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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Literature Review 

Perkembangan usaha belakangan ini telah sampai pada tahap persaingan 

global yang terbuka dengan dinamika perubahan yang demikian cepat (Ananta 

2013). Karena kecenderungan globalisasi perekonomian dan liberalisasi 

perdagangan membuat persaingan pasar semakin ketat menuntut semua 

perusahaan berpacu saling meraih kesempatan untuk memajukan dan menjaga 

kelangsungan hidupnya. Agar mampu mempertahankan eksistensinya di pasar 

domestik maupun internasional, mereka perlu merencanakan, mengorganisasikan, 

mengarahkan, dan melakukan pengawasan secara tepat guna menggerakkan 

potensi yang dimiliki perusahaan.Salah satu cara tercepat adalah membenahi 

manajemen. Pembenahan manajemen dilakukan dengan terlebih dahulu melihat 

hasil kinerja yang sesungguhnya dari perusahaan. Menurut Septhina (2015), 

apabila kinerjanya baik maka dapat di manfaatkan seoptimal mungkin jika 

kinerjanya buruk dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan begitu terjadi 

efisiensitas dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. 

Perusahaan merupakan organisasi yang bertujuan untuk mencari 

keuntungan atau laba dengan membuat dan menawarkan barang atau jasa. 

Keinginan perusahaan untuk memperoleh laba yang besar membuat perusahaan 

harus bekerja secara efektif dan efisien(Lestari and Sampurno 2017). Efisiensi dan 

efektivitas merupakan parameter yang digunakan untuk menilai kinerja 
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perusahaan (Lestari and Juliarto 2017). Didalam perusahaan terdapat 

banyakaktivitas baik di tingkat manajemen maupun operasional. Suatu 

manajemen dapat disebut baik apabila dapat menindaklanjuti perencanaan,baik 

jangka panjang maupun jangka pendek secara praktis ke dalam program–program 

operasional yang berorientasi kepadakeamanan dan kenyamanan. 

Kinerja 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-sumber daya yang 

dimiliki (Helfert 1996). Pengelolaan perusahaan dalam kegiatan operasional di 

dalam laporan keuangan ditunjukan oleh pencapaian laba bersih. Laba diperoleh 

dari selisih revenue dengan expenses. Memaksimalkan reveneue akan 

meningkatkan profitabilitas, sedangkan menekan expenses akan meningkatkan 

efisiensi (Puspito 2011). 

Prinsip-prinsip dalam pengukuran kinerja menurut Hansen dan Mowen 

(1995) yang dikutip dalam (Yamit 2005) adalah: (1) Konsistensi dengantujuan 

perusahaan, (2) memiliki adaptabilitaspada kebutuhan, (3) dapat mengukur 

aktivitasyang signifikan, (4) mudah untuk dipublikasikan, (5) akseptabilitas dari 

atas ke bawah, (6) biayayang digunakan efektif, dan (7) tersaji tepatwaktu. 

Oleh karena itu, perlu adanya manajemen kinerja sebagai cara peningkatan 

perusahaan ke arah yang lebih baik terhadap fakta-fakta yang dianalisis secara 

tepat untuk memberikan informasi yang akurat, berguna dalam mengambil 

keputusan atau tindakan manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 

Salah satu manajemen kinerja yang sangat penting diperhatikan adalah faktor-
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faktor yang mempengaruhinya.Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

perusahaan bisa didapatkan dari dua sumber, yakni informasi finansial dan 

informasi nonfinansial. Informasi finansial didapatkan dari penyusunan anggaran 

untuk mengendalikan biaya. Sedangkan informasi nonfinansial merupakan faktor 

kunci untuk menetapkan strategi yang dipilih guna melaksanakan tujuan yang 

telah ditetapkan. 

Pengukuran kinerja perusahaan dapat diproksikan dengan dua cara, yaitu 

dengan Tobin’s Q dan ROA. Seperti dalam penelitian yang telah dilakukan oleh 

Lestari and Juliarto (2017) menggunakan lebih dari satu proksi dalam rangka 

meneliti apakah variabel-variabel independen menjelaskan pengukuran kinerja 

(accounting dan market) pada level yang sama atau tidak. Peneliti menggunakan 

proksi (Tobin’s Q) sebagai pendekatan berbasis pasar (market performance) dan 

ROA sebagai pendekatan berbasis akuntansi (accounting performance) untuk 

mengetahui keefektifan operasi perusahaan dari pengelolaan yang baik atas aktiva 

yang dimiliki perusahaan. 

Melalui penelitian terhadap kinerja perusahaan yang telah dilakukan 

sebelumnya terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kinerja 

perusahaan diantaranya sebagai berikut. Faktor Good Corporate Governance 

(GCG) berupa kepemilikan manajerial telah diteliti oleh Al-thuneibat et al. (2018); 

Darwis (2009); Indriati (2018); Lestari and Juliarto (2017); Martsila and Meiranto 

(2013); Mulyasari et al. (2015); Nur’Aeni (2010); serta Wiranata (2013). 

Kepemilikan institusional telah diteliti oleh Al-thuneibat et al. (2018); Darwis 

(2009); Lestari and Juliarto (2017); Mulyasari et al. (2015); Nur’Aeni (2010); 
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serta Wiranata (2013). Kepemilikan asing diteliti olehAl-thuneibat et al. (2018); 

Klungland and Sunde (2009); Lestari and Juliarto (2017); Nur’Aeni (2010); serta 

Wiranata (2013). Konsentrasi kepemilikan diteliti olehAl-thuneibat et al. (2018); 

Chen (2012); Klungland and Sunde (2009); Lestari and Juliarto (2017); serta 

Martsila and Meiranto (2013). Ukuran dewan komisaris diteliti oleh Darwis 

(2009); Lestari and Juliarto (2017); serta Martsila and Meiranto (2013).Struktur 

modal (capital structure) berupa leverage ratio diteliti oleh Akenga (2017); Al-

thuneibat et al. (2018); Arisadi, Djumahir, and Djazuli (2013); Charles, Ahmed, 

and Joshua (2018); Chen (2012); Lestari and Juliarto (2017); Martsila and 

Meiranto (2013); Nainggolan and Pratiwi (2017); Rifai, Arifati, and Magdalena M. 

(2014); Sulastri, Puspa, and Fauziati (n.d.); Venugopal and Reddy (2016); serta 

Wiranata (2013). Ukuran perusahaan (size) diteliti oleh Arisadi et al. (2013); 

Charles et al. (2018); Chen (2012); Darwis (2009); Lestari and Juliarto (2017); 

Martsila and Meiranto (2013); Nur’Aeni (2010); Rifai et al. (2014); Sulastri et al. 

(n.d.); Venugopal and Reddy (2016); serta Wiranata (2013). Umur perusahaan 

(age) diteliti oleh Arisadi et al. (2013); Charles et al. (2018); serta Lestari and 

Juliarto (2017). Growth diteliti oleh Charles et al. (2018); Darwis (2009); Lestari 

and Juliarto (2017); Rifai et al. (2014); serta Venugopal and Reddy (2016). 

Likuiditas (liquidity) diteliti olehAkenga (2017); Arisadi et al. (2013); Charles et 

al. (2018); Chen (2012); Lestari and Juliarto (2017); Lukorito et al. (2014); serta 

Waswa et al. (2018). 

 

Struktur Kepemilikan (Ownership Structure) 
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Struktur kepemilikan merupakan elemen penting karena dapat menentukan 

masalah agensi dalam perusahaan. Di satu sisi, pemilik perusahaan ingin 

memastikan bahwa manajer menjalankan perusahaan sesuai dengan keinginan 

pemilik sehingga kepentingan pemilik terlindungi. Disisi lain, manajer perusahaan 

cenderung mendahulukan kepentingan pribadi sehingga mempengaruhi kinerja 

perusahaan (Lestari and Juliarto 2017). Dengan kata lain, manajemen mempunyai 

agenda kepentingan yang berbeda dengan kepentingan pemilik. Penggunaan 

creative accounting, kegagalan bisnis, peranan terbatas auditor, tidak adanya 

hubungan yang jelas antara sistem kompensasi dengan kinerja, penekanan pada 

kinerja laba akuntansi jangka pendek yang mengorbankan long-term 

economicprofits, dan sebagainya merupakan beberapa contoh ‘penyimpangan 

perilaku’ manajer (Nur’Aeni 2010). 

Struktur kepemilikan menggambarkan persebaran pemegang saham yang 

diproksikan dalam bentuk persentase. Dimensi struktur kepemilikan ada 3 yaitu 

konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. 

Konsentrasi kepemilikan mencerminkan pemisahan antara pemegang saham 

mayoritas dan minoritas. Pemegang saham mayoritas cenderung bertindak untuk 

kepentingannya sendiri dengan mengorbankan pemegang saham minoritas 

sehingga berpengaruh pada kinerja perusahaan (Lestari and Juliarto 2017). 

Adanya kepemilikan manajerial (pemegang saham) memiliki arti penting dalam 

memonitor manajemen. Adanya kepemilikan institusional (perusahaan asuransi, 

bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan oleh institusi lainnya) akan 

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Menurut teori keagenan 
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struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik 

kepentingan antara manajer dan pemegang saham (Ardianingsih and Ardiyani 

2010). Adapun kepemilikan asing yang juga masih merupakan variabel struktur 

kepemilikan yang berhubungan dengan kinerja perusahaan. Menurut Wicaksono 

(2000) yang dikutip dalam penelitian Nur’Aeni (2010) menjelaskan bahwa 

struktur kepemilikan tercermin baik melalui instrumen saham maupun instrumen 

utang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam struktur kepemilikan, 

antara lain: 

1. Kepemilikan sebagian kecil perusahaan oleh manajemen mempengaruhi 

kecenderungan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dibanding 

sekedar mencapai tujuan perusahaan semata. 

2. Kepemilikan terkonsentrasi memberikan insentif kepada pemegang saham 

mayoritas agar berpartisipasi aktif dalam perusahaan. 

3. Identitas pemilik menentukan prioritas tujuan sosial perusahaan dan 

maksimalisasi nilai pemegang saham, misalnya perusahaan milik 

pemerintah cenderung untuk mengikuti tujuan politik dibanding tujuan 

perusahaan. 

Menurut Nur’Aeni (2010) dikutip dari Wahyudi dan Pawesti (2006), 

struktur kepemilikan oleh beberapa peneliti dipercaya mampu mempengaruhi 

jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan 

dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Hal 

tersebut didasarkan pada logika bahwa peningkatan proporsi saham yang dimiliki 

manajer akan menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan 
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mengkonsumsi perquisites (penghasilan tambahan atau keuntungan) yang 

berlebihan, dengan demikian akan menyatukan kepentingan antara manajer 

dengan pemegang saham. Sedangkan pemilik saham yang besar, seperti investor 

institusional memiliki pengaruh positif pada penilaian perusahaan. Penyebabnya 

adalah pemilik saham yang besar tersebut memiliki insentif untuk mengontrol 

manajemen dan kekuatan untuk merubah kinerja yang buruk. 

 

Faktor Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham yang dimiliki pihak 

manajemen perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham manajer, semakin 

besar keinginan manajer untuk berusaha semaksimal mungkin meningkatkan laba 

perusahaan (Jensen and Meckling 1976). Menurut Pura, Hamzah, and Hariyanti 

(2018) dikutip dari Wahidahwati (2002), kepemilikan manajerial didefinisikan 

sebagai tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam 

pengambilan keputusan, misalnya seperti direktur, manajemen, dan 

komisaris.Dengan begitu nilai kepemilikan manajerial akan menunjukan 

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu 

pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Oleh karena itu 

perusahaan-perusahaan di mana direkturnya memiliki kepemilikan saham 

perusahaan diyakini akan mengusahakan performance perusahaan yang lebih baik. 

Dalam laporan keuangan, keadaan ini dapat dilihat dari besarnya persentase 

kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Kepemilikan manajerial diukur 
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dengan menggunakan jumlah saham yang dimiliki oleh direksi/eksekutif dan 

komisaris dibagi total saham beredar. 

 

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Al-thuneibat et al. 

