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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

A.  Landasan Teori 

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan merupakan hubungan antara principal dengan 

agent. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan 

keagenan didasarkan sebagai kontrak dimana satu atau lebih orang 

(pemilik saham) menunjuk lainnya (disebut agen atau 

pengurus/manajemen) untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama 

pemilik. Pekerjaan tersebut termasuk pendelegasian wewenang untuk 

mengambil keputusan.  

Hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah pada saat 

pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai tujuan yang berbeda. 

Pemilik modal menghendaki bertambahnya kekayaan dan 

kemakmuran para pemilik modal, sedangkan manajer juga 

menginginkan bertambahnya kesejahteraan bagi para manajer, 

sehingga munculah konflik kepentingan antara pemilik (investor) 

dengan manajer (agen). Pemilik lebih tertarik untuk memaksimumkan 

return dan harga sekuritas dari investasinya, sedangkan manajer 

mempunyai kebutuhan psikologis dan ekonomi yang luas, termasuk 

memaksimumkan kompensasinya. 

Sama halnya oleh Sukrini (2012) menjelaskan teori Agensi 

merupakan hubungan antara principal dengan agent. Hubungan 
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keagenan merupakan hubungan kontrak antara principal yang 

mempekerjakan agent untuk memberikan suatu jasa dan kemudian 

mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent 

tersebut. Tujuan penerapan good corporate governance adalah 

menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. 

Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal perusahaan seperti dewan 

direksi, dewan komisaris, karyawan, dan pihak eksternal perusahaan 

yang meliputi investor kreditur, pemerintah, masyarakat, dan pihak-

pihak lain yang berkepentingan  

Teori keagenan timbul karena orang cenderung untuk 

mementingkan dirinya sendiri dan munculnya konflik ketika beberapa 

kepentingan bertemu dalam suatu aktivitas bersama. Konflik 

kepentingan mendasari adanya biaya keagenan, dengan asumsi 

rasionalitas ekonomi dimana orang akan memenuhi kepentingannya 

terlebih dahulu sebelum pemenuhan kepentingan orang lain. Demikian 

juga halnya dalam hubungan principal dan agent.  

Perdana dan Raharja (2014) menyatakan bahwa hubungan 

keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer dengan investor. 

Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena 

kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan 

prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan. Sebagai agen, manajer 

bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan 

para pemilik dengan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. 
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2. Good Corporate Governance 

a. Pengertian Good Corporate Governance  

Good Corporate Governance (GCG) adalah seperangkat 

sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk 

menciptakan nilai tambah bagi stakeholder (Nuswandari, 2009). 

Corporate governance muncul karena terjadi pemisahan antara 

kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali 

dikenal dengan istilah masalah keagenan.  

Menurut Purwani (2010), good corporate governance 

merupakan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang berisi 

seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang 

saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, 

pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern 

dengan tujuan untuk meninngkatkan nilai tambah (value added) 

bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). 

Menurut Pertiwi dan Pratama (2012), tujuan penerapan 

good corporate governance adalah menciptakan nilai tambah bagi 

semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah 

pihak internal perusahaan seperti dewan direksi, dewan komisaris, 

karyawan, da pihak eksternal perusahaan yang meliputi investor 

kreditur, pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan (stakeholders). 

Corporate governance timbul karena kepentingan 

perusahaan untuk memastikan kepada pihak penyandang dana 
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(principal/investor) bahwa dana yang ditanamkan digunakan 

secara tepat dan efisien. Selain itu dengan corporate governance, 

perusahaan memberikan kepastian bahwa manajemen (agent) 

bertindak yang terbaik demi kepentingan perusahaan dan mengatur 

manajemen supaya tidak berbuat sewena-wena (Darwis, 2009).  

Dalam penelitian ini mekanisme good corporate 

governance terdiri dari : 

1. Komite Audit 

Komite audit memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap 

pelaporan kinerja manajemen. Dengan ini, penilaian kinerja 

komite audit terhadap pelaporan kinerja manajemen diharapkan 

akan semakin objektif dan andal, juga mencegah timbulnya 

moral hazard (kecurangan agent terhadap principal) dan 

menengahi agency problem sehingga nantinya principal dan 

agent akan memiliki keselarasan tujuan yang berimbas pula 

pada meningkatnya kinerja perusahaan (Wudagdo dan Chariri, 

2014).    

2. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah presentase kepemilikan saham 

yang dimiliki oleh investor institusional seperti pemerintah, 

perusahaan investasi, bank dan perusahaan lain. Indikator yang 

digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional adalah 

prosentase jumlah saham yang dimiliki oleh institusional dari 

seluruh modal yang beredar (Dewi, 2008). 
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3. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh 

manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah 

saham yang dimiliki oleh manajemen. Indikator yang 

digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial  adalah 

jumlah prosentase saham yang dimiliki oleh manajer (Rustendi 

dan Jimmi, 2008).   

4. Komisaris Independen 

Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk fungsi 

monitoring agar tercipta perusahaan yang good corporate 

governance. Dengan adanya komisaris independen dapat 

menjadi penengah ketika terdapat perselisihan yang terjadi 

diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan 

manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen 

(Kusumawardhani, 2012).  

5. Dewan Komisaris 

Dewan komisaris merupakan inti dari good corporate 

governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksana strategi 

perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola 

perusahaan, dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada 

dasarnya semua komisaris bersifat independen, dalam hal ini 

pengertian mereka dapat diharapkan mampu melaksanakan 

tugas-tugasnya secara independen, semata-mata demi 

kepentingan perusahaan (Darwis, 2009). 
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b. Prinsip - Prinsip Good Corporate Governance 

Untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) maka 

perusahaan harus memiliki prinsip seperti transparansi, 

akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan 

kesetaraan. Berikut penjelasanya menurut Aryani (2012) : 

1. Transparansi 

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, 

perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan 

relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh 

pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif 

untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan 

oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang 

penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, 

kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. 

2. Akuntabilitas  

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya 

secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus 

dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan 

perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan 

pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. 

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk 

mencapai kinerja yang berkesinambungan. 
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3. Responsibilitas 

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan 

serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan 

lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha 

dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan baik dari 

masyarakat. 

4. Independensi 

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus 

dikelola secara independen sehingga masing-masing elemen  

perusahaan tidak saling mendominasi.  

5. Kewajaran 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan 

kesetaraan.  

c. Tujuan dan Strategi Menciptakan Good Corporate governance 

Menurut Hendrawan dkk (2006) : 

1. Tujuan diciptakanya good corporate governance sebagai 

berikut : 

a. Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholder 

non shareholder   

b. Meningkatkan nilai perusahaan dan para shareholder 

c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Dewan 

Pengurus atau Dewan Direktur dan Manajemen Perusahaan 
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d. Meningkatkan mutu hubungan Dewan Direktur dengan 

Manajemen Senior Perusahaan 

2. Strategi mencapai good corporate governance : 

a. Corporate value, aturan main dan standar perilaku yang 

sesuai dan sistem untuk memastikan kesesuaianya. 

b. Strategi corporate yang dirumuskan dengan baik, yang bisa 

digunakan untuk mengukur keberhasilan seluruh jalanya 

usaha serta kontribusi individu didalamnya. 

c. Kejelasan tugas bagi penanggung jawab serta otoritas 

pengambil keputusan, yang dipadukan dengan hirarki yang 

terpadu dalam suatu persetujuan dari bawah hingga dewan 

direksi. 

d. Adanya mekanisme interaksi dan kerja sama diantara 

dewan komisaris, dewan direktur eksekutif, manajemen 

senior dan direktur. 

e. Sistem kontrol yang kuat, meliputi fungsi audit internal dan 

eksternal, fungsi manajemen risiko yang independen dari 

lini bisnis, dan sistem check dan balance lainya. 

f. Monitoring khusus atas suatu risiko dimana konflik 

kepentingan cukup antara yang meliputi relasi bisnis 

dengan peminjam yang berafiliasi dengan perusahaan, 

shareholder yang besar, manajemen senior, atau pengambil 

keputusan utama dalam perusahaan. 
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g. Insentif finansial dan manajerial dijalankan dengan cara 

yang benar, yang harus ditawarkan kepada manajemen 

senior, lini bisnis manajemen dan pegawai dalam bentuk 

kompensasi, promosi, dan bentuk penghargaan lainya. 

h. Aliran informasi yang sesuai, baik secara internal maupun 

informasi ke publik.     

3. Kinerja Perusahaan 

Kinerja perusahaan adalah penentuan ukuran dalam menilai 

keberhasilan suatu peruahaan. Penilain kinerja dapat dilihat dari 

analisis laporan keuangan dan dari perubahan harga saham (Rossi dan 

Panggabean, 2012).  

