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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Literatur Review 

2.1.1 Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) 

Daniri (2005) menguraikan Good Corporate Governance sebagai suatu pola 

hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan sehingga 

memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dengan tetap memperhatikan 

stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.  

Monks dan Minow (2004) menempatkan posisi Corporate Governance 

sebagai upaya menjaga hubungan antara tiga aktor penting dalam setiap korporasi; 

pemilik, manajemen dan BOD (atau dewan komisaris di Indonesia). Dengan 

penekanan atas hubungan dan interaksi mereka dalam proses Corporate Governance, 

maka pendekatan yang digunakan adalah berbasis struktur governance (the 

governance structure) sebagai elemen utama setiap sistem Corporate Governance. 

Hubungan antara ketiga unsur tersebut di dalam sistem Corporate Governance akan 

menentukan arah (the direction) serta kinerja (the performance) korporasi sesuai 

dengan mekanisme yang ditetapkan. Terdapat 5 prinsip dasar Good Corporate 

Governance (Daniri, 2005) yaitu: (1). Transparency (Keterbukaan Informasi) ; (2). 

Accountability (Akuntabilitas); (3) Responsibility (Pertanggungjawaban) ; (4). 

Independency (Kemandirian); (5). Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran). 

 Penting untuk dipahami bahwa masalah remunerasi erat kaitannya dengan isu 

Corporate Governance (tata kelola perusahaan). Upaya pemerintah menyelaraskan 

isu dengan solusi adalah mengeluarkan beberapa aturan khusus diantaranya Peraturan 
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Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 34/ POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 

tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. 

 Sesuai dengan teori Good Corporate Governance yang telah diuraikan diatas, 

penelitian ini menguji pengaruh komite remunerasi terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Hal ini dilakukan tidak lain untuk mengetahui ketaatan perusahaan dalam 

menerapkan prinsip–prinsip Good Corporate Governance. 

2.1.2 Komite Remunerasi 

Otoritas Jasa Keuangan (2014)  mendefinisikan: 

“Komite remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung 

jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas 

Dewan Komisaris terkait remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan 

Komisaris”.  

Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan emiten atau perusahaan publik memiliki 

fungsi nominasi dan remunerasi sejak dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi 

Emiten atau Perusahaan Publik. Hal ini memberi dorongan kuat pada pentingnya 

peran komite remunerasi dalam perusahaan di Indonesia, tidak hanya keberadaannya 

saja melainkan juga efektivitasnya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya 

sehingga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.  

Di Indonesia ketentuan persyaratan keanggotaan komite remunerasi diatur 

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014: 

“Banyaknya anggota komite remunerasi paling kurang terdiri dari tiga (3) 

orang anggota yang ditentukan salah satunya merupakan komisaris 
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independen, sementara anggota lainnya dapat berasal dari anggota dewan 

komisaris; pihak yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik yang 

bersangkutan; atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah direksi 

yang membidangi sumber daya manusia”.  

 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 juga 

dijelaskan bahwa:  

“Komite remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab: (1). Memberikan 

rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, 

kebijakan atas remunerasi dan besaran atas remunerasi; (2). Membantu 

Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi 

yang diterima masing-masing anggota direksi dan /atau anggota dewan 

komisaris, dan dalam menjalankan tugasnya tersebut wajib bertindak 

independen”. 

 Rapat dewan komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi antar 

anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas 

manajemen. Semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, maka diharapkan 

tugas dan tanggung jawab yang dibebankan dapat dilakukan dengan baik. Rapat 

komite remunerasi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

34/POJK.04/2014 diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 

(empat) bulan. Selain itu rapat komite remunerasi hanya dapat diselenggarakan 

apabila dihadiri oleh mayoritas jumlah anggota komite remunerasi dan salah satu 

yang mengikuti rapat tersebut adalah ketua komite remunerasi. Keputusan rapat 

komite remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dan apabila dalam 
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rapat tersebut tidak tercapai musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan 

cara pemungutan suara. Dan apabila dalam pemungutan suara terjadi suara yang sama 

banyaknya, maka keputusan diambil melalui pedoman komite nominasi dan 

remunerasi.  