(2018); Lestari and Juliarto (2017); serta Martsila and Meiranto (2013), 

kepemilikan manajerial berpengaruh signifikanterhadap kinerja perusahaan 

dengan arah positif. Kepemilikan manajerial menunjukkan adanya keselarasan 

kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Manajer yang bertindak 

sebagai pemegang saham juga akan mengurangi biaya agensi dan berusaha 

meningkatkan kinerja perusahaan sehingga imbal hasil yang didapatkan akan 

lebih besar (Lestari and Juliarto 2017).Sedangkan penelitian Darwis (2009); 

Indriati (2018); Mulyasari, Djaelani, and Salim (2015); Nur’Aeni (2010); serta 

Wiranata (2013)menemukan tidak adanya pengaruh atas kepemilikan manajerial 

terhadap kinerja perusahaan.Menurut Darwis (2009) kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan karena kepemilikan saham oleh manajer 

pada perusahaan proporsinya masih sangat kecil sehingga dimungkinkan manajer 

belum merasakan manfaat dari kepemilikan tersebut. 

 

Faktor Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang 

dimiliki oleh pihak.Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi 

swasta, domestik maupun asing. Investor institusional sering kali menjadi pemilik 
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mayoritas dalam kepemilikan saham, karena para investor institusional memiliki 

sumber daya yang lebih besar daripada pemegang saham lainnya sehingga 

dianggap mampu melaksanakan mekanisme pengawasan yang baik dan memiliki 

peranan yang sangat besar dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi 

antara manajer dan pemegang saham. (Pura et al. 2018). Berdasarkan pernyataan 

tersebut, dapat dimaknai bahwa semakin tinggi kepemilikan 

institusionalperusahaan maka semakin tinggi kemungkinan kinerja perusahaan. 

Kepemilikan Institusional dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah 

lembar saham yang dimiliki oleh investor institusional dibagi dengan jumlah 

lembar saham yang beredar. 

 

Menurut penelitian Darwis (2009); Lestari and Juliarto (2017); serta 

Nur’Aeni (2010) kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya kepemilikan 

institusional dapat meningkatkan pemanfaatan aktiva perusahaan menjadi semakin 

efisien dan meningkatkan pengawasan terhadap manajer agar manajer berusaha 

meningkatkan kinerjanya agar sesuai dengan tujuan perusahaan (Lestari and 

Juliarto 2017). Dengan demikian proporsi kepemilikan institusional bertindak 

sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen (Yuniarti 

2014) dikutip dari (Noor Laila, 2011). Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut 

dapat didasarkan pada logika yaitu, semakin besarnya kepemilikan oleh institusi 

maka akan semakin besar dorongan institusi keuangan untuk mengawasi 
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manajemen, sehingga mengakibatkan adanya dorongan yang lebih besar untuk 

mengoptimalkan nilai perusahaan yang dapat meningkatkan kinerja sebuah 

perusahaan (Lestari 2013). 

Sebaliknya penelitian yang dilakukan olehAl-thuneibat et al. (2018); dan 

Mulyasari et al. (2015)berpengaruh negatif signifikan, hubungan antara 

kepemilikan institusional dengan kinerja keuangan adalah berlawanan artinya 

semakin meningkat atau semakin banyak kepemilikan institusional akan semakin 

menurun kinerja keuangan. Sebaliknya jika kepemilikan institusional perusahaan 

semakin kecil memungkinkan kinerja keuangan semakin baik. Sedangkan hasil 

penelitian Wiranata (2013) menunjukan kepemilikan institusional tidak memiliki 

pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Wulandari (2006) menyatakan bahwa 

alasan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

disebabkan karena pemilik mayoritas institusi ikut dalam pengendalian 

perusahaan sehingga cenderung bertindak untuk kepentingan mereka sendiri 

meskipun dengan mengorbankan kepentingan pemilik minoritas. Menurut 

Modigliani (Wiranata 2013), adanya asimetri informasi antara pihak pemegang 

saham dengan manajer menyebabkan manajer selaku pengelola perusahaan akan 

bisa mengendalikan perusahaan karena memiliki informasi laporan keuangan 

yang lebih dibandingkan pemegang saham, dengan ini lebih mudah manajer akan 

mengendalikan perusahaan dalam membuat suatu kebijakan. Jadi, dengan 

kepemilikan institusi yang tinggi tidak menjamin bisa memonitoring penuh 

kinerja atau manajer dengan maksimal. 
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Faktor Kepemilikan Asing 

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh 

pemodal asing yang didefinisikan sebagai perorangan, badan hukum, dan 

pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus di luar negeri. Kepemilikan 

asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh 

individu maupun lembaga terhadap perusahaan di Indonesia. Besarnya saham 

diukur dari persentase (%) dari jumlah kepemilikan saham yang dimiliki pihak 

asing terhadap total saham yang beredar (Yuniarti 2014). 

 

Struktur kepemilikan asing merupakan hal penting dalam menilai kinerja 

perusahaan, jika kinerja perusahaan baik maka investor asing akan menanamkan 

modalnya di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, semakin besar proporsi 

kepemilikan saham asing dalam suatu perusahaan maka kinerja suatu perusahaan 

dapat dikatakan meningkat (Lestari 2013). Sesuai denganhasil penelitian 

Klungland and Sunde (2009); Lestari and Juliarto (2017); Nur’Aeni (2010); serta 

Wiranata (2013) menemukan berpengaruh positif signifikanterhadap kinerja 

perusahaan. Dengan semakin banyaknya pihak asing yang menanamkan 

sahamnya diperusahaan maka akan meningkatkan kinerja dari perusahaan yang di 

investasikan sahamnya, hal ini terjadi karena pihak asing yang menanamkan 

modal sahamnya memiliki sistem manajemen,teknologi dan inovasi, keahlian dan 

pemasaran yang cukup baik yang bisa membawa pengaruh positif bagi perusahaan 

yang akan di investasikan modalnya (Wiranata 2013).  
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Berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-thuneibat et al. 

(2018) yang justru menemukan adanya pengaruh negatif signifikan atas 

kepemilikan asing terhadap kinerja perusahaan. Hubungan antara kepemilikan 

asing dengan kinerja keuangan adalah berlawanan artinya semakin banyak 

kepemilikan asing semakin menurun kinerja keuangan. Sebaliknya jika 

kepemilikan asing perusahaan semakin kecil memungkinkan kinerja keuangan 

semakin baik. 

 

Faktor Konsentrasi Kepemilikan 

 Konsentrasi kepemilikan menciptakan pemegang saham mayoritas dan 

minoritas dengan tujuan dan kepentingan yang beragam. Hal ini sesuai dengan 

teori (Shleifer and Vishny 1997) yang menyatakan bahwa konflik terjadi antara 

pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pemegang saham mayoritas bertindak 

demi kepentingan pribadi dengan mengorbankan pemegang saham minoritas 

sehingga kinerja perusahaan akan menurun. Menurut Lestari and Juliarto (2017) 

konsentrasi kepemilikan merupakan kepemilikan saham dominan oleh individu 

atau kelompok. Konsentrasi kepemilikan diukur dengan persentase perbandingan 

antara jumlah saham dominan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dengan 

jumlah saham beredar. 

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Klungland and Sunde (2009); Lestari 

and Juliarto (2017) menemukan adanya pengaruh negatif signifikan atas 
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konsentrasi kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan pada 

negara-negara yang memiliki peraturan yang lemah seperti Indonesia, pemegang 

saham mayoritas dapat dengan mudah mengambil manfaat untuk kepentingan 

pribadi dengan mengorbankan pemegang saham minoritas yang berdampak pada 

penurunan kinerja perusahaan. Selain itu pemegang saham mayoritas akan 

mempertahankan kedudukannya dengan memilih penerus perusahaan yang 

dipercayai meskipun tidak memiliki kompetensi dalam melakukannya yang 

membuat kinerja perusahaan menurun. 

Sebaliknya, teori keagenan (Jensen and Meckling 1976) menjelaskan 

bahwa konsentrasi kepemilikan akan meningkatkan kemampuan pemegang saham 

dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen. Pengawasan tersebut 

mencegah pengambilan keputusan sendiri oleh manajemen yang berdampak pada 

menurunnya kinerja perusahaan. Selaras dengan penelitian yang dilakukan Al-

thuneibat et al. (2018); Chen (2012); serta Martsila and Meiranto (2013) 

menunjukan adanya pengaruh signifikan positif atas konsentrasi kepemilikan 

terhadap kinerja perusahaan. Adanya kepemilikan saham yang terkonsentrasi akan 

menyebabkan keragaman kepentingan pemegang saham tersebut berkurang, 

sehingga ada kemungkinan terjadi kerja sama antara pihak manajer dan pemegang 

saham untuk menciptakan insentif yang lebih baik dalam melakukan proses 

monitoring yang berdampak pada kinerja keuangan yang lebih baik. 

 

Faktor Ukuran Dewan Komisaris 
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Dewan komisaris tidak memiliki otoritas langsung terhadap perusahaan 

tetapi bertugas melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dewan 

direksi 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 (Ananta 2013). Dewan komisaris bertanggung jawab 

dan berwenang mengawasi tindakan manajemen, dan memberikan nasihat kepada 

manajemen jika dipandang perlu oleh dewan komisaris. Komposisi dewan 

komisaris diukur berdasarkan presentase jumlah anggota dewan komisaris 

independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan 

komisaris perusahaan (Muntiah 2013). 

Hasil penelitian Lestari and Juliarto (2017); serta Martsila and Meiranto 

(2013) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara ukuran 

dewan komisaris dengan kinerja perusahaan. Hal ini berarti semakin besar 

penempatan komisaris maka semakin besar pengawasan terhadap manajemen 

sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Sedangkan penelitian Darwis 

(2009)menemukan tidak adanya pengaruh atas ukuran dewan komisaris terhadap 

kinerja perusahaan. Pengangkatan dewan komisaris oleh perusahaan mungkin 

hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi belum mampu menegakkan 

GCG di dalam perusahaan. Semakin banyak anggota dewan komisaris maka 

perusahaan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya 

kesulitan dalam komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan komisaris yang 

berakibat pada makin buruknya kinerja perusahaan(Muntiah 2013). 
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Faktor Struktur Modal (Capital Structure) 

Struktur modal perusahaan adalah bauran atau proporsi pendanaan jangka 

panjang perusahaan yang direpresentasikan dalam bentuk liabilitas, saham 

preferen, dan saham biasa (Van Horne & Wachowicz jr., 2005 dalam Kristianti 

(2018)). Struktur modal merupakan faktor yang sangat penting bagi pertumbuhan 

dan daya tahan perusahaan. Struktur modal memberikan pengaruh strategis bagi 

pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Namun di sisi lain, keputusan 

pendanaan perusahaan merupakan proses yang sangat kompleks. Terdapat 

berbagai tahapan variasi dan pilihan pendanaan yang dapat menimbulkan 

pengaruh terhadap kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Pemilihan 

sumber pendanaan yang tepat merupakan kunci utama dalam pengoptimalan 

struktur modal perusahaan. Struktur modal secara signifikan berpengaruh terhadap 

beban dan ketersediaan modal sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Sementara itu, struktur modal yang kurang optimal mempengaruhi kinerja dan 

meningkatkan risiko kegagalan bisnis. Perusahaan membutuhkan struktur modal 

yang optimal untuk memaksimalkan laba serta mempertahankan kemampuan 

perusahaan dalam menghadapai lingkungan yang kompetitif. Struktur modal 

merupakan proporsi sumber daya yang diatribusikan pada perusahaan melalui 

berbagai sumber, yaitu pendanaan dari eksternal dan internal. Terdapat berbagai 

variasi yang beragam atas bauran pendanaan dalam satu industri maupun pada 

industri yang berbeda. Hal ini terjadi karena struktur modal turut dipengaruhi oleh 

tingkat risiko bisnis yang dihadapi oleh perusaahaan, sedangkan tingkat risiko 
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bisnis dipengaruhi oleh karakter jenis bisnis yang dioperasikan oleh perusahaan. 