Penilaian kinerja ditentukan secara periodik efektivitas 

operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawan 

berdasarkan sasaran, standar dan kinerja yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Penilaian kinerja perusahaan dapat dilihat dari segi 

analisis laporan keuangan dan dari segi perubahan harga saham.  

Tujuan dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi 

karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi 

standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membedakan 

hasil dan tindakan yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa 

kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam 

anggaran. 

Salah satu kinerja perusahaan yang terdapat dalam laporan 

keuangan adalah Return On Equity dimana ROE merupakan salah satu 
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alat utama investor yang paling sering digunakan dalam menilai suatu 

saham. Nilai Return On Equity yang positif menunjukan baiknya 

kinerja manajemen dalam mengelola modal yang ada untuk 

menghasilkan laba (Veno, 2015). ROE dihitung untuk memenuhi 

kepentingan pemilik atau pemegang saham. Untuk memperoleh ROE 

maka dapat dipergunakan rumus :  

 ROE = 
   

      
 x 100% 

Keterangan : 

ROE = Return On Equity 

EAT = Earning After Tax 

Equity 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Dewi dan Widagdo (2012) 

Dewi dan Widagdo (2012) melakukan penelitian dengan judul “ 

Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate 

Governance terhadap Kinerja Perusahaan”. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada 

pengujian teori-teori melalui pengukuran variable-variabel peneltian 

dengan angka-angka dan melakukan analisis data dengan prosedur 

statistik. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu merupakan 

data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui media 

perantara. Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur. Hasil 

dari penelitian ini menyatakan Corporate Social Responsibility 

berpengaruh secara signifikan terhadap Good Corporate Governance. 
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Good Corporate Governance berpengaruh secara signifikan terhadap 

Kinerja Perusahaan Corporate Social Responsibility berpengaruh 

secara signifikan terhadap Kinerja Perusahaan melalui Good 

Corporate Governance sebagai variabel intervening. 

2. Rossi dan Panggabean (2012) 

Rossi dan Panggabean (2012) melakukan penelitian denan judul 

“Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap 

Kinerja perusahaan”. Penelitian ini menggunakan analisis regresi 

berganda untuk mengetahui apakah corporate governance memiliki 

pengaruh positif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak 

terdapat hubungan signifikan antara corporate governance dengan 

Tobin’s Q (kinerja pasar) tetapi terdapat hubungan positif signifikan 

antara corporate governance dengan ROE (kinerja operasional). 

3. Kusumawardani (2012) 

Kusumawardani (2012) melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja 

Perusahaan”. Penelitian ini menganalisis pengaruh Good Corporate 

Governance terhadap kinerja perusahaan. Praktek Good Corporate 

Governance pada penelitian ini diukur dengan Kepemilikan 

Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, dan 

Kualitas Audit. Kinerja Perusahaan diukur dengan nilai Return on 

Equity sebagai kinerja operasional perusahaan dan Tobin’s Q sebagai 

nilai kinerja pasar perusahaan. Metode statistik yang digunakan adalah 

analisis regresi berganda. Sampel penelitian adalah perusahaan yang 
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti survei yang dilakukan 

oleh IICG tahun 2004 - 2008 dan termasuk dalam CGPI. Berdasarkan 

hasil pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan bahwa Good 

Corporate Governance mempengaruhi nilai kinerja pasar perusahaan 

dengan menggunakan Regresi Simultan (Uji F). Namun, Good 

Corporate Governance tidak mempengaruhi secara Uji Signifikansi 

Parameter Indivudual (Uji t) terhadap Return on Equity dan Tobin’s Q. 

Hal ini membuktikan bahwa masih rendahnya kesadaran emiten dalam 

menerapkan Good Corporate Governance. 

4. Veno (2015) 

Veno (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Pada 

Perusahaan Go Public”. Penelitian ini menggunakan sampel 48 

perusahaan yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan metode 

multiple regression. Dalam penelitian Good Corporate Governance di 

bagi menjadi 4 yaitu Dewan Direksi, Komisaris Independen, Total 

Dewan Komisaris, dan Komite Audit. Dewan Direksi dan Komite 

Audit berpangaruh signifikan positif terhadap Kinerja Perusahaan 

sedangkan Komisaris Independen dan Total Dewan Komisaris tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan.  

