarik pada nilai pasar 

suatu perusahaan lebih sering menggunakan Tobin’s Q sebagai rasio untuk 

mengukur kinerja keuangan. Menurut Darmawati (2004) rasio Tobin’s Q dapat 

menjelaskan berbagai fenomena dalam kegiatan perusahaan, seperti hubungan 

antara kepemilikan manajemen dan nilai perusahaan, hubungan antara kinerja 

manajemen dengan keuntungan, akuisisi, dan kebijakan pendanaan,serta dividen, 

dan kompensasi. 

Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penurunan 

kondisi perusahaan setelah krisis kadang tidak serta merta diikuti dengan 

penurunan nilai saham. Dalam kenyataan, nilai nominal saham memerlukan jeda 

waktu tertentu untuk berubah mengikuti kondisi perusahaan setelah terjadinya 

penurunan atau peningkatan kinerja operasional. Hal ini belum termasuk adanya 

resiko yang berasal dari adanya isu tertentu yang menyebabkan pergerakan nilai 

atau harga saham menjadi tidak normal. Dengan kondisi yang demikian, peneliti  



 

 
 

tidak menggunakan tobin’s q sebagai ukuran kinerja perusahaan. Cash Flow 

Return On Asset (CFROA) merupakan ratio keuangan lain yang digunakan dalam 

pengukuran kinerja perusahaan. CFROA menunjukkan kemampuan aktiva 

perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. CFROA lebih memfokuskan pada 

pengukuran kinerja peusahaan saat ini dan CFROA tidakterikat dengan saham 

(Cornettt et al dalam Sekaredi, 2011). 

Sebagian peneliti menganggap Tobin’s Q lebih mampu 

menjelaskankeadaan perusahaan sebenarnya. Namun volatilitas harga saham yang 

tinggi akibat pengaruh berbagai faktor makro ekonomi dapat berpengaruh besar 

dapat mempengaruhi hasil perhitungan. Hal ini tidak akan terjadi jika kita 

menggunakan 

CFROA. Karena pertimbangan tersebut penelitian ini menggunakan CFROA 

sebagai indikator penilaian kinerja (Iqbal Bukhori, 2012). 



 

 
 

2.2. Penelitian Terdahulu
Tabel 2. 1

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Refrensi Variabel Alat 
analisis 

obyek Hasil Penelitian 

1. Nama: 
IQBAL 
BUKHORIT
ahun:  
2012 
Judul: 
PENGARUH 
GOOD 
CORPORATE 
GOVERNANCE 
DAN UKURAN 
PERUSAHAAN 
TERHADAP 
KINERJA 
PERUSAHAAN 
(Studi Empiris 
pada Perusahaan 
yang Terdaftar di 
BEI 2010) 

variabel Dependen: 
Kinerja Perusahaan 
variabel independen: 

a. Pengaruh 
Good 
corporate 
governance 

b. Ukuran 
Perusahaan 

Uji 
Asumsi 
Klasik, 
Analisis 
Regresi 

pegawai 
seluruh 
perusahaan 
yang 
terdaftar 
dalam Bursa 
Efek 
Indonesia/ 
Indonesia 
Stocks 
Exchange, 
selama 
periode 
2010. 
 

H1 : Ukuran dewan 
direksi berpengaruh 
positif terhadap kinerja 
keuangan. 
H2 : Ukuran dewan 
komisaris berpengaruh 
positif terhadap kinerja 
keuangan. 
H3 : Ukuran perusahaan 
berpengaruh positif 
terhadap kinerja 
keuangan. 

2. Nama: 
Desi Aprina 
Tahun:  
Judul: 
Pengaruh 
Kepemilikan 
Manajerial, 
Kepemilikan 
Institusional dan 
Ukuran 
Perusahaan 
terhadap Kinerja 
Perusahaan yang 
Diukur 
Menggunakan 
Economic Value 
Added 

variabel dependen: 
Kinerja Perusahaan 
variabel independen: 

a. Kepemilikan 
Manajerial 
Komunikasi 

b. Kepemilikan 
Institusional 

c. Ukuran 
Perusahaan 

linear 
berganda,  

semua 
perusahaa
n yang 
terdaftar 
di Bursa 
Efek 
Indonesia 
pada 
periode 
penelitian 
tahun 
2009-2011 
 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
tidak terdapat pengaruh 
yang signifikan antara 
kepemilikan manajerial 
dan kepemilikan 
institusional terhadap 
kinerja perusahaan, 
sementara pada ukuran 
perusahaan memiliki 
pengaruh yang 
signifikan antara ukuran 
perusahaan dengan 
kinerja perusahaan 