Ruparelia dan Njuguna (2016) menyatakan bahwa adanya anggota dewan 

komisaris yang independen dapat berdampak pada pembayaran kompensasi yang 

lebih efektif pada CEO, karena informasi yang diberikan mereka dalam merancang 

gaji eksekutif relevan. Sehingga dinyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara gaji CEO dan kinerja perusahaan ketika terdapat dewan komisaris yang 

independen, terlebih yang memiliki komite kompensasi.  

Menurut Spenser dan Spenser dalam Moeheriono (2010) Kompetensi adalah 

karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu 

dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar yang memiliki hubungan kausal atau 

sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja 

prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu.  

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 dijelaskan 

bahwa anggota komite remunerasi dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan 

manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia. Anggota 

komite remunerasi yang ahli di bidang sumber daya manusia diharapkan dapat 

menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.  

Carter, Simkins, dan Simpson (2003) menyatakan bahwa masalah penting 

dalam tata kelola yang dihadapi manajer, direksi, dan pemegang saham pada 

perusahaan modern adalah mengenai komposisi gender, ras dan budaya dari dewan. 
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Keberadaan wanita dalam dewan juga menandakan bahwa perusahaan memberikan 

kesempatan yang sama bagi setiap orang tanpa diskriminasi. (Kusumastuti et al., 

2007). Hal inilah yang membuat wanita selalu penuh pertimbangan dan tidak terburu-

buru dalam mengambil keputusan, sehingga dengan adanya wanita dalam komite 

remunerasi diharapkan dapat diperoleh keputusan –keputusan yang berkualitas, sesuai 

dengan aturan yang sedang berlaku serta adil dan bijaksana terkait dengan remunerasi 

direksi dan dewan komisaris di dalam perusahaan. Selain itu Herring et al., (2009) 

menyatakan bahwa proporsi jumlah wanita dapat memberikan tingkat pengembalian 

yang tinggi, basis pelanggan yang tinggi dan keuntungan yang meningkat karena 

mempunyai tingkat kreativitas yang lebih beragam sehingga dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas komite remunerasi 

dapat diukur dengan: 

1. Jumlah anggota komite remunerasi. 

2. Independensi anggota komite remunerasi. 

3. Jumlah penyelenggaraan rapat komite remunerasi. 

4. Kompetensi anggota komite remunerasi  

5. Proporsi jumlah wanita pada komite remunerasi. 

2.1.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga 

yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, 

tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan 

penyidikan”(Undang-Undang RI No 21, 2016).  
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Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peta Arah Tata Kelola Perusahaan 

Indonesia (Roadmap Good Corporate Governance) khusus untuk Emiten dan 

Perusahaan Publik pada tahun 2014 (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Didasari oleh 

Peta Arah Tata Kelola Perusahaan Indonesia (Roadmap Good Corporate 

Governance), selama tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan 39 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) untuk mengatur Sektor Jasa Keuangan di 

Indonesia serta pengaturan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Salah satu 

peraturan tersebut adalah POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi 

dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Peraturan 

inilah yang sampai dengan saat ini masih menjadi dasar pengaturan bagi perusahaan 

publik terkait dengan tugas, fungsi dan tanggungjawab komite remunerasi di 

Indonesia.  

Untuk industri Jasa Keuangan khususnya industri perbankan sebelum 

ditetapkannya POJK Nomor: 34/ POJK.04/2014, pemerintah mengeluarkan beberapa 

aturan yang mendasari dibentuknya komite remunerasi pada perusahaan perbankan, 

diantaranya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 yang diganti dengan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006; Keputusan Menteri Badan Usaha 

Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan 

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance); Peraturan Menteri 

BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, 

Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara beserta 

perubahannya; Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 
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Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komsaris/ Dewan Pengawas Badan 

Usaha Milik Negara. 

2.1.4 Kinerja Perusahaan 

 Kinerja perusahaan adalah pengukuran keberhasilan manajemen dalam 

mengatur sumber daya keuangan perusahaan, khususnya sehubungan dengan 

manajemen investasi dalam upaya untuk memberikan nilai kepada pemegang saham. 