Perusahaan yang bergerak dalam bisnis produk konsumsi, perkebunan dan 

industri manufaktur relatif lebih sedikit dalam menggunakan utang karena industri 

tersebut bersifat siklus. Di sisi lain, perusahaan dagang, properti, dan jasa 

keuangan cenderung menggunakan utang lebih banyak karena aset tetap pada 

industri tersebut menjadi jaminan atas utang obligasi serta kondisi penjualan yang 

relatif stabil sehingga lebih aman untuk mengajukan utang di atas rata-rata 

(Kristianti 2018). Struktur modal sendiri dapat diukur dari sejauh mana aktiva 

perusahaan dibiayai oleh hutang dihitung menggunakan rasio leverage.Leverage 

adalah bagaimana penanganan perusahaan terhadap utang sebagai sumber 

pendanaannya. Setiap utang akan menimbulkan beban masing-masing. Semakin 

besar pinjaman, semakin besar pula beban bunga yang harus dibayarkan. Upaya 

penanganan tersebut dapat dijadikan suatu alat ukur untuk melihat kinerja 

perusahaan (Sartono (2001) dalam Tambunan and Prabawani 2018).  

Perhitungannya dapat menggunakan dua cara yakni debt to asset ratio (DAR) 

untuk mengetahui jumlah aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Sedangkan 

debt to equity ratio (DER) menggambarkan perbandingan kewajiban dan ekuitas 

dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri 

perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. 

1. Debt to asset ratio (DAR) 

Jensen and Meckling (1976) mengatakan bahwa penggunaan utang dalam 

struktur modal dapat mencegah pengeluaran perusahaan yang tidak penting 

dan memberikan dorongan kepada manajer untuk mengoperasikan perusahaan 
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dengan lebih efisien. Hal tersebut memungkinkan untuk membuat kinerja 

perusahaan meningkat. Pendapat tersebut didukung dengan hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh Chen (2012); Martsila and Meiranto (2013); serta 

Wiranata (2013) yang menemukan adanya pengaruh signifikan positif atas 

struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa 

struktur modal merupakan salah satu keputusan penting bagi manajer 

keuangan dalam meningkatkan profitabilitas bagi perusahaan sehingga 

meningkatkan kinerja keuangan (Tambunan and Prabawani 2018). Namun 

hasil berbeda ditemukan pada penelitian Al-thuneibat et al. (2018); dan 

Charles, Ahmed, and Joshua (2018) yang justru menunjukan pengaruh negatif 

signifikan atas struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Peningkatan 

pembiayaan dari utang akan menurunkan kinerja perusahaan. Hal ini 

dikarenakan oleh beban bunga yang harus dibayar atas pendanaan dari utang 

memperkecil laba bersih yang diperoleh oleh suatu perusahaan (Nainggolan 

and Pratiwi 2017). Sedangkan penelitian Akenga (2017) tidak menemukan 

adanya pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja pasar perusahaan di BEI tidak hanya dipengaruhi 

oleh faktor internal saja tetapi juga faktor eksternal antara lain kondisi 

perekonomian internasional. Mengingat kondisi pasar modal Indonesia yang 

masih didominasi investor asing, peran faktor eksternal tersebut sangat 

penting dalam pencapaian kinerja pasar perusahaan (Fadhilah 2012). 

2. Debt to equity ratio (DER) 
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Berdasarkan temuan Lestari and Juliarto (2017); serta Venugopal and Reddy 

(2016) meyakinkan bahwa leverage DER memiliki pengaruh positif signifkan. 

Semakin tinggi rasio leverage maka akansemakin tinggi jumlah hutang pihak 

ketiga yang digunakan perusahaan. Menurut Jensen and Meckling (1976), 

penggunaan utang dalam struktur modal dapat mencegah pengeluaran 

perusahaan yang tidak penting dan memberikan dorongan kepada manajer 

untuk mengoperasikan perusahaan dengan lebih efisien. Hal tersebut 

memungkinkan untuk membuat kinerja perusahaan meningkat.  Hal ini 

berbeda dengan temuan Arisadi et al. (2013); Nainggolan and Pratiwi (2017); 

Rifai et al. (2014); serta Sulastri et al. (n.d.)leverage justru memiliki pengaruh 

signifikan negatif yakni bahwa nilai utang perusahaan (DER) yang tinggi 

dapat menimbulkan rendahnya kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan oleh 

beban bunga yang harus dibayar atas pendanaan dari utang memperkecil laba 

bersih yang diperoleh oleh suatu perusahaan (Nainggolan and Pratiwi 2017). 

Berbagai peneliti terdahulu telah berupaya mengidentifikasi pengaruh 

struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan, Meskipun demikian, hasil 

dari penelitian-penelitian tersebut belum menunjukkan hasil yang konsisten. Hal 

yang dapat menjelaskan ketidakkonsistenan hasil tersebut antara lain adalah 

adanya variasi jenis dan karakteristik industri yang mengakibatkan perbedaan 

risiko bisnis, sehingga turut mempengaruhi komposisi struktur modal yang 

optimal (Kristianti 2018). Ketika perusahaan mengalami kekurangan dana untuk 

pembiayaan kegiatan operasional perusahaan maka perusahaaan akan mencari 

pinjaman dari luar perusahaan, untuk bisa menjalankan kegiatan operasional 
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perusahaan melalui pembelian asset perusahaan atau kebutuhan bagi kegiatan 

operasional perusahaan. Dengan dana yang cukup, maka manajer termotivasi 

untuk bisa memanfaatkan dana tersebut untuk meningkatkan kinerja perusahaan 

melalui laba yang nanti bisa didapatkan. Untuk menutupi pinjaman yang berasal 

dari luar maka manajer akan memaksimalkan laba sehingga laba yang didapat 

sebagian akan digunakan untuk melunasi hutang dan sebagian untuk perusahaan 

(Wiranata 2013). 
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Faktor Ukuran Perusahaan (Size) 

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan 

kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang dan kecil. 

Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar 

kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total aset perusahaan (Suwito dan 

Herawaty (2005) dalam Tambunan and Prabawani (2018)). Jumlah aset dianggap 

mampu menggambarkan ukuran perusahaan yang sebenarnya karena dari aset 

yang dimiliki perusahaan dapat diketahui hak dan kewajiban serta permodalan 

yang dimiliki oleh perusahaan (Raharja 2012). Oleh karena itu, ukuran perusahaan 

dalam penelitian ini diukur menggunakan log natural (Ln) dari total asset (Lestari 

2013). Total Aset yang dimiliki oleh perusahaan dapat mencerminkan baik atau 

buruknya kinerja keuangan perusahaan tersebut. 

Berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan dalam penelitian 

Martsila and Meiranto (2013) menunjukan hubungan positif signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan akan berpengaruh positif 

pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkankan karena 

pada perusahaan dengan ukuran yang besar, kualitas pelaksanaan corporate 

governance dalam perusahaan mendapat dukungan lebih karena besarnya sumber 

daya yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar cenderung 

membuat pemantauan menjadi lebih luas dan meningkatkan kebutuhan 

mekanisme pengendalian perusahaan. Hasil tersebut didukung dengan hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh Arisadi et al. (2013); Charles et al. (2018); 

Chen (2012); Lestari and Juliarto (2017); Martsila and Meiranto (2013); serta 
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Rifai et al. (2014)yang menunjukan ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Namun pada penelitian Venugopal and Reddy (2016) justru menemukan 

hasil yang berbeda, bahwa ukuran perusahaan memberi pengaruh signifikan 

negatif. Aset yang dimiliki perusahaan dapat memberikan gambaran mengenai 

prospek masa depan perusahaan. Pengelolaan aset secara optimal akan 

memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi apabila aset yang besar tidak 

dikelola dengan baik, maka akan memberikan beban bagi perusahaan sehingga 

menurunkan keuntungan perusahaan dan menurunkan kinerja perusahaan. Hasil 

ini menunjukkan bahwa penggunaan aset yang tidak efektif dan efisien dalam 

rangka kegiatan operasional perusahaan maka akan menurunkan kinerja 

perusahaan (Imadudin, Swandari, and Redawati 2014). Size perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan ditunjukan dalam 

penelitian Nur’Aeni (2010); Sulastri et al. (n.d.); dan Wiranata (2013). Hal ini size 

perusahaan yang besar belum tentu menghasilkan kinerja keuangan perusahaan 

yang lebih baik. Semakin besar asset yang dimiliki perusahaan, semakin besar 

pula masalah kinerja keuangan yang dihadapi (Sulastri et al. n.d.). 

 

Faktor Umur Perusahaan (Age) 

Umur Perusahaan merupakan masa hidup/siklus hidup suatu perusahaan 

yang dapat digunakan sebagai faktor untuk membatasi keleluasaan manajerial. 

Umur perusahaan menunjukkan perusahaan tetap eksis, mampu bersaing dan 

memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian. Perusahaan yang lebih 
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lama berdiri akan lebih berpengalaman dan biasanya memiliki kinerja yang sangat 

baik, memiliki reputasi yang bagus, sehingga memungkinkan untuk memiliki 

margin keuntungan yang tinggi saat menjual barangnya (Arisadi et al. 2013). 

Umur perusahaan dapat diukur menggunakan logaritma natural dari jumlah tahun 

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek, dihitung mulai tanggal IPO hingga 

tanggal laporan tahunan. IPO (Initial Public Offering) adalah saham suatu 

perusahaan yang pertama kali dilepas untuk ditawarkan kepada publik atau 

masyarakat. Karena itu perusahaan yang melakukan IPO sering disebut sedang 

"GO PUBLIC" (Rahman and Sunarti 2017). 

Penelitian Lestari and Juliarto (2017) menemukan adanya pengaruh 

signifikan postitifatas umur perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Berpengaruh 

positif berarti semakin umur perusahaan bertambah maka ROA akan bertambah 

pula. Sedangkan hasil penelitian Arisadi et al. (2013); dan Charles et al. (2018) 

tidak menemukan adanya pengaruh antara umur perusahaan dengan kinerja 

perusahaan. Artinya, semakin panjang umur perusahaan dan pengalaman 

perusahaan, ternyata memiliki kinerja yang beragam, ada yang semakim baik dan 

ada yang tidak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama perusahaan tidak 

menjamin perusahaan tersebut memiliki kinerja makin baik (Arisadi et al. 2013). 

 

Faktor Pertumbuhan (Growth) 

Perusahaan yang besar lebih diminati daripada perusahaan kecil sehingga 

pertumbuhan perusahaan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Pertumbuhan 

perusahaan dapat dilihat dari kemampuannya untuk meningkatkan ukuran 
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perusahaan (size). Semakin cepat pertumbuhan semakin besar kebutuhan dana 

untuk ekspansi. Pertumbuhan yang lebih efektif dapat diukur dengan cara 

membandingkan total assets sekarang dengan total assets tahun lalu, jika ada 

perubahan secara signifikan maka telah terjadi pertumbuhan yang cukup baik di 

perusahaan tersebut (Sinarti and Windariyani n.d.). Pertumbuhan perusahaan 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus pertumbuhan laba. Pertumbuhan 

perusahaan dapat menjadi sinyal yang positif bahwa perusahaan telah bertumbuh 

dan memiliki masa depan yang baik, sehingga akan berdampak pada tingkat 

profitabilitas perusahaan. Selain itu, perusahaan juga mengharapkan rate of return 

dari investasi yang telah dilakukan dan bertumbuhnya perusahaan menjadi sinyal 

bahwa investasi yang telah dilakukan perusahaan memiliki rate of return yang 

baik. Oleh karena itu, adanya pertumbuhan perusahaan memberikan pengaruh 

yang positif terhadap kinerja perusahaaan, dimana semakin baik pertumbuhan 

perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan, dan begitupun sebaliknya 

(Arimbawa and Badera 2018). Hal ini didukung dengan hasil penelitian Charles et 

al. (2018); dan Venugopal and Reddy (2016)yang menunjukan adanya pengaruh 

positif signifikanatas pertumbuhan terhadap kinerja perusahaan. Adanya pengaruh 

signifikan menunjukkan bahwa perusahaan telah secara efektif dan efisien 

menggunakan modal kerjanya sehingga dapat mengoptimalkan pertumbuhan laba. 