5. Widagdo dan Chariri (2014) 

Widagdo dan Chariri (2014) melakukan penelitian berjudul 

“Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja 

Perusahaan”. Good Corporate Governance dipresentasikan dengan 
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ukuran dewan komisaris, independensi komite audit, independensi 

dewan komisaris, kepemilikan manajerial, jumlah rapat dewan 

komisaris, dan jumlah rapat komite. Hasil penelitian menyatakan 

ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. Independensi komite audit, independensi dewan 

komisaris, kepemilikan manajerial, jumlah rapat dewan komisaris, dan 

jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. 

6. Darwis (2009) 

Darwis (2009) melakukan penelitian dengan judul “Corporate 

Governance Terhada Kinerja Perusahaan”. Corporate Governance di 

presentasikan dengan dewan komisaris, komisaris independen, 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Hasil penelitian 

ini menyatakan dewan komisaris, komisaris independen dan 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. 

7. Wulandari (2006) 

Wulandari (2006) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Indikator Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja 

Perusahaan Publik di Indonesia”. Corporate Governance di 

presentasikan dengan jumlah direktur, proporsi dewan komisaris 

independen, debt to equity, dan kepemilikan institusional. Hasil 

penelitian ini menyatakan hanya debt to equity yang secara signifikan 
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berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Jumlah direktur, 

proporsi dewan komisaris, dan kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh signifikan positif. 

8. Amyulianthy (2012) 

Amyulianthy (2012) melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Kinerja 

Perusahaan Publik Indonesia”. Corporate Governance dipresentasikan 

dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris 

independen dan dewan komisaris. Hasil penelitian ini menyatakan 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris 

independen dan dewan komisaris berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja perusahaan.  

TABEL PENELITIAN TERDAHULU:  

NO Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Retno Kusuma Dewi 

dan Bambang 

Widagdo (2012) 

Pengaruh 

Corporate Social 

Responsibility dan 

Good Corporate 

Governance 

terhadap Kinerja 

Perusahaan  

 

Corporate Social 

Responsibility berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

Good Corporate 

Governance 

Good Corporate 

Governance berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

Kinerja Perusahaan 

Corporate Social 

Responsibility berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

Kinerja Perusahaan melalui 

Good Corporate 

Governance sebagai 

variabel intervening 

2 Rio Novianto Rossi 

dan Rosinta Ria 

Panggabean (2012) 

Analisis Pengaruh 

Penerapan Good 

Corporate 

Governance 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa tidak 

terdapat hubungan 

signifikan antara corporate 
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Terhadap Kinerja 

perusahaan 

governance dengan Tobin’s 

Q (kinerja pasar) tetapi 

terdapat hubungan positif 

signifikan antara corporate 

governance dengan ROE 

(kinerja operasional). 

3 Septiana Ike 

Kusumawardhani 

(2012) 

Pengaruh Good 

Corporate 

Governance 

Terhadap Kinerja 

Perusahaan 

Good Corporate 

Governance mempengaruhi 

nilai kinerja pasar 

perusahaan dengan 

menggunakan Regresi 

Simultan (Uji F) dan tidak 

mempengaruhi secara Uji 

Signifikansi Parameter 

Indivudual (Uji t) terhadap 

Return on Equity dan 

Tobin’s Q. 

4 Andri Veno (2015) Pengaruh Good 

Corporate 

Governance 

Terhadap Kinerja 

Perusahaan Pada 

Perusahaan Go 

Public  

Dalam penelitian Good 

Corporate Governance di 

bagi menjadi 4 yaitu Dewan 

Direksi, Komisaris 

Independen, Total Dewan 

Komisaris, dan Komite 

Audit. Dewan Direksi dan 

Komite Audit berpangaruh 

signifikan positif terhadap 

Kinerja Perusahaan 

sedangkan Komisaris 

Independen dan Total 

Dewan Komisaris tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja 

Perusahaan.  

5 Dominikus 

Octavianto Kresno 

Widagdo dan 

 Anis Chariri (2014)  

Pengaruh Good 

Corporate 

Governance 

Terhadap Kinerja 

Perushaan 

Ukuran dewan komisaris 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja 

perusahaan.  

 Independensi komite audit, 

independensi dewan 

komisaris, kepemilikan 

manajerial, jumlah rapat 

dewan komisaris, dan 

jumlah rapat komite audit 

tidak berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan.  