Selain itu menggambarkan seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset yang 

dimiliki. Kinerja yang baik menunjukkan bahwa laba perusahaan tumbuh secara 

stabil (Zakaria, 2018).  

 Ruparelia dan Njuguna (2016) menyatakan adanya hubungan positif antara 

komite remunerasi dan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan diukur dengan 

menggunakan Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Earning Per Share 

(EPS), dan Dividend Yield (DY). Hasilnya hanya Dividend Yield saja yang 

berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

 Zakaria (2018) menggunakan ukuran kinerja Return On Asset (ROA) dan Net 

Profit Margin (NPM) dalam penelitiannya terkait komite remunerasi dan kinerja 

perusahaan. Dan hasilnya menunjukkan bahwa komite remunerasi tidak berpengaruh 

pada ROA dan NPM. 

 Dari uraian beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 

berbagai cara dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan, cara pengukuran 

tersebut  yaitu: 
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a. Return On Equity (ROE) merupakan pengembalian pemegang saham ekuitas 

yang diinvestasikan, menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan 

menggunakan ekuitas dalam struktur modal untuk menghasilkan keuntungan.  

b. Return On Asset (ROA) adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk 

membuat profit dari jumlah asset yang dimiliki. Jika sebuah perusahaan 

memiliki prosentase ROA tinggi, ini menunjukkan bahwa operasinya adalah 

lebih efisien, dan jika memiliki prosentase rendah maka operasinya kurang 

efisien.  

c. Earning Per Share (EPS) adalah laba per lembar saham yang menunjukkan 

apakah eksekutif dan pemegang saham kepentingannya selaras.  

d. Dividend Yield (DY) adalah dividen per saham dibagi harga pasar saham. 

Secara sederhana Dividend Yield adalah tingkat keuntungan yang diberikan 

oleh perusahaan. 

e. Net Profit Margin (NPM) adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. 

Semakin besar NPM maka kinerja perusahaan diprediksi lebih produktif yang 

pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi 

modal. 

Selain alat ukur kinerja perusahaan diatas, terdapat BOPO (Beban Operasi 

terhadap Pendapatan Operasi). BOPO digunakan untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. BOPO  merupakan pembagian antara 

total beban operasional dan total pendapatan operasional. Semakin rendah nilai 

BOPO maka dapat diartikan bahwa semakin baik kinerja perusahaan (Taswan, 2010). 
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Mengacu pada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya serta 

teori pengukuran kinerja perusahaan, maka penelitian ini menggunakan ukuran 

kinerja perusahaan: ROA, ROE, dan BOPO. 

2.2 Landasan Teori 

Teori yang relevan untuk mendukung penelitian ini yaitu agency theory (teori 

agensi). 

2.2.1 Agency Theory (Teori Agensi) 

Jensen dan Meckling (1976) Teori agensi memandang bahwa manajemen 

tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik 

pada umumnya maupun shareholders pada khususnya, oleh karena itu pengelolaan 

perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa tidak ada 

peraturan atau ketentuan yang dilanggar dalam pengelolaan tersebut.  

Penjelasan teori agensi mengenai masalah insentif yang disebabkan oleh 

perbedaan kepentingan dan kontrol dapat diatasi dengan pemberian remunerasi. 

Haron dan Akhtaruddin (2013) menyatakan bahwa pemberian remunerasi adalah cara 

efisien untuk mengontrol agen. Selain itu (Probohudono et al., 2016) menyatakan 

bahwa pemberian remunerasi dianggap dapat mendorong agen untuk bekerja 

menaikkan nilai perusahaan sesuai keinginan pemilik perusahaan.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka disimpulkan bahwa diperlukan komite 

remunerasi yang mampu menjadi penengah diantara kedua pihak yaitu perusahaan 

dan pemegang saham sehingga perusahaan dapat dikelola dengan baik. 
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2.3 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terkait pengaruh komite remunerasi terhadap kinerja 

perusahaan telah dilakukan, diantaranya oleh Ruparelia dan Njuguna (2016), dan 

Zakaria (2018). Sedangkan beberapa penelitian terkait seberapa besar pengaruh 

proporsi jumlah wanita terhadap kinerja perusahaan telah dilakukan, diantaranya: 