Pertumbuhan laba yang terjadi secara konsisten akan berdampak pada 

bertumbuhnya perusahaan secara konsisten pula sehingga dapat menjadi lebih 

besar dan mampu bersaing dengan jenis-jenis usaha lainnya. 
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Sedangkan penelitianLestari and Juliarto (2017); dan Rifai et al. (2014) 

tidak menemukan adanya pengaruh signifikan atas pertumbuhan terhadap kinerja 

perusahaan. Tidak adanya pengaruh yang signifikan ini mengindikasikan bahwa 

besar kecilnya nilai pertumbuhan penjualan tidak dapat menjelaskan dan 

memprediksi peningkatan profitabilitas atau kinerja perusahaan. Pertumbuhan 

penjualan lebih dipengaruhi oleh permintaan pasar yang tinggi karena produk 

sangat diminati pasar sehingga tingginya pertumbuhan penjualan pada perusahaan 

belum tentu mempengaruhi rasio keuntungan atau profitabilitas yang dapat 

dicapai perusahaan (Rifai et al. 2014). Hal ini dikarenakan tinggi rendahnya nilai 

penjualan dan besar kecilnya total asset akan terus berubah-ubah setiap tahunnya 

dan mempengaruhi kinerja keuangan yang dicapai perusahaan. 

 

Faktor Likuiditas (Liquidity) 

Rasio likuiditas yang merupakan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya, atau kewajiban finansialnya yang segera 

harus dipenuhi. Pada umumnya semakin likuid suatu perusahaan berarti 

perusahaan tersebut menunjukkan kinerja perusahaan yang baik karena terhindar 

dari kemungkinan gagal bayar. Dapat dikatakan suatu perusahaan yang tinggi 

pada umumnya akan meningkatkan permintaan masyarakat yang naik yang berarti 

meningkatkan pertumbuhan perusahaan (Vidiantoro, Qomari, and Soetopo 2016). 

Perusahaan dapat dikatakan likuid jika memiliki jumlah alat pembayaran yang 

cukup untuk melunasi segala kewajiban yang segera jatuh tempo (Arimbawa and 

Badera 2018). Current ratio merupakan rasio yang digunakan perusahaan untuk 
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mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka 

pendeknya tepat waktu dengan aktiva lancar yang dimilikinya. Current ratio 

diukur dengan aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. Perusahaan yang mampu 

memenuhi kewajibannya pada saat ditagih berarti perusahaan tersebut berada 

dalam likuid. Perusahaan dikatakan dapat memenuhi kewajiban keuangan tepat 

pada waktunya apabila perusahaan mempunyai aktiva lancar lebih besar daripada 

hutang lancarnya. Current ratio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan 

semakin likuid, artinya perusahaan mampu menyelesaikan hutang jangka pendek 

perusahaan sebelum jatuh tempo. Hal ini membuat kelangsungan operasional 

perusahaan manufaktur tetap berjalan baik bahkan perusahaan dapat tetap 

mengembangkan jaringan dan kegiatan bisnis (Arisadi et al. 2013). Likuiditas 

yang tinggi tanpa adanya pemanfaatan nilai yang dimiliki untuk menghasilkan 

laba bagi perusahaan akan menjadi beban karena bisa dikatakan kas tersebut 

menganggur (idle fund), banyaknya piutang yang tidak tertagih dan rendahnya 

pinjaman jangka pendek. Hasil yang berbeda akan muncul jika perusahaan 

merencanakan likuiditas yang tinggi sebagai modal kerja dalam rangka antisipasi 

terhadap pembayaran hutang jangka pendek maupun bagian dari hutang jangka 

panjang yang akan harus segera dibayarkan (Sanjaya, Sudirman, and Dewi 2015). 

Dalam penelitianAkenga (2017); Arisadi et al. (2013); Lestari and Juliarto 

(2017); Lukorito et al. (2014) menemukan adanya pengaruh positif signifikanatas 

likuiditas terhadap kinerja perusahaan. Likuiditas perusahaan, menunjukkan 

kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada 

waktunya likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar 



37 
 

yaitu aktiva yang mudah untuk diubah menjadi kas, surat berharga, piutang, 

persediaan.Semakin tinggi current ratio ini semakin besar kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek (Sari and Istanti 

(2017) dalam Agus Sartono 2010).Sedangkan penelitian Waswa et al. (2018) 

menemukan adanya pengaruh negatif signifikan atas likuiditas terhadap kinerja 

perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi likuiditas akan 

berdampak menurunnya kinerja keuangan perusahaan. Artinya bahwa semakin 

meningkat likuiditas maka dapat menurunkan kinerja perusahaan. Sebaliknya, 

semakin menurun tingkat likuiditas maka dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

Adanya pengaruh negatif signifikan mengindikasikan bahwa terdapat banyak 

penumpukan pada aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki rasio lancar yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki kemampuan yang besar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Hal ini berarti perusahaan telah menempatkan dana yang besar pada sisi aktiva 

lancar, sehingga berdampak pada semakin tingginya tingkat likuiditas perusahaan. 

Meskipun demikian, disisi lain perusahaan akan kehilangan tambahan laba, 

dikarenakan dana yang seharusnya untuk investasi yang memberikan laba bagi 

perusahaan, dicadangkan untuk memenuhi likuiditasnya (Arimbawa and Badera 

2018). 

Namun, penelitian yang telah dilakukan olehCharles et al. 

(2018)menemukan tidak adanya pengaruh signifikanatas likuiditas terhadap 

kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan masih adanya campur tangan pemerintah 

dalam hal menentukan regulasi mengenai keputusan keuangan perusahaan, 
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sehingga walaupun berbentuk BUMN perusahaan tidak dapat mengupayakan 

pemanfaatan variabel tersebut dalam mengangkat ROA perusahaan. 

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan inkonsistensi variabel-variabel 

terhadap kinerja perusahaan, hal ini disebabkan karena beberapa penelitian ada 

yang mendukung dan tidak mendukung faktor yang berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. Seperti penggunaan proksi yang berbeda pada variabel dependen 

kinerja perusahaan yakni ROA dan Tobin’s Q. Penelitian Saifi (2017) 

menjelaskan bahwa ROA merupakan salah satu rasio keuangan untuk mengukur 

profitabilitas perusahaan secara menyeluruh. Semakin tinggi nilai ROA semakin 

baik kinerja perusahaan karena dapat menunjukkan efisiensi dari aset yang 

digunakan dalam menghasilkan laba.Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan olehAkenga (2017); Al-thuneibat et al. (2018); Arisadi et al. (2013); 

Indriati (2018); Lestari and Juliarto (2017); Lukorito et al. (2014); Martsila and 

Meiranto (2013); Nainggolan and Pratiwi (2017); Nur’Aeni (2010); Rifai et al. 

(2014); Sulastri et al. (n.d.); Venugopal and Reddy (2016); Waswa et al. (2018); 

Wiranata (2013).Rasio ini juga disebut sebagai return on investment (ROI). ROA 

adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada 

(Nur’Aeni 2010). Peneliti yang menggunakan ROI yaitu Darwis (2009). 

Sedangkan penelitian Chen (2012); Klungland and Sunde (2009); Lestari and 

Juliarto (2017); Martsila and Meiranto (2013); serta Venugopal and Reddy 

(2016)menggunakan proksi Tobin’s Q. Hasil dari penelitian lain yang juga 

inkonsisten antara lain variabel kepemilikan manajerial dalam penelitianAl-



39 
 

thuneibat et al. (2018); Darwis (2009); Indriati (2018); Lestari and Juliarto (2017); 

Martsila and Meiranto (2013); Mulyasari et al. (2015); Nur’Aeni (2010); serta 

Wiranata (2013).Variabel kepemilikan institusional dalam penelitianAl-thuneibat 

et al. (2018); Darwis (2009); Lestari and Juliarto (2017); Mulyasari et al. (2015); 

Nur’Aeni (2010); serta Wiranata (2013). Variabel kepemilikan asing dalam 

penelitian Al-thuneibat et al. (2018); Klungland and Sunde (2009); Lestari and 

Juliarto (2017); Nur’Aeni (2010); serta Wiranata (2013). Variabel konsentrasi 

kepemilikan diteliti olehAl-thuneibat et al. (2018); Chen (2012); Klungland and 

Sunde (2009); Lestari and Juliarto (2017); serta Martsila and Meiranto (2013). 

Variabel ukuran dewan komisaris oleh Darwis (2009); Lestari and Juliarto (2017); 

serta Martsila and Meiranto (2013). Variabel struktur modal/leverage dalam 

penelitianAkenga (2017); Al-thuneibat et al. (2018); Arisadi et al. (2013); Charles 

et al. (2018); Chen (2012); Lestari and Juliarto (2017); Martsila and Meiranto 

(2013); Nainggolan and Pratiwi (2017); Rifai et al. (2014); Sulastri et al. (n.d.); 

Venugopal and Reddy (2016); serta Wiranata (2013). Variabel size pada Arisadi 

et al. (2013); Charles et al. (2018); Chen (2012); Darwis (2009); Lestari and 

Juliarto (2017); Martsila and Meiranto (2013); Nur’Aeni (2010); Rifai et al. 

(2014); Sulastri et al. (n.d.); Venugopal and Reddy (2016); serta Wiranata (2013). 

Variabel age pada Arisadi et al. (2013); Charles et al. (2018); serta Lestari and 

Juliarto (2017). Variabel growth oleh Charles et al. (2018); Darwis (2009); Lestari 

and Juliarto (2017); Rifai et al. (2014); serta Venugopal and Reddy (2016). 

Variabel liquidity olehAkenga (2017); Arisadi et al. (2013); Charles et al. (2018); 
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Chen (2012); Lestari and Juliarto (2017); Lukorito et al. (2014); serta Waswa et al. 

(2018). 

Selain itu juga terdapat perbedaan metode perhitungan variabel 

independen struktur modal/leverage pada penelitianAkenga (2017); Al-thuneibat 

et al. (2018); Charles et al. (2018); Chen (2012); Lestari and Juliarto (2017); 

Martsila and Meiranto (2013); serta Wiranata (2013) menggunakan DAR. 

Berbeda halnya dengan penelitianArisadi et al. (2013); Nainggolan and Pratiwi 

(2017); Rifai et al. (2014); Sulastri et al. (n.d.); serta Venugopal and Reddy 

(2016)yang menggunakan perhitungan DER. 

Berdasarkan nilai adjusted R square yang bertujuan mengukur 

kemampuan model penelitian dalam menerangkan variasi variabel dependen yang 

dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Nilai tersebut menunjukkan adanya 

kelemahan pada penelitian sebelumnya yang masih belum mampu menjelaskan 

sedikitnya sebagian dari faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Seperti 

penelitian oleh Darwis (2009), hanya 21.60% variasi variabel dependen yang 

mampu menjelaskan variabel independen penelitian, sedangkan sebesar 78.40% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disebutkan oleh peneliti. Hal tersebut juga 

terjadi pada penelitian lain seperti Lestari and Juliarto (2017) yakni sebesar 66.70% 

yang perlu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disebutkan oleh peneliti. Pada 

penelitianNainggolan and Pratiwi (2017) sebesar 60.70%, penelitian Rifai et al. 

(2014) sebesar 90.20%, penelitian Chen (2012) sebesar 65.52%, penelitian 

Nur’Aeni (2010) sebesar 74.50%, dan penelitian Wiranata (2013) sebesar 96.10% 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Sehingga berdasarkan hasil temuan tersebut 
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dapat disimpulkan bahwa solusi yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya 

ialah adanya penambahan variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian 

sebelumnya agar memperoleh hasil yang lebih relevan. 

Saran yang diberikan peneliti sebelumnya, salah satunya ialah 

penambahan variabel independen seperti penelitian Darwis (2009); dan Indriati 

(2018) yang menyebutkan ukuran atau interval jumlah dewan direksi agar dapat 

menjadi pertimbangan dalam melihat pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. 