6 Herman Darwis 

(2009) 

Corporate 

Governance 

Terhada Kinerja 

Hasil penelitian 

menyatakan ukuran dewan 

komisaris berpengaruh 
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Perusahaan positif signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. 

Independensi komite audit, 

independensi dewan 

komisaris, kepemilikan 

manajerial, jumlah rapat 

dewan komisaris, dan 

jumlah rapat komite audit 

tidak berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan. 

7 Ndaruning 

Wulandari (2006) 

Pengaruh Indikator 

Mekanisme 

Corporate 

Governance 

Terhadap Kinerja 

Perusahaan Publik 

di Indonesia 

Hasil penelitian ini 

menyatakan hanya debt to 

equity yang secara 

signifikan berpengaruh 

positif terhadap kinerja 

perusahaan. Jumlah 

direktur, proporsi dewan 

komisaris, dan kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh signifikan 

positif. 

8 Rafriny 

Amyulianthy (2012) 

Pengaruh Struktur 

Corporate 

Governance 

Terhadap Kinerja 

Perusahaan Publik 

Indonesia 

kepemilikan institusional, 

komisaris independen dan 

dewan komisaris. Hasil 

penelitian ini menyatakan 

kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, 

komisaris independen dan 

dewan komisaris 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Dalam meningkatkan kinerja perusahaan erat kaitanya dengan teori 

agensi. Teori agensi menjelaskan bahwa hubungan keagenan didasarkan 

sebagai kontrak dimana satu atau lebih orang (pemilik saham) menunjuk 

lainnya (disebut agen atau pengurus/manajemen) untuk melakukan beberapa 

pekerjaan atas nama pemilik (Jensen dan Meckling, 1976). Pekerjaan 

tersebut termasuk pendelegasian wewenang untuk mengambil keputusan. 
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Masalah keagenan dapat dikurangi dengan good corporate governance. 

Salah satunya yaitu good corporate governance diproksikan dengan komite 

audit. 

Penelitian Veno (2015) menjelaskan bahwa seiring dengan 

menguatnya tuntutan agar perusahaan lebih transparan dan reliable 

mengenai kinerjanya, peran komite audit menjadi semakin penting dalam 

kelangsungan perusahaan, karena komite audit dibentuk oleh dewan 

komisaris. Maka itu,  tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi 

dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi 

pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, 

pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di 

perusahaan-perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan teori agensi yang 

berpendapat bahwa komite audit dapat memberikan pengawasan yang 

efektif terhadap manajemen. Dengan adanya komite audit yang baik, maka 

akan membuat kinerja menjadi lebih efektif.  

Kemudian struktur kepemilikan, terdapat 2 strukur kepemilikan yaitu 

kepemilikan manajerial & institusional. Menurut Darwis (2009) dengan 

adanya kepemilikan manajerial maka akan mendorong manajer tersebut 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan karena dengan adanya kepemilikan 

manajerial perusahaan dapat menurunkan conflict of interest yang 

disebabkan oleh masalah keagenan antara pemilik dan manajer. Menurut 

Amyulianthy (2012) kepemilikan institusional dapat bertindak sebagai 

monitor perusahaan, karena semakin besar saham yang dimiliki oleh 

Pengaruh Good Corporate..., Vembri Satya Mukti, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018



28 
 

institusi dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang 

dilakukan manajemen.  

Selanjutnya yaitu komisaris independen. Menurut Amyulianthy 

(2012) komisaris independen memainkan peran penting dalam memantau 

proses akuntansi, sehingga dapat mengurangi peluang manajemen dalam 

melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan. Sama halnya dengan 

komisaris independen, dewan komisaris juga memliki fungsi pengawasan. 

Fungsi pengawasan dewan komisaris adalah dengan mengawasi kebijakan 

direksi dalam menjalankan perusahaannya serta memberi nasihat kepada 

dewan direksi. Dengan banyaknya jumlah anggota dewan komisaris, maka 

pengawasan terhadap dewan direksi menjadi jauh lebih baik dan tentunya 

akan semakin meningkatkan kinerja perusahaan. (Widagdo & Charir, 2014).   