Shafique et al., (2014), Isidro dan Sobral (2014), Terjesen et al., (2015), (Scholtz dan 

Kieviet, 2018).  Berikut merupakan kumpulan penelitian terdahulu yang terangkum 

dalam tabel 2.3.1  yakni: 
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Tabel 2.3.1 

Penelitian Komite Remunerasi & Proporsi Jumlah Wanita Terhadap Kinerja 

Perusahaan 

 

Referensi 

Variabel Sumber Data Hasil Akhir 

Ruparelia 

dan Njuguna 

(2016) 

Dependen:  

Dewan Remunerasi, terdiri atas: 

Biaya tahunan dewan 

Independen: 

Kinerja keuangan perusahaan, 

terdiri atas: 

a. Return On Asset (ROA) 

b. Return On Equity (ROE) 

c. Dividend Yield (DY) 

d. Earning Per Share (EPS) 

 

Perusahaan yang tercatat 

di Bursa Efek Nairobi 

Tahun 2003-2013 (Bank-

bank komersial, 

perusahaan asuransi, dan 

prusahaan investasi). 

Hasil penelitian ini adalah hanya 

Dividend Yield (DY) saja yang 

berpengaruh positif terhadap 

Dewan Remunerasi. 

Zakaria 

(2018) 
Dependen: 

Kinerja Perusahaan, terdiri atas: 

a. Return on Asset (ROA) 

b. Net Profit Margin 

(NPM) 

Independen: 

a. Komite Audit, terdiri 

atas: 

Jumlah anggota komite 

audit perusahaan. 

b. Komite Remunerasi, 

terdiri atas Keberadaan 

komite remunerasi dalam 

perusahaan 

Perusahaan publik di 

Bursa Efek Indonesia 

yang terdaftar di Kompas 

100 Index  

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ukuran komite audit dan 

ukuran komite remunerasi tidak 

memiliki efek yang signifikan 

pada kinerja perusahaan (ROA 

dan NPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darmadi 

(2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Dependen: 

Kinerja Perusahaan, terdiri atas: 

Return On Assets (ROA) dan 

Tobin’s Q 

 

Independen: 

 Keragaman gender 

 Jumlah wanita di Dewan 

 Heterogenitas gender. 

Perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek 

IndonesiaTahun 2007 

Hasil penelitian menunjukkan 

baha proporsi jumlah wanita di 

Dewan berpengaruh negatif 

terhadap ROA dan Tobin’s Q. 

Hasil lain adalah perwakilan 

wanita tidak berpengaruh terhadap 

peningkatan kinerja perusahaan. 

Selain itu hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perusahaan 

kecil yang cenderung 

dikendalikan oleh keluarga, lebih 
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Sumber: data hasil olahan secara mandiri, (2019) 

 

 

 

 

 

cenderung memiliki proporsi 

anggota wanita yang lebih tinggi 

di Dewan. 

Shafique et 

al., (2014) 
Dependen: 

Kinerja perusahaan, terdiri atas: 

Return on Asset (ROA) 

Independen: 

 Jumlah wanita di Dewan 

 Persentase wanita di 

Dewan 

 Kehadiran CEO wanita 

Enam Bank di Pakistan 

dengan menggunakan 

studi panel dari tahun 

2008-2012 

Temuan penelitian menunjukkan 

bahwa jumlah wanita di Dewan 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan, sedangkan 

persentase wanita di Dewan dan 

kehadiran CEO wanita tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. 

Isidro dan 

Sobral 

(2014) 

Dependen: 

 Nilai perusahaan 

 Kinerja perusahaan 

 Kepatuhan terhadap 

prinsip-prinsip etika dan 

sosial yang diadopsi oleh 

perusahaan. 