Pada penelitianSulastri et al. (n.d.)menyebutkan untuk menambahkan variabellain 

untuk melihat pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan seperti percakapan 

manajerial, komite audit profitabilitas dan kepemilikan saham publik. Penelitian 

Indriati (2018) menyarankan penambahan variabel seperti aktivitas dewan 

komisaris, dewan direksi, dan kepemilikan institusional. Penelitian Mulyasari et al. 

(2015) menyarankan untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik jika 

mempertimbangkan ukuran perusahaan, melakukan pengamatan yang lebih 

mendalam terhadap kepemilikan manajerial dan komisaris independen, serta 

pengamatan pada struktur perusahaan yang berkaitan dengan mekanisme good 

corporate governance. Pada penelitian Indriati (2018); Lestari and Juliarto (2017); 

serta Wiranata (2013)menyarankan penelitian selanjutnya agar dapat dilakukan 

pada periode/time series yang berbeda. 

Sehingga berdasarkan uraian atas hasil penggabungan dari penelitian 

sebelumnyaAkenga (2017); Al-thuneibat et al. (2018); Arisadi et al. (2013); 

Charles et al. (2018); Chen (2012); Darwis (2009); Indriati (2018); Klungland and 

Sunde (2009); Lestari and Juliarto (2017); Lukorito et al. (2014); Martsila and 
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Meiranto (2013); Mulyasari et al. (2015); Nainggolan and Pratiwi (2017); 

Nur’Aeni (2010); Rifai et al. (2014); Sulastri et al. (n.d.); Venugopal and Reddy 

(2016); Waswa et al. (2018); serta Wiranata (2013), maka dari itu penelitian 

selanjutnya ini akan meneliti terkait pengaruh kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, kepemilikan asing, konsentrasi kepemilikan, ukuran 

dewan komisaris, struktur modal/leverage,size, age, growth, dan likuiditas 

terhadap kinerja perusahaan. Pembaharuan dalam penelitian ini akan bertujuan 

untuk mengidentifikasi faktor–faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Pembaharuan yang dibuat untuk penelitian selanjutnya akan disesuaikan dengan 

saran yang telah diberikan oleh peneliti sebelumnya, seperti penambahan variabel 

ukuran dewan direksi atas saran penelitianDarwis (2009); dan Indriati (2018). 

Selain itu peneliti juga menggunakan variabel ukuran dewan komisaris 

independen yang menjadi masukan dari penelitian Indriati (2018); dan Mulyasari 

et al. (2015). Penggunaan variabel komite audit atas saran dari penelitian Sulastri 

et al. (n.d.). Sehingga variabel independen yang akan digunakan pada penelitian 

selanjutnya adalah faktor good corporate governance (kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, kepemilikan asing, konsentrasi kepemilikan, ukuran 

dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan komisaris independen, dan 

komite audit), struktur modal/leverage,size, age, growth, dan likuiditas. Hal ini 

disebabkan berdasarkan penelitian sebelumnya, variabel–variabel independen 

yang akan diteliti ini masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Ketidak 

konsistenan hasil dari penelitian tersebut dapat disebabkan oleh adanya perbedaan 

indikator pengukuran. 
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Pada variabel good corporate governance (GCG) juga menggunakan 

beberapa indikator yang berbeda. Seperti pada penelitian Al-thuneibat et al. 

(2018); Darwis (2009); Indriati (2018); Lestari and Juliarto (2017); Martsila and 

Meiranto (2013); Mulyasari et al. (2015); Nur’Aeni (2010); serta Wiranata (2013) 

yang menggunakan indikator kepemilikan manajerial. Penelitian Al-thuneibat et al. 

(2018); Darwis (2009); Lestari and Juliarto (2017); Mulyasari et al. (2015); 

Nur’Aeni (2010); serta Wiranata (2013)menggunakan kepemilikan institusional. 

PenelitianAl-thuneibat et al. (2018); Klungland and Sunde (2009); Lestari and 

Juliarto (2017); Nur’Aeni (2010); serta Wiranata (2013)menggunakan 

kepemilikan asing. PenelitianAl-thuneibat et al. (2018); Chen (2012); Klungland 

and Sunde (2009); Lestari and Juliarto (2017); serta Martsila and Meiranto 

(2013)menggunakan konsentrasi kepemilikan. Penggunaan indikator ukuran 

dewan direksi merupakan saran dari penelitianDarwis (2009); dan Indriati (2018). 

Indikator ukuran dewan komisaris independen atas penelitian Indriati (2018); dan 

Mulyasari et al. (2015) serta indikator komite audit atas penelitian Sulastri et al. 

(n.d.) juga turut digunakan dalam penelitian selanjutnya. 

Variabel struktur modal/leverage menggunakan indikator pengukuran 

Debt to Asset Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER) sebagai yang paling 

sering digunakan. Indikator Debt to Asset Ratio (DAR) pada penelitianAkenga 

(2017); Al-thuneibat et al. (2018); Charles et al. (2018); Chen (2012); Lestari and 

Juliarto (2017); Martsila and Meiranto (2013); serta Wiranata (2013). Indikator 

Debt to Equity Ratio (DER) berdasarkan penelitianArisadi et al. (2013); 
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Nainggolan and Pratiwi (2017); Rifai et al. (2014); Sulastri et al. (n.d.); serta 

Venugopal and Reddy (2016). 

Penggunaan indikator pengukuran pada variabel ukuran perusahaan atau 

size juga berbeda-beda. Log natural (Ln) total asset digunakan pada penelitian 

Arisadi et al. (2013); Charles et al. (2018); Darwis (2009); Lestari and Juliarto 

(2017); Martsila and Meiranto (2013); Nur’Aeni (2010); Rifai et al. (2014); 

Sulastri et al. (n.d.); Venugopal and Reddy (2016); Wiranata (2013). Indikator 

tersebut adalah yang paling banyak digunakan sebagai pengukuran oleh 

penelitian–penelitian sebelumnya. Indikator lainnya yang juga digunakan dalam 

menentukan ukuran perusahaan seperti Log total penjualan pada penelitianChen 

(2012). Penggunaan indikator yang berbeda tersebut, dapat memungkinkan 

terjadinya inkonsisten hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya. 

Variabel umur perusahaan atau age juga menggunakan indikator 

pengukuran yang berbeda-beda. Seperti pada penelitianArisadi et al. 

(2013)menggunakan indikator tahun perusahaan berdiri. Indikator lainnya yang 

juga digunakan dalam menentukan umur perusahaan atau age yakni, Log tahun 

perusahaan mulai beroperasi pada penelitian Charles et al. (2018) dan Log 

perusahaan sejak listing di BEI pada penelitian Lestari and Juliarto (2017). 

Variabel growth menggunakan indikator pengukuran pertumbuhan laba 

dan pertumbuhan penjualan. Indikator pertumbuhan laba pada penelitian Charles 

et al. (2018). Indikator pertumbuhan penjualan pada penelitian Darwis (2009); 

Lestari and Juliarto (2017); Rifai et al. (2014); serta Venugopal and Reddy (2016). 
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Variabel likuiditas menggunakan indikator pengukuran current ratio pada 

penelitian Akenga (2017); Arisadi et al. (2013); Charles et al. (2018); Chen (2012); 

Lestari and Juliarto (2017); Lukorito et al. (2014); serta Waswa et al. (2018). 

Tidak hanya variabel independen saja yang mengalami perbedaan 

indikator, pada variabel dependen berupa kinerja perusahaan juga terjadi 

perbedaan indikator. Indikator Return on Asset (ROA) menjadi yang paling sering 

digunakan sesuai pada penelitianAkenga (2017); Al-thuneibat et al. (2018); 

Arisadi et al. (2013); Indriati (2018); Lestari and Juliarto (2017); Lukorito et al. 

(2014); Martsila and Meiranto (2013); Nainggolan and Pratiwi (2017); Nur’Aeni 

(2010); Rifai et al. (2014); Sulastri et al. (n.d.); Venugopal and Reddy (2016); 

Waswa et al. (2018); serta Wiranata (2013). Indikator Tobin’s Q digunakan pada 

penelitian Chen (2012); Klungland and Sunde (2009); Lestari and Juliarto (2017); 

Martsila and Meiranto (2013); serta Venugopal and Reddy (2016). 

Berdasarkan pada adanya perbedaan indikator yang menyebabkan hasil 

penelitian yang berbeda juga, maka penulis menggunakan metode analisa faktor 

konfirmatori sebagai dasar dalam pembaharuan dari penelitian–penelitian 

sebelumnya. Metode analisa faktor konfirmatori (CFA) merupakan prosedur yang 

digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan indikator berdasarkan 

kemiripannya atau berkolerasi tinggi ke dalam satu faktor (Huang 2006). 

Berdasarkan faktor–faktor ini akan diuji apakah indikator-indikator yang telah 

ditentukan konsisten terhadap faktornya atau tidak. Penulis akan memakai 

indikator pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor yang 

mempengaruhi kinerja perusahaan, good corporate governance (GCG), struktur 
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modal/leverage,size, age, growth, dan likuiditas. Hal ini disebabkan berdasarkan 

penelitian sebelumnya, faktor–faktor yang akan diteliti ini masih menunjukkan 

hasil yang tidak konsisten. Faktor kinerja perusahaanakan diukur menggunakan 2 

indikator (Return on Asset (ROA)) dan Tobin’s Q). Faktor good corporate 

governance (GCG) akan diukur dengan 8 indikator (kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, kepemilikan asing, konsentrasi kepemilikan, ukuran 

dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan komisaris independen, dan 

komite audit).Struktur modal/leverage dengan 2 indikator (Debt to Asset Ratio 

(DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER)). Ukuran perusahaan atau Size dengan 1 

indikator yaitu log natural (ln) total asset. Umur perusahaan atau Age dengan 1 

indikator yakni tahun perusahaan berdiri. Pertumbuhan atau growth dengan 2 

indikator (pertumbuhan laba dan pertumbuhan penjualan). Likuiditas dengan 1 

indikator yaitu current ratio. 

 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Teori Agensi 

Agency Theory adalah teori yang menjelaskan agency relationship dan 

masalah-masalah yang ditimbulkannya (Jensen and Meckling 1976). Agency 

relationship merupakan hubungan antara dua pihak, dimana pihak pertama 

bertindak sebagai principal/pemberi amanat dan pihak kedua disebut agent yang 

bertindak sebagai perantara yang mewakili principal dalam melakukan transaksi 

dengan pihak ketiga. Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan disebut 

principal. Maksimalisasi kekayaan principal akan diserahkan kepada pihak-pihak 
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yang dianggap profesional untuk mengelola perusahaan. Pihak profesional 

tersebut dalam perusahaan disebut sebagai manajemen, yang dalam teori 

keagenan disebut sebagai agent. Untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan 

oleh principal, maka agent akan mempunyai kecenderungan untuk memperoleh 

laba yang sebesar-besarnya dengan biaya yang kecil, karena manajemen tidak 

menyukai adanya risiko (risk averse) (Puspito 2011). 

Agency conflictakan terjadi jika proporsi kepemilikan manajemen atas 

saham perusahaan kurang dari 100%. Kondisi ini akan menimbulkan 

kecenderungan manajemen untuk bertindak mementingkan kepentingan sendiri 

dan tidak berdasarkan maksimalisasi kemakmuran principal lagi (Jensen and 

Meckling 1976). Konflik kepentingan, dapat mendasari orang bertindak untuk 

memenuhi kepentingannya terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan orang 

lain. Hal ini juga berlaku dalam manajemen perusahaan. Dalam agency theory 

menurut Weston dan Copeland (1992) sangat sulit untuk mempercayai bahwa 

manajemen (agent) akan selalu bertindak berdasarkan kepentingan pemegang 

saham (principal), sehingga diperlukan monitoring dari pemegang saham (Puspito 

2011).  