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, sehingga dapat 

ditentukan penelitian ini menggunakan variabel independen good corporate 

governance yang diproksikan dengan komite audit, kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial,  dewan komisaris, sedangkan variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan. Berdasarkan 

penjelasan diatas tersebut dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai 

berikut:   
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 H1 (+) 

 H2 (+)  

 H3 (+) 

 H4 (+) 

 H5 (+) 

 

 

 

D. Hipotesis 

1. Pengaruh komite audit terhadap kinerja perusahaan 

Komite audit memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap 

pelaporan kinerja manajemen. Dengan ini, penilaian komite audit 

terhadap pelaporan kinerja manajemen diharapkan akan semakin 

objektif dan andal. Hal tersebut sesuai dengan teori agensi yang 

berpendapat bahwa komite audit dapat memberikan pengawasan yang 

efektif terhadap manajemen. Dengan adanya komite audit yang baik, 

maka akan membuat kinerja menjadi lebih efektif. 

Terdapat penelitian terdahulu mengenai komite audit. Penelitian 

yang dilakukan oleh Veno (2015) memperoleh hasil bahwa komite audit 

Komite audit 

(X1) 

Kepemilikan 

institusional 

(X2) 

Dewan 

Komisaris 

(X5) 

Kepemilikan 

Manajerial 

(X3) 

Komisaris 

Independen 

(X4) 

Kinerja Perusahaan (Y) 
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berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sehingga perumusan 

hipotesisnya sebagai berikut : 

H1 : komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan 

2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan 

Kepemilikan Institusional umumnya dapat bertindak sebagai 

pihak yang memonitor perusahaan. Semakin besar kepemilikan 

institusional maka semakin banyak yang membutuhkan informasi 

tentang perusahaan sehingga mendorong meningkatnya kinerja 

perusahaan. Hal ini berati presentase kepemilikan institusional yang 

semakin besar akan menyebabkan semakin besar pengaruhnya terhadap 

kinerja perusahaan. 

Terdapat beberapa penelitian terdahu mengenai kepemilikan 

institusional. Menurut Darwis (2009) dan Amyulianthy (2012) 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

Sehingga perumusan hipotesisnya sebagai berikut :   

H2 : kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

3. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan 

Kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan akan mendorong 

manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hal tersebut 

dikarenakan kepentingan para manajer yang juga memiliki perusahaan. 

Dengan adanya kepemilikan manajerial maka akan mendorong manajer 

tersebut untuk meningkatkan kinerja perusahaan karena dengan adanya 

kepemilikan manajerial perusahaan dapat menurunkan conflict of 

interest yang disebabkan oleh masalah keagenan antara pemilik dan 
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manajer. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa untuk 

mengurangi konflik kepentingan antara agent dan principal dapat dilakukan 

dengan meningkatkan kepemilikan manjerial dalam suatu perusahaan.  

Terdapat penelitian mengenai kepemilikan manajerial. Penelitian 

yang dilakukan Amyulianthy (2012) kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sehingga perumusan 

hipotesisnya sebagai berikut : 

H3 : kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan.  

4. Pengaruh komisaris independen terhadap kinerja perusahaan 

Komisaris Independen memainkan peran penting dalam 

memantau proses akuntansi, dalam meniingkatkan keandalan dari 

laporan keuangan. Selain itu Komisaris Independen juga dapat 

mengurangi peluang manajemen untuk menyimpan informasi tertentu 

untuk menguntungkan mereka sendiri. Komisaris independen 

merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar 

tercipta perusahaan yang good corporate governance. Hal tersebut 

karena keberadaan komisaris independen sangat penting, karena didalam 

praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan 

kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik 

(pemegang saham minoritas) serta stakeholder lainnya. 

Terdapat penelitian terdahulu mengenai komisaris independen. 

Menurut Amyulianthy (2012) komisaris independen berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan. Sehingga perumusan hipotesis sebagai 

berikut :  
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H4 : komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan.  

5. Pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan 

Peranan dewan komisaris dapat dilihat dari karakteristik dewan, 

salah satunya adalah komposisi keanggotaannya. Efektivitas fungsi 

pengawasan dewan tecermin dari komposisinya, apakah pengangkatan 

anggota dewan berasal dari dalam perusahaan dan/atau dari luar 

perusahaan. Komposisi keanggotaan dewan dalam hal ini, semakin besar 

persentase anggota yang berasal dari luar perusahaan, akan menjadikan 

peranan dewan komisaris semakin efektif dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan, karena dianggap semakin 

independen. 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai dewan 

komisaris. Penelitian yang dilakukan Widagdo dan Chariri (2014) dan  

Wulandari (2006) menunjukan dewan komisaris berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan. Sehingga perumusan hipotesisnya sebagai 

berikut : 

H5 : dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan.   
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