Independen: 

Jumlah wanita di Dewan 

Kontrol: 

 Ukuran perusahaan 

 Umur perusahaan 

Perusahaan yang 

terdaftar di European 

Stock Exchange  

Hasil penelitian menemukan 

representasi perempuan di Dewan 

secara langsung mempengaruhi 

nilai perusahaan, kinerja 

perusahaan, dan kepatuhan 

terhadap prinsip-prinsip etika dan 

sosial yang diadopsi oleh 

perusahaan. 

Scholtz dan 

Kieviet 

(2018) 

Dependen: 

Kinerja Perusahaan, terdiri atas: 

Return On Assets (ROA) dan 

Tobin’s Q 

 

Independen: 

 Proporsi wanita di dewan 

 Keragaman etnis dari 

dewan 

 Proporsi direksi dengan 

menyebutkan kualifikasi 

bisnisnya di dewan 

 Ukuran dewan 

Perusahaan Top 100 

Afrika Selatan yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Johannesburg pada 

Tahun 2013-2015 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa proporsi wanita di dewan, 

proporsi direksi dengan 

menyebutkan kualifikasi bisnisnya 

di dewan, dan ukuran dewan 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja perusahaan di 

Afrika Selatan. Sedangkan 

keragaman etnis dari dewan 

berpengaruh negatif signifikan 

dengan kinerja perusahaan di 

Afrika Selatan. 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

  

        Variabel Independen                 Variabel Dependen 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Kontrol 

KETERANGAN: 

     =Variabel Independen 

     = Variabel Kontrol 

 

Gambar 2.4 Kerangka Penelitian 

 

 

Jumlah Anggota Komite 

Remunerasi 

Jumlah Penyelenggaraan Rapat 

Komite Remunerasi 

Kompetensi Anggota Komite 

Remunerasi 

Proporsi Jumlah Wanita pada 

Komite Remunerasi 

Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan  

Kinerja Perusahaan: 

a. Return On Asset 

(ROA) 

b. Return On Equity 

(ROE) 

c. Beban Operasi 

terhadap pendapatan 

operasi (BOPO). 

Independensi Anggota Komite 

Remunerasi 

Ukuran Perusahaan 

Umur Perusahaan 
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2.5 Pengembangan Hipotesa 

2.5.1 Pengaruh Jumlah Anggota Komite Remunerasi Terhadap Kinerja 

Perusahaan. 

 Teori agensi mengasumsikan bahwa manajer mempunyai kecenderungan 

berperilaku negatif, yang bisa dalam bentuk melakukan kecurangan, kerja dengan 

tidak efisien, tidak mengelola sumber daya dengan baik (Jensen dan Meckling, 1976). 

Hal tersebut menyebabkan kinerja perusahaan turun. Oleh karena itu teori ini 

mengasumsikan bahwa salah satu fungsi komite remunerasi adalah mencegah 

perilaku negatif agen (manajer).  

Selanjutnya kinerja perusahaan akan semakin baik jika penerapan Good 

Corporate Governance dalam perusahaa baik. Bentuk penerapan Good Corporate 

Governance terlihat dari berfungsinya organ perusahaan yang bekerja sesuai dengan 

tugas dan tanggungjawabnya, salah satu organ yang dimaksud adalah komite 

remunerasi. 

Otoritas Jasa Keuangan (2014) menentukan jumlah anggota komite remunerasi 

setidaknya 3 (tiga) orang, selanjutnya diharapkan dewan komisaris dapat 

menjalankan tugasnya dengan baik yang selanjutnya memberi dampak baik pada 

kinerja perusahaan.  

Terdapat beberapa penelitian yang meneliti pengaruh jumlah anggota komite 

audit terhadap kinerja perusahaan tetapi tidak dengan komite remunerasi, akan tetapi 

komite audit memiliki kedudukan yang sama dengan komite remunerasi dalam 

perusahaan yaitu mendukung kerja dewan komisaris. Rahmawati dan Handayani 
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(2017) menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kinerja perusahaan.  

Hipotesis yang dirumuskan dari penjelasan diatas adalah: 

H1 : Jumlah anggota komite remunerasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan. 

 

2.5.2 Pengaruh Independensi Anggota Komite Remunerasi Terhadap Kinerja 

Perusahaan.  