Jensen and Meckling (1976) mengemukakan teori keagenan yang 

menjelaskan bahwa kepentingan manajemen dan pemegang saham seringkali 

bertentangan, sehingga bisa terjadi konflik diantara keduanya. Hal tersebut 

disebabkan manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang 

saham tidak menyukai kepentingan pribadi manajer tersebut, karena pengeluaran 

tersebut akan menambah kos perusahaan yang menyebabkan penurunan 
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keuntungan perusahaan dan penurunan dividen yang akan diterima. Pemegang 

saham menginginkan agar kos tersebut dibiayai oleh utang, tetapi manajer tidak 

menyukai dengan alasan bahwa utang mengandung risiko yang tinggi. Konflik 

kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat diminimumkan dengan 

suatu mekanisme pengawasan (monitoring) yang dapat mensejajarkan 

kepentingan yang terkait tersebut (Puspito 2011). 

Untuk mengantisipasi timbulnya kesempatan bagi pihak manajemen 

melakukan tindakan yang merugikan pemegang saham dapat dilakukan dengan 

dua cara, yaitu monitoring dan bonding. Monitoring merupakan pengawasan yang 

dilakukan oleh investor luar, sedangkan bonding merupakan pembatasan-

pembatasan yang dilakukan oleh pihak manajer sendiri dalam mengambil 

tindakan. Dan mekanisme ini akan memunculkan biaya yang disebut dengan 

agency cost. Biaya keagenan (agency cost) adalah biaya yang dikeluarkan pemilik 

untuk mengatur dan mengawasi kinerja para manajer sehingga mereka bekerja 

untuk kepentingan perusahaan. Jensen and Meckling (1976) menyebutkan tiga 

jenis biaya keagenan yaitu meliputi monitoring cost, bonding cost, dan residual 

losses. Monitoring cost adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal 

untuk memonitor perilaku para agent, yaitu untuk mengukur, mengamati dan 

mengontrol perilaku agent, contohnya seperti biaya audit dan biaya untuk 

menetapkan rencana kompensasi manajer, pembatasan anggaran, dan aturan- 

aturan operasi. Bonding cost adalah biaya yang ditanggung oleh agentuntuk 

menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agentakan 

bertindak untuk kepentingan principal. Contohnya seperti biaya yang dikeluarkan 
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oleh manajer untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemegang saham. 

Sedangkan residual loss timbul dari kenyataan bahwa tindakan agent kadangkala 

berbeda dari tindakan yang memaksimumkan kepentingan principal (Nur’Aeni 

2010). 

Ada tiga asumsi yang melandasi teori keagenan dikutip oleh Veno (2015) 

dalam Darmawati,dkk (2005) yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi 

keorganisasian, dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa 

manusia mempuyai sifat mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan 

rasional (bounded rationality) dan tidak menyukai risiko. 

1. Asumsi keorganisasian menekankan tentang adanya konflik antara anggota 

organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas, dan adanya asimetri 

informasi antara principal dan agent. 

2. Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap sebagai 

komoditi yang dapat dijualbelikan corporate governance sebagai 

efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi konflik keagenan, 

3. Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap sebagai 

komoditi yang dapat dijualbelikan corporate governance sebagai 

efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi konflik keagenan, 

dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah 

eksproriasi pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. 

 

2.2.2 Teori Stakeholder 
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Teori ini memberikan fokus terhadap bagaimana perusahaan memonitor 

serta merespon kebutuhan stakeholder– nya. Stakeholder merupakan pihak-pihak 

yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap 

eksistensi atau aktivitas perusahaan. Stakeholder memiliki kemampuan untuk 

mengendalikan serta mempengaruhi pemakaian atas sumber ekonomi perusahaan. 

Power yang dimiliki seorang stakeholder didasarkan pada besar kecil power 

stakeholder atas sumbertersebut. Hal ini dapat berupa kemampuan dalam 

membatasi penggunaan sumber ekonomi terbatas seperti modal dan tenaga kerja. 

Selain itu, power stakeholder juga bisa berupa akses terhadap media yang 

berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan serta kemampuan dalam 

mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan melalui operasional 

perusahaan.Dalam teori stakeholder perusahaan bukanlah entitas yang hanya 

beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi 

stakeholders–nya. Oleh sebab itu, keberadaan suatu perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan 

tersebut. Melalui hal ini dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud sebagai 

stakeholder ialah shareholders, karyawan, konsumen atau pelanggan, supplier, 

pemerintah, masyarakat, dan pihak lain (Ghozali and Chariri 2007). 

 

2.2.3 Good Corporate Governance (GCG) 

Pada dasarnya isu tentang corporate governance dilatarbelakangi oleh 

agency theory yang menyatakan permasalahan agency muncul ketika pengelolaan 

suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya (Veno 2015). Corporate 
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Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara 

berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja 

perusahaan (Monks, Minow, and Parker 2004). Sedangkan menurut Muchtar and 

Darari (2012) dikutip dari (Zarkasyi 2008),corporate governance merupakan 

suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur 

hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) seperti 

pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi untuk mencapai tujuan 

perusahaan.Corporate governance dimaksudkan untuk mengatur hubungan 

tersebut dan mencegah terjadinya kesalahan yang signifikan dalam strategi 

perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat 

diperbaiki dengan baik. 

Corporate governance berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk 

meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh return yang sesuai dengan 

investasi yang telah ditanam (Shleifer and Vishny 1997). Upaya pengembangan 

good corporate governance ditujukan untuk mendorong optimalisasi alokasi atau 

penggunaan sumber daya perusahaan agar pertumbuhan dan kesejahteraan 

pemilik perusahaan terjaga (Nur’Aeni 2010). Secara umum terdapat lima prinsip 

dasar good corporate governance, yaitu: transparency, accountability, 

responsibility, independency, dan fairness. 

Menurut (Daniri 2005) dan (Zarkasyi 2008)prinsip-prinsip tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Transparency (Keterbukaan Informasi), untuk menjaga objektivitas dalam 

menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang 
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relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku 

kepentingan. 

2. Accountability (Akuntabilitas), perusahaan harus dapat mempertanggung-

jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan 

harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai kepentingan perusahaan 

dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan 

pemangku kepentingan lainnya. 

3. Responsibilitas (Pertanggungjawaban), untuk 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 (Kemandirian), untuk melancarkan pelaksanaan asas 

corporate governance, perusahaan harus dikelola secara independen 

sehingga masing- masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan 

tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

5. Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran), perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. 

Salah satu isu yang paling penting dan kontroversial mengenai corporate 

governance adalah mengenai struktur kepemilikan saham yang terkait dengan 

peningkatan kinerja perusahaan. Kemungkinan suatu perusahaan berada pada 

posisi tekanan keuangan juga banyak dipengaruhi oleh struktur kepemilikan 
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perusahaan tersebut. Struktur kepemilikan tersebut menjelaskan komitmen dari 

pemiliknya untuk menyelamatkan perusahaan (Wardhani 2005) dikutip oleh 

(Nur’Aeni 2010). Kesuksesan suatu perusahaan banyak ditentukan oleh 

karakteristik strategis dan manajerial perusahaan tersebut. Strategi tersebut 

diantaranya juga mencakup strategi penerapan sistem good corporate governance 

dalam perusahaan (Yuniarti 2014). Mekanisme good corporate governance 

meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, 

konsentrasi kepemilikan, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dewan 

komisaris independen, dan keberadaan komite audit. 

 

2.2.4 Kinerja Perusahaan 

Kinerja 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-sumber daya yang 

dimiliki (Helfert 1996). Pengelolaan perusahaan dalam kegiatan operasional di 

dalam laporan keuangan ditunjukan oleh pencapaian laba bersih. Laba diperoleh 

dari selisih revenue dengan expenses. Memaksimalkan reveneue akan 

meningkatkan profitabilitas, sedangkan menekan expenses akan meningkatkan 

efisiensi (Puspito 2011). 

Prinsip-prinsip dalam pengukuran kinerja menurut Hansen dan Mowen 

(1995) yang dikutip dalam (Yamit 2005) adalah:  

(1) Konsistensi dengantujuan perusahaan, 

(2) memiliki adaptabilitaspada kebutuhan, 
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(3) dapat mengukur aktivitasyang signifikan, 

(4) mudah untuk dipublikasikan, 

(5) akseptabilitas dari atas ke bawah, 

(6) biayayang digunakan efektif, dan 

(7) tersaji tepatwaktu. 

Oleh karena itu, perlu adanya manajemen kinerja sebagai cara peningkatan 

perusahaan ke arah yang lebih baik terhadap fakta-fakta yang dianalisis secara 

tepat untuk memberikan informasi yang akurat, berguna dalam mengambil 

keputusan atau tindakan manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 

Salah satu manajemen kinerja yang sangat penting diperhatikan adalah faktor-

faktor yang mempengaruhinya.Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

perusahaan bisa didapatkan dari dua sumber, yakni informasi finansial dan 

informasi nonfinansial. Informasi finansial didapatkan dari penyusunan anggaran 

untuk mengendalikan biaya. Sedangkan informasi nonfinansial merupakan faktor 

kunci untuk menetapkan strategi yang dipilih guna melaksanakan tujuan yang 

telah ditetapkan. 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

2.3.1 Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan 

Good Corporate Governance (GCG)diartikan sebagai struktur, sistem, dan 

proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk 

memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka 

panjang. Pelaksanaan (GCG) tidak lepas dari keberadaan organ perusahaan seperti, 



55 
 

dewan direksi, dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan keberadaan 

komite audit yang menjadi bagian didalamnya.Secara umum terdapat lima prinsip 

dasar good corporate governance, yaitu: transparency, accountability, 

responsibility, independency, dan fairness. 

Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham yang dimiliki pihak 

manajemen perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham manajer, semakin 

besar keinginan manajer untuk berusaha semaksimal mungkin meningkatkan laba 

perusahaan (Jensen and Meckling 1976). Oleh karena itu perusahaan-perusahaan 

di mana direkturnya memiliki kepemilikan saham perusahaan diyakini akan 

mengusahakan performance perusahaan yang lebih baik. Sesuai dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Al-thuneibat et al. (2018); Lestari and Juliarto (2017); 

serta Martsila and Meiranto (2013), kepemilikan manajerial berpengaruh 

signifikanterhadap kinerja perusahaan dengan arah positif. Kepemilikan 

manajerial menunjukkan adanya keselarasan kepentingan antara manajer dengan 

pemegang saham. Manajer yang bertindak sebagai pemegang saham juga akan 

mengurangi biaya agensi dan berusaha meningkatkan kinerja perusahaan sehingga 

imbal hasil yang didapatkan akan lebih besar (Lestari and Juliarto 

2017).Sedangkan penelitian Darwis (2009); Indriati (2018); Mulyasari, Djaelani, 

and Salim (2015); Nur’Aeni (2010); serta Wiranata (2013)menemukan tidak 

adanya pengaruh atas kepemilikan manajerial terhadap kinerja 

perusahaan.Menurut Darwis (2009) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan karena kepemilikan saham oleh manajer pada 
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perusahaan proporsinya masih sangat kecil sehingga dimungkinkan manajer 

belum merasakan manfaat dari kepemilikan tersebut. 

Kepemilikan institusional merupakan pihak luar yang memiliki saham 

perusahaan seperti pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau 

bank, kecuali kepemilikan individual investor. Keberadaannya diharapkan mampu 

melaksanakan mekanisme pengawasan yang baik dan memiliki peranan yang 

sangat besar dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer 

dan pemegang saham (Pura et al. 2018). Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat 

dimaknai bahwa semakin tinggi kepemilikan institusionalperusahaan maka 

semakin tinggi kemungkinan kinerja perusahaan. Berdasarkan penelitian Darwis 

(2009); Lestari and Juliarto (2017); serta Nur’Aeni (2010) kepemilikan 

institusional berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya kepemilikan institusional dapat 

meningkatkan pengawasan terhadap manajer agar manajer berusaha 

meningkatkan kinerjanya agar sesuai dengan tujuan perusahaan (Lestari and 

Juliarto 2017). Dengan demikian proporsi kepemilikan institusional bertindak 

sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen sehingga 

pemanfaatan aktiva perusahaan menjadi semakin efisien(Yuniarti 2014) dikutip 

dari (Noor Laila, 2011). Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dapat 

didasarkan pada logika yaitu, semakin besarnya kepemilikan oleh institusi maka 

akan semakin besar dorongan institusi keuangan untuk mengawasi manajemen, 

sehingga mengakibatkan adanya dorongan yang lebih besar untuk 

mengoptimalkan nilai perusahaan yang dapat meningkatkan kinerja sebuah 
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perusahaan (Lestari 2013). Sebaliknya penelitian yang dilakukan olehAl-thuneibat 

et al. (2018); dan Mulyasari et al. (2015)berpengaruh negatif signifikan, hubungan 

antara kepemilikan institusional dengan kinerja keuangan adalah berlawanan 

artinya semakin meningkat atau semakin banyak kepemilikan institusional akan 

semakin menurun kinerja keuangan. Sebaliknya jika kepemilikan institusional 

perusahaan semakin kecil memungkinkan kinerja keuangan semakin baik. 

