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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Teori Agensi (Agency Theori) 

 Menurut Anthony dan Govindarajan (dalam Lusiyana, 2011) agency 

theory (teori keagenan) adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. 

Teori keagenan mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham/pemilik 

dan manajemen/manajer. Menurut teori ini, hubungan antara pemilik dan manajer 

pada hakikatnya sulit tercipta karena adanya kepentingan yang saling 

bertentangan (conflict of interest). Pertentangan dan tarik menarik kepentingan 

antara prinsipal dan agen dapat menimbulkan permasalahan yang dalam agency 

theory dikenal sebagai Asymmetric Information (AI) yaitu informasi yang tidak 

seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama 

antara prinsipal dan agen. Ketergantungan pihak eksternal pada angka-angka 

akuntansi, kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri dan tingkat 

AI yang tinggi, menyebabkan keinginan besar bagi manajer untuk memanipulasi 

kerja yang dilaporkan untuk kepentingan diri sendiri (Jensen dan Meckling dalam 

Lusiyana, 2011). 

Akibat adanya informasi yang tidak seimbang (asimetri) ini, dapat 

menimbulkan 2 (dua) permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan prinsipal 

untuk memonitor dan melakukan pengendalian (control) terhadap tindakan-

tindakan agen. Jensen dan Meckling (dalam Lusiyana, 2011) menyatakan 

permasalahan tersebut adalah: 
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1) Moral hazard, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak 

melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja. 

2) Adverse selection, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat 

mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar 

didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai 

sebuah kelalaian dalam tugas. 

Karena teori keagenan merupakan konsep dasar dari corporate 

governance, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan 

kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah 

mereka investasikan. Corporate governance berkaitan dengan bagaimana mereka 

(investor) yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin 

bahwa manajer tidak akan mencuri, menggelapkan atau menginvestasikan ke 

dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana atau 

kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para 

investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny dalam Sawitri, 2011). 

Dapat di simpulkan bahwa penerapan corporate governance dapat menekan atau 

menurunkan biaya keagenan (agency cost). 

 

2.1.2. Teori Legitimasi (Legitimacy Theori) 

 Legitimacy theory secara esensial adalah teori yang berorientasi pada 

sistem, dalam hal ini organisasi atau perusahaan di pandang sebagai salah satu 

komponen lingkungan sosial