Independensi dewan komisaris membuat efektivitas dalam perusahaan serta 

mampu meningkatkan kinerja perusahaan (Agrawal, Knoeber, dan Zhou (1996); 

(Baysinger dan Butler, 1985)). Oleh karena itu independensi menjadi salah satu tolok 

ukur kriteria yang seharusnya dimiliki oleh dewan komisaris dalam menjalankan 

perusahaan. Disamping itu didukung oleh peraturan dari regulator agar perusahaan 

berjalan baik.  

Hipotesis yang dirumuskan dari penjelasan diatas adalah: 

H2 : Independensi anggota komite remunerasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan. 
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2.5.3 Pengaruh Penyelenggaraan Rapat Komite Remunerasi Terhadap Kinerja 

Perusahaan. 

 Keberhasilan komite remunerasi dapat dilihat dari bagaimana komite 

mengambil keputusan-keputusan terkait pengelolaan perusahaan. Keputusan yang 

diambil oleh komite tidak dapat lepas dari seberapa sering mereka bertemu. 

Otoritas Jasa Keuangan (2014) mengatur tentang penyelenggaraan rapat 

komite remunerasi melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

34/POJK.04/2014 rapat komite remunerasi diselenggarakan secara berkala paling 

kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Jika penyelenggaraan rapat dilakukan 

sesuai dengan ketentuan maka diharapkan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan 

menjadi lebih baik, dikarenakan keputusan yang diambil terkait dengan tugas dan 

tanggungjawab komite remunerasi didasarkan pada pembahasan, pertimbangan dan 

musyawarah mufakat. Apabila dalam pengambilan keputusan dalam rapat tidak 

diperoleh kesepakatan, maka paling tidak sudah melalui pembahasan yang matang 

sehingga ditempuh jalan lain yaitu berdasarkan suara terbanyak. Oleh karena itu 

penyelenggaraan rapat sangat penting dalam menjalankan fungsi komite remunerasi.  

Schwartz-Ziv dan Weisbach (2013) mengungkapkan adanya rapat dewan 

berhubungan positif dengan kinerja perusahaan. Ini artinya bahwa perusahaan dengan 

dewan komisaris yang efektif sangat mungkin meningkatkan kualitas pengambilan 

keputusan mereka terkait dengan peningkatan kinerja perusahaan.  

Hipotesis yang dirumuskan dari penjelasan diatas adalah: 

H3 : Jumlah penyelenggaraan rapat berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan. 
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2.5.4 Pengaruh Kompetensi Anggota Komite Remunerasi Terhadap Kinerja 

Perusahaan. 

Untuk membuat publik ataupun shareholders percaya pada manajemen, 

kompetensi yang dimiliki dewan komisaris menjadi sangat penting. Komite 

remunerasi setidaknya memiliki kompetensi atau latar belakang yang sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawabnya. Anggota komite remunerasi yang memiliki latar 

belakang pendidikan sumber daya manusia akan lebih mengenal cara bagaimana 

meningkatkan kinerja perusahaan melalui keputusan-keputusannya terkait 

remunerasi, karena tugas utama komite remunerasi tidak lain adalah menentukan 

besaran kompensasi atau gaji atau bonus bagi direksi dan komisaris.  

Dewi, Sari, dan Abaharis (2018) berpendapat bahwa latar belakang 

pendidikan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap Kinerja keuangan 

perusahaan.  

Hipotesis yang dirumuskan dari penjelasan diatas adalah: 

H4 : Kompetensi anggota komite remunerasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan. 

 

2.5.5 Pengaruh Proporsi Jumlah Wanita Pada Komite Remunerasi Terhadap 

Kinerja Perusahaan. 

 Teori agensi mengasumsikan bahwa manajer mempunyai kecenderungan 

berperilaku negatif, yang bisa dalam bentuk melakukan kecurangan, kerja dengan 

tidak efisien, tidak mengelola sumber daya dengan baik. Salah satu upaya 

meminimalkan perilaku negatif manajer adalah dengan menempatkan wanita dalam 