Sedangkan hasil penelitian Wiranata (2013) menunjukan kepemilikan institusional 

tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Wulandari (2006) 

menyatakan bahwa alasan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan disebabkan karena pemilik mayoritas institusi ikut dalam 

pengendalian perusahaan sehingga cenderung bertindak untuk kepentingan 

mereka sendiri meskipun dengan mengorbankan kepentingan pemilik minoritas. 

Menurut Modigliani (Wiranata 2013), adanya asimetri informasi antara pihak 

pemegang saham dengan manajer menyebabkan manajer selaku pengelola 

perusahaan akan bisa mengendalikan perusahaan karena memiliki informasi 

laporan keuangan yang lebih dibandingkan pemegang saham, dengan ini lebih 

mudah manajer akan mengendalikan perusahaan dalam membuat suatu kebijakan. 

Jadi, dengan kepemilikan institusi yang tinggi tidak menjamin bisa memonitoring 

penuh kinerja atau manajer dengan maksimal. 

Kepemilikan asing adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pemodal 

asing seperti perorangan, badan hukum, dan pemerintah yang berstatus di luar 

negeri. Kepemilikan asing merupakan hal penting dalam menilai kinerja 

perusahaan, jika kinerja perusahaan baik maka investor asing akan menanamkan 
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modalnya di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, semakin besar proporsi 

kepemilikan saham asing dalam suatu perusahaan maka kinerja suatu perusahaan 

dapat dikatakan meningkat (Lestari 2013). Sesuai denganhasil penelitian 

Klungland and Sunde (2009); Lestari and Juliarto (2017); Nur’Aeni (2010); serta 

Wiranata (2013) menemukan berpengaruh positif signifikanterhadap kinerja 

perusahaan. Berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-thuneibat et al. 

(2018) yang justru menemukan adanya pengaruh negatif signifikan atas 

kepemilikan asing terhadap kinerja perusahaan. Hubungan diantara keduanya 

berbanding terbalik artinya semakin banyak kepemilikan asing semakin menurun 

kinerja keuangan dan sebaliknya. 

Konsentrasi kepemilikan menciptakan pemegang saham mayoritas dan 

minoritas dengan tujuan dan kepentingan yang beragam. Hal ini sesuai dengan 

teori (Shleifer and Vishny 1997) yang menyatakan bahwa konflik terjadi antara 

pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pemegang saham mayoritas bertindak 

demi kepentingan pribadi dengan mengorbankan pemegang saham minoritas 

sehingga kinerja perusahaan akan menurun. Menurut Lestari and Juliarto (2017) 

konsentrasi kepemilikan merupakan kepemilikan saham dominan oleh individu 

atau kelompok. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Klungland and Sunde (2009); 

Lestari and Juliarto (2017) menemukan adanya pengaruh negatif signifikan atas 

konsentrasi kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan pada 

negara-negara yang memiliki peraturan yang lemah seperti Indonesia, pemegang 

saham mayoritas dapat dengan mudah mengambil manfaat untuk kepentingan 

pribadi dengan mengorbankan pemegang saham minoritas yang berdampak pada 
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penurunan kinerja perusahaan. Selain itu pemegang saham mayoritas akan 

mempertahankan kedudukannya dengan memilih penerus perusahaan yang 

dipercayai meskipun tidak memiliki kompetensi dalam melakukannya yang 

membuat kinerja perusahaan menurun. Sebaliknya, teori keagenan (Jensen and 

Meckling 1976) menjelaskan bahwa konsentrasi kepemilikan akan meningkatkan 

kemampuan pemegang saham dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen. 

Pengawasan tersebut mencegah pengambilan keputusan sendiri oleh manajemen 

yang berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan. Selaras dengan penelitian 

yang dilakukan Al-thuneibat et al. (2018); Chen (2012); serta Martsila and 

Meiranto (2013) menunjukan adanya pengaruh signifikan positif atas konsentrasi 

kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Adanya kepemilikan saham yang 

terkonsentrasi akan menyebabkan keragaman kepentingan pemegang saham 

tersebut berkurang, sehingga ada kemungkinan terjadi kerja sama antara pihak 

manajer dan pemegang saham untuk menciptakan insentif yang lebih baik dalam 

melakukan proses monitoring yang berdampak pada kinerja keuangan yang lebih 

baik. 

Dewan direksi adalah beberapa orang yang ditunjuk untuk memimpin dan 

mengelola perusahaan dalam rangka pemantauan terhadap pengendalian internal, 

direksi mempunyai tanggung jawab menetapkan kebijakan, strategi serta prosedur 

pengendalian intern; melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui 

oleh dewan komisaris; memelihara suatu struktur organisasi; memastikan bahwa 

pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung oleh penerapan 

akuntabilitas yang konsisten dan memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem 
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pengendalian intern. Peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi 

berpengaruh terhadap kinerja karena akan memberikan manfaat bagi perusahaan 

karena terciptanya network dengan pihak luar perusahaan dan menjamin 

ketersediaan sumber daya (Veno 2015). Jumlah dewan direksi yang optimal 

tergantung masing-masing perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dewan 

direksi tidak menjamin keefektifan dalam menjalankan tanggung jawabnya 

mengelola perusahaan (Wulandari 2006). Semakin besar jumlah dewan direksi 

dapat memunculkan permasalahan agensi seperti komunikasi, koordinasi, dan 

pengawasan akibat pemisahan manajemen dan kontrol(Raharja (2012) dikutip dari 

Jensen, 1993 and Yermack, 1996). 

Dewan komisaris tidak memiliki otoritas langsung terhadap perusahaan 

tetapi bertugas melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dewan 

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

menjembatani kepentingan principal dalam sebuah perusahaan (Ananta 2013). 

Berdasarkan hasil penelitian Lestari and Juliarto (2017); serta Martsila and 

Meiranto (2013) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara 

ukuran dewan komisaris dengan kinerja perusahaan. Hal ini berarti semakin besar 

penempatan komisaris maka semakin besar pengawasan terhadap manajemen 

sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Sedangkan penelitian Darwis 

(2009)menemukan tidak adanya pengaruh atas ukuran dewan komisaris terhadap 

kinerja perusahaan. Pengangkatan dewan komisaris oleh perusahaan mungkin 

hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi belum mampu menegakkan 

GCG di dalam perusahaan. Semakin banyak anggota dewan komisaris maka 
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perusahaan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya 

kesulitan dalam komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan komisaris yang 

berakibat pada makin buruknya kinerja perusahaan(Muntiah 2013). 

Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang 

bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya dan tidak terafiliasi dengan 

direksi, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali yang 

dapat bertindak semata-mata untuk kepentingan perusahaan(Pura et al. 2018). 

Fama dan Jensen (1983) dalam Wulandari (2006) menyatakan bahwa komisaris 

independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi 

diantara para manajer internal dan mengawasi kebijaksanaan direksi serta 

memberikan nasihat kepada direksi. Sedangkan komisaris independen merupakan 

posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan 

yang good corporate governance(Sarafina and Saifi 2017). 

Komite audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dewan direksi yang 

bertugas melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan 

audit ekstern. Paling sedikit beranggotakan tiga orang eksternal yang independen 

terhadap perusahaan, menguasai dan memiliki latar belakang keuangan dan 

akuntansi serta diketuai oleh komisaris independen perusahaan (Mulyasari et al. 

2015). Karena tugas komite audit adalah untuk membantu dewan komisaris maka 

dengan semakin banyaknya anggota komite audit, maka pengawasan yang 

dilakukan akan semakin baik dan diharapkan dapat meminimalisir upaya 

manajemen untuk memanipulasi data-data yang berkaitan dengan keuangan dan 

prosedur akuntansi, sehingga kinerja keuangan perusahaan pun akan semakin 
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meningkat, bersamaan dengan informasi keuangan yang akurat dan berkualitas 

(Indriati 2018). 

Berdasarkan pada uraian di atas terkait hubungan good corporate 

governanceterhadap kinerja perusahaan, maka hipotesis penelitian yang diajukan 

sebagai berikut: 

H1: Good Corporate Governance berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. 
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2.3.2 Pengaruh Struktur Modal Terhadap Kinerja Perusahaan 

Struktur modal adalah bauran atau proporsi pendanaan jangka panjang 

perusahaan yang direpresentasikan dalam bentuk liabilitas, saham preferen, dan 

saham biasa (Van Horne & Wachowicz jr., 2005 dalam Kristianti (2018)). 

Struktur modal merupakan faktor yang sangat penting bagi pertumbuhan dan daya 

tahan perusahaan. Struktur modal memberikan pengaruh strategis bagi pencapaian 

tujuan jangka panjang perusahaan.Struktur modal secara signifikan berpengaruh 

terhadap beban dan ketersediaan modal sehingga mempengaruhi kinerja 

perusahaan. Sementara itu, struktur modal yang kurang optimal mempengaruhi 

kinerja dan meningkatkan risiko kegagalan bisnis. Struktur modal dalam 

penelitian ini menggunakan rasio leverage untuk menunjukan pengaruhnya 

terhadap kinerja perusahaan.Leverage adalah bagaimana penanganan perusahaan 

terhadap utang sebagai sumber pendanaannya. Menentukan sumber pendanaan 

menjadi salah satu keputusan penting yang harus diambil oleh manajemen. Pada 

teori stakeholder, manajer dituntut untuk mempertimbangkan kepentingan 

stakeholder sehingga kinerjanya dinilai berdasarkan kemampuannya dalam 

mengimplementasikan strategi untuk mencapai tujuan. Semakin bagus struktur 

modal suatu perusahaan, maka perusahaan akan mendapat manfaat dari 

pengurangan beban bunga pinjaman. Sehingga semakin rendah risiko suatu 

perusahaan mengalami kegagalan bisnis. Leverage sendiri dapat dihitung 

menggunakan dua indikator yakni Debt to Asset Ratio (DAR) dan Debt to Equity 

Ratio (DER). 
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Debt to Asset Ratio (DAR) untuk mengetahui jumlah aset perusahaan yang 

dibiayai oleh utang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chen (2012); 

Martsila and Meiranto (2013); serta Wiranata (2013) ditemukan adanya pengaruh 

signifikan positif atas struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Dapat 

disimpulkan bahwa struktur modal merupakan salah satu keputusan penting bagi 

manajer keuangan dalam meningkatkan profitabilitas bagi perusahaan sehingga 

meningkatkan kinerja keuangan (Tambunan and Prabawani 2018). Namun hasil 

berbeda ditemukan pada penelitian Al-thuneibat et al. (2018); dan Charles, 

Ahmed, and Joshua (2018) yang justru menunjukan pengaruh negatif signifikan 

atas struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Peningkatan pembiayaan dari 

utang akan menurunkan kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan oleh beban bunga 

yang harus dibayar atas pendanaan dari utang memperkecil laba bersih yang 

diperoleh oleh suatu perusahaan (Nainggolan and Pratiwi 2017). Sedangkan 

penelitian Akenga (2017) tidak menemukan adanya pengaruh struktur modal 

terhadap kinerja perusahaan. 