3. Nama: 
Khaira 
Amalia 
Fachrudin 
Tahun:  
Judul: 
Analisis 
Pengaruh 
Struktur 
Modal, Ukuran 
Perusahaan, 
dan Agency 
Cost Terhadap 
Kinerja 
Perusahaan 

variabel dependen: 
Kinerja perusahaan 
variabel independen: 

a. Pengaruh 
Struktur 
Modal 

b. Ukuran 
Perusahaan 

c. Agency Cost 

Metode 
statistika 

sebagian 
Dari 
populasi 
ini dipilih 
populasi 
sasaran 
yang 
semuanya 
menjadi 
sampel 
penelitian 

Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh 
signifikan positif struktur 
modal terhadap agency 
cost dan pengaruh 
signifikan negatif ukuran 
perusahaan terhadap 
agency cost; tidak 
terdapat pengaruh 
signifikan struktur 
modal, ukuran 
perusahaan, dan agency 
cost terhadap kinerja 



 

 
 

perusahaan; serta tidak 
terdapat pengaruh tidak 
langsung struktur modal 
dan ukuran perusahaan 
terhadap kinerja 
perusahaan melalui 
agency cost sebagai 
intervening variable. 

4. Nama: 
Like Monisa 
Wati Tahun: 
September 
2012 
Judul: 
PENGARUH 
PRAKTEK 
GOOD 
CORPORATE 
GOVERNANCE 
TERHADAP 
KINERJA 
KEUANGAN 
PERUSAHAAN 
DI BURSA 
EFEK 
INDONESIA 

variabel dependen: 
Kinerja Perusahaan 
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H1 = Jumlah dewan 
direksi berpengaruh 
positif terhadap kinerja 
perusahaan. 
H2 = Proporsi dewan 
komisaris independen 
berpengaruh positif 
terhadap kinerja 
perusahaan 
H3 = Debt to equity 
berpengaruh positif 
terhadap kinerja 
perusahaan. 
H4 = Institutional 
Ownership berpengaruh 
positif terhadap kinerja 
perusahaan. 
 
 

 
 

  



 

 
 

2.3. Kerangka Pemikiran 
 
Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah 

diuraikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah adanya indikator 

mekanisme internal Corporate Governance dalam suatu perusahaan yaitu ukuran 

dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan yang mempunyai 

pengaruh terhadap baik atau tidaknya kinerja keuangan yang ada dalam suatu 

perusahaana. Kinerja perusahaan diukur dengan ukuran keuangan menggunakan 

CFROA.  

Berikut adalah kerangka pemikiran penelitian ini: 
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2.4. Perumusan Hipotesis 
2.4.1. Hubungan Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan 

Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan masukan 

kepada dean direksi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas 

langsung terhadap perusahaan. Fungsi utama dari dewan komisaris adalah 

mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja dewan 

direksi. Karena itu, posisi dewan komisaris sangat penting dalam menjembatani 

kepentingan principal dalam sebuah perusahaan. 

Tidak berbeda dengan ukuran dewan direksi, pengaruh ukuran dewan 

komisaris terhadap kinerja perusahaan juga menjadi perdebatan tersendiri. 

Hardikasari (2011) menyebutkan bahwa penelitian mengenai ukuran dewan 

komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang beragam. Dalam 

penelitiannya tersebut, disebutkan argumen dari Yermack (1996), Sundgren dan 

Wells (1998), dan Jensen (1993), yang menyatakan bahwa semakin banyak 

personil yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruk kinerja 

yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut dikarenakan dengan makin banyaknya 

anggota dewan komisaris maka badan ini akan mengalami kesulitan dalam 

menjalankan perannya, diantaranya kesulitan dalam komunikasi dan koordinasi 

antar anggota dewan komisaris. 