SedangkanDebt to Equity Ratio (DER) menggambarkan perbandingan 

kewajiban dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan 

kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh 

kewajibannya. Berdasarkan temuan Lestari and Juliarto (2017); serta Venugopal 

and Reddy (2016) meyakinkan bahwa leverage DER memiliki pengaruh positif 

signifkan. Semakin tinggi rasio leverage maka akansemakin tinggi jumlah hutang 

pihak ketiga yang digunakan perusahaan. Menurut Jensen and Meckling (1976), 

penggunaan utang dalam struktur modal dapat mencegah pengeluaran perusahaan 
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yang tidak penting dan memberikan dorongan kepada manajer untuk 

mengoperasikan perusahaan dengan lebih efisien. Hal tersebut memungkinkan 

untuk membuat kinerja perusahaan meningkat.  Hal ini berbeda dengan temuan 

Arisadi et al. (2013); Nainggolan and Pratiwi (2017); Rifai et al. (2014); serta 

Sulastri et al. (n.d.)leverage justru memiliki pengaruh signifikan negatif yakni 

bahwa nilai utang perusahaan (DER) yang tinggi dapat menimbulkan rendahnya 

kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan oleh beban bunga yang harus dibayar atas 

pendanaan dari utang memperkecil laba bersih yang diperoleh oleh suatu 

perusahaan (Nainggolan and Pratiwi 2017). 

Berdasarkan pada uraian di atas terkait hubungan struktur modal terhadap 

kinerja perusahaan, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut: 

H2: Struktur Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 

 

2.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan 

Perusahaan merupakan organisasi yang bertujuan untuk mencari 

keuntungan atau laba dengan membuat dan menawarkan barang atau jasa. 

Keinginan perusahaan untuk memperoleh laba yang besar membuat perusahaan 

harus bekerja secara efektif dan efisien(Lestari and Sampurno 2017). Efisiensi dan 

efektivitas merupakan parameter yang digunakan untuk menilai kinerja 

perusahaan (Lestari and Juliarto 2017). Teori agensi menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan kepentingan antara manajemen (agen) dan pemilik sehingga perlu 

adanya kontak kerja yang melibatkan keduanya. Perusahaan yang dikelompokkan 
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dalam ukuran besar dinilai lebih mampu atau stabil dalam menghasilkan laba 

dibanding perusahaan berukuran kecil. Semakin besar ukuran perusahaan maka 

makin stabil kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan 

dengan skala besar mempunyai sumber daya berlimpah yang dapat digunakan 

untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya yang menjadi milik perusahaan 

dapat digunakan oleh agen dalam memaksimalkan kinerja perusahaan. 

Berdasarkan penelitian Arisadi et al. (2013); Charles et al. (2018); Chen 

(2012); Lestari and Juliarto (2017); Martsila and Meiranto (2013); serta Rifai et al. 

(2014) mendukung bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan akan berpengaruh positif 

pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkankan karena 

pada perusahaan dengan ukuran yang besar, kualitas pelaksanaan corporate 

governance dalam perusahaan mendapat dukungan lebih karena besarnya sumber 

daya yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar cenderung 

membuat pemantauan menjadi lebih luas dan meningkatkan kebutuhan 

mekanisme pengendalian perusahaan. Namun pada penelitian Venugopal and 

Reddy (2016) justru menemukan hasil yang berbeda, bahwa ukuran perusahaan 

memberi pengaruh signifikan negatif. Aset yang dimiliki perusahaan dapat 

memberikan gambaran mengenai prospek masa depan perusahaan. Pengelolaan 

aset secara optimal akan memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi apabila 

aset yang besar tidak dikelola dengan baik, maka akan memberikan beban bagi 

perusahaan sehingga menurunkan keuntungan perusahaan dan menurunkan 

kinerja perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan aset yang tidak 
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efektif dan efisien dalam rangka kegiatan operasional perusahaan maka akan 

menurunkan kinerja perusahaan (Imadudin et al. 2014). Size perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan ditunjukan dalam 

penelitian Nur’Aeni (2010); Sulastri et al. (n.d.); dan Wiranata (2013). Hal ini size 

perusahaan yang besar belum tentu menghasilkan kinerja keuangan perusahaan 

yang lebih baik. Semakin besar asset yang dimiliki perusahaan, semakin besar 

pula masalah kinerja keuangan yang dihadapi (Sulastri et al. n.d.). 

Berdasarkan uraian di atas terkait hubungan ukuran perusahaan terhadap 

kinerja perusahaan, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut: 

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 

 

2.3.4 Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan 

Umur Perusahaan merupakan masa hidup/siklus hidup suatu perusahaan 

yang dapat digunakan sebagai faktor untuk membatasi keleluasaan manajerial. 

Umur perusahaan menunjukkan perusahaan tetap eksis, mampu bersaing dan 

memanfaatkan peluang bisnis dalam suatu perekonomian. Perusahaan yang lebih 

lama berdiri akan lebih berpengalaman dan biasanya memiliki kinerja yang sangat 

baik, memiliki reputasi yang bagus, sehingga memungkinkan untuk memiliki 

margin keuntungan yang tinggi saat menjual barangnya (Arisadi et al. 2013). 

Berdasarkan penelitian Lestari and Juliarto (2017) menemukan adanya 

pengaruh signifikan postitifatas umur perusahaan terhadap kinerja perusahaan. 

Berpengaruh positif berarti semakin umur perusahaan bertambah maka ROA akan 
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bertambah pula. Sedangkan hasil penelitian Arisadi et al. (2013); dan Charles et al. 

(2018) tidak menemukan adanya pengaruh antara umur perusahaan dengan kinerja 

perusahaan. Artinya, semakin panjang umur perusahaan dan pengalaman 

perusahaan, ternyata memiliki kinerja yang beragam, ada yang semakim baik dan 

ada yang tidak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama perusahaan tidak 

menjamin perusahaan tersebut memiliki kinerja makin baik (Arisadi et al. 2013). 

Berdasarkan uraian di atas terkait hubungan umur perusahaan terhadap 

kinerja perusahaan, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut: 

H4: Umur Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 

 

2.3.5 Pengaruh Pertumbuhan Terhadap Kinerja Perusahaan 

Perusahaan yang besar lebih diminati daripada perusahaan kecil sehingga 

pertumbuhan perusahaan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan (Sinarti and 

Windariyani n.d.). Pertumbuhan perusahaan dapat menjadi sinyal yang positif 

bahwa perusahaan telah bertumbuh dan memiliki masa depan yang baik, sehingga 

akan berdampak pada tingkat profitabilitas perusahaan. Selain itu, perusahaan 

juga mengharapkan rate of return dari investasi yang telah dilakukan dan 

bertumbuhnya perusahaan menjadi sinyal bahwa investasi yang telah dilakukan 

perusahaan memiliki rate of return yang baik. Oleh karena itu, adanya 

pertumbuhan perusahaan memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja 

perusahaaan, dimana semakin baik pertumbuhan perusahaan dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan, dan begitupun sebaliknya (Arimbawa and Badera 2018). 
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Pada teori stakeholder, perusahaan diharapkan tidak hanya mampu 

memberikan benefit pada perusahaan itu sendiri tetapi juga pada pihak yang 

berkepentingan yakni stakeholder. Pertumbuhan penjualan dan pertumbuhan laba 

dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan suatu perusahaan. 

Melalui hal tersebut perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang 

akan diperoleh. Peningkatan pertumbuhan penjualan dan laba cenderung akan 

membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan 

akan cenderung untuk melakukan kinerja yang lebih baik. Hal tersebut sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Charles et al. (2018); dan Venugopal and 

Reddy (2016)yang menunjukan adanya pengaruh positif signifikanatas 

pertumbuhan terhadap kinerja perusahaan. Adanya pengaruh signifikan 

menunjukkan bahwa perusahaan telah secara efektif dan efisien menggunakan 

modal kerjanya sehingga dapat mengoptimalkan pertumbuhan laba. Pertumbuhan 

laba yang terjadi secara konsisten akan berdampak pada bertumbuhnya 

perusahaan secara konsisten pula sehingga dapat menjadi lebih besar dan mampu 

bersaing dengan jenis-jenis usaha lainnya. 

Sedangkan penelitianLestari and Juliarto (2017); dan Rifai et al. (2014) 

tidak menemukan adanya pengaruh signifikan atas pertumbuhan terhadap kinerja 

perusahaan. Tidak adanya pengaruh yang signifikan ini mengindikasikan bahwa 

besar kecilnya nilai pertumbuhan penjualan tidak dapat menjelaskan dan 

memprediksi peningkatan profitabilitas atau kinerja perusahaan. Pertumbuhan 

penjualan lebih dipengaruhi oleh permintaan pasar yang tinggi karena produk 

sangat diminati pasar sehingga tingginya pertumbuhan penjualan pada perusahaan 
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belum tentu mempengaruhi rasio keuntungan atau profitabilitas yang dapat 

dicapai perusahaan (Rifai et al. 2014). Hal ini dikarenakan tinggi rendahnya nilai 

penjualan dan besar kecilnya total asset akan terus berubah-ubah setiap tahunnya 

dan mempengaruhi kinerja keuangan yang dicapai perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas terkait hubungan pertumbuhan terhadap kinerja 

perusahaan, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut: 

H5: Pertumbuhan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 

 

2.3.6 Pengaruh Likuiditas Terhadap Kinerja Perusahaan 

Rasio likuiditas menggunakan current ratio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pada umumnya 

semakin likuid suatu perusahaan berarti perusahaan tersebut menunjukkan kinerja 

perusahaan yang baik karena terhindar dari kemungkinan gagal bayar (Vidiantoro 

et al. 2016). Perusahaan dapat dikatakan likuid jika memiliki jumlah alat 

pembayaran yang cukup untuk melunasi segala kewajiban yang segera jatuh 

tempo (Arimbawa and Badera 2018). Perusahaan dikatakan dapat memenuhi 

kewajiban keuangan tepat pada waktunya apabila perusahaan mempunyai aktiva 

lancar lebih besar daripada hutang lancarnya. Current ratio yang tinggi 

menunjukkan bahwa perusahaan semakin likuid dan membuat kelangsungan 

operasionalnya tetap berjalan baik serta tetap mampu mengembangkan jaringan 

dan kegiatan bisnisnya. Likuiditas yang tinggi tanpa adanya pemanfaatan nilai 

untuk menghasilkan laba akan menjadi beban karena bisa dikatakan kas tersebut 
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menganggur (idle fund). Hasil yang berbeda akan muncul jika perusahaan 

merencanakan likuiditas yang tinggi sebagai modal kerja dalam rangka antisipasi 

terhadap pembayaran hutang jangka pendek maupun bagian dari hutang jangka 

panjang yang akan harus segera dibayarkan (Sanjaya et al. 2015). 

Berdasarkan penelitianAkenga (2017); Arisadi et al. (2013); Lestari and 

Juliarto (2017); Lukorito et al. (2014) menemukan adanya pengaruh positif 

signifikanatas likuiditas terhadap kinerja perusahaan. Semakin tinggi current ratio 

ini semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial 

jangka pendek (Sari and Istanti (2017) dalam Agus Sartono 2010).Sedangkan 

penelitian Waswa et al. (2018) menemukan adanya pengaruh negatif signifikan 

atas likuiditas terhadap kinerja perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi likuiditas akan berdampak menurunnya kinerja keuangan perusahaan. 

Adanya pengaruh negatif signifikan mengindikasikan bahwa terdapat banyak 

penumpukan pada aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki rasio lancar yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki kemampuan yang besar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Hal ini berarti perusahaan telah menempatkan dana yang besar pada sisi aktiva 

lancar, sehingga berdampak pada semakin tingginya tingkat likuiditas perusahaan. 

Meskipun demikian, disisi lain perusahaan akan kehilangan tambahan laba, 

dikarenakan dana yang seharusnya untuk investasi yang memberikan laba bagi 

perusahaan, dicadangkan untuk memenuhi likuiditasnya (Arimbawa and Badera 

2018).Namun, penelitian yang telah dilakukan olehCharles et al. 
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(2018)menemukan tidak adanya pengaruh signifikanatas likuiditas terhadap 

kinerja perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas terkait hubungan likuiditas terhadap kinerja 

perusahaan, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut: 

H6: Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

  



73 
 

2.4 Kerangka Penelitian 
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