Dengan semakin banyaknya anggota dewan komisaris, pengawasan terhadap 

dewan direksi jauh lebih baik, masukan atau opsi yang akan didapat direksi akan 

jauh lebih banyak. Untuk itu masih diperlukan penelitian yang dapat 

membuktikan pengaruh ukuran dewan komisaris ini terhadap kinerja perusahaan 



 

 
 

di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis penelitian berikutnya yang 

dikemukakan adalah sebagai berikut:  

H1 : Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

Uraian diatas mengadung kesimpulan bahwa Indonesia menganut 

mekanisme dual-board system yang sedikit berbeda dari two-board 

systemContinental Europe. Hal ini berarti bahwa di Indonesia terdapat pemisahan 

peran antara dewan direksi dan dewan komisaris. Masing-masing dewan memiliki 

peran dan fungsinya masing-masing. 

 Dewan direksi memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu 

perusahaan. Dengan adanya pemisahan peran dengan dewan komisaris, dewan 

direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber daya yang ada 

dalam perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan arah 

kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk 

jangka pendek maupun jangka panjang. 

 Hardikasari (2011) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa banyak 

penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran 

dewan yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan 

keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan 

yang lebih kecil. Penelitian tersebut antara lain penelitian dari Jensen (1993), 

Lipton dan L’orsch (1992) dan Yermack (1996). Namun demikian, Dalton et al. 

(dalam Hardikasari, 2011) menyatakan adanya hubungan pengaruh negatif antara 

ukuran dewan kinerja perusahaan. 



 

 
 

 Dari uraian diatas, jelas bahwa ukuran dewan direksi merupakan salah satu 

mekanisme Corporate Governance yang sangat penting dalam menentukan 

kinerja perusahaan. Namun, dengan adanya perbedaan temuan para peneliti dalam 

penelitian sebelumnya, maka bukti yang diperlukan masih diperdebatkan. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan bukti yang lebih komprehensif 

dalam melihat peran ukuran dewan direksi terhadap kinerja perusahaan. 

H2 : Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. 

2.4.2. Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Kinerja Perusahaan 
 Ukuran perusahaan merupakan hal yang penting dalam proses 

pelaporankeuangan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan 

melihatseberapa besar asset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Aset yang 

dimilikiperusahaan ini menggambarkan hak & kewajiban serta permodalan 

perusahaan. 

 Ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. 

Darmawati (2004) menyatakan bahwa perusahaan besar pada dasarnya memiliki 

kekuatan finansial yang lebih besar dalam menunjang kinerja, tetapi disisi lain, 

perusahaan dihadapkan pada masalah keagenan yang lebih besar.Hesti (2010) dan 

Uyun (2010) dalam penelitiannya menemukan buktibahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan 

dengan aset besar biasanya akan mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat. 

Hal ini akan menyebabkan perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan 

pelaporan keuangannya. Perusahaan diharapkan akan selalu berusaha menjaga 

stabilitas kinerja keuangan mereka. Pelaporan kondisi keuangan yang baik ini 



 

 
 

tentu tidak serta merta dapat dilakukan tanpa melalui kinerja yang baik dari semua 

lini perusahaan. 

H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

2.4.3. Hubungan Struktur Modal dengan Kinerja Perusahaan 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama ditemukan bahwa debt to 

equity ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang 

diukur dengan return on assets pada perusahaan yang bergerak dibidang 

manufaktur makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia. Hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa ketika posisi debt to equity ratio yang dimiliki perusahaan 

terus mengalami peningkatan yang tajam akan mendorong menurunnya kinerja 

perusahaan yang dilihat dari profitabilitas. Temuan tersebut mengisyaratkan 

bahwa dengan hutang yang besar akan membuat laba menjadi berkurang karena 

beberapa bagian laba lebih digunakan untuk membayar hutang kepada kreditr. 

Ketika perusahaan memiliki hutang yang jatuh tempo mereka akan memenuhi 

kewajiban terlebih dahulu untuk menjaga reputasi dan citra perusahaan sehingga 

mengurangi besarnya kontribusi laba yang diperoleh perusahaan.  

Hasil yang diperoleh pada tahapan pengujian hipotesis kedua sejalan 

dengan penelitian Sulistyo (2013) yang menemukan bahwa leverage yang diukur 

dengan debt to equity ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja 

perusahaan yang diukur dengan return on assets. Hasil yang konsisten juga 

diperoleh Yulia (2013) yang menemukan bahwa debt to equity ratio berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap return on assets. Temuan yang diperoleh 

menunjukan bahwa semakin besar posisi hutang yang dimiliki perusahaan akan 



 

 
 

mendorong meningkatnya kinerja perusahaan yang diukur dengan profitabilitas 

perusahaan. 

H4 : Struktur Modal berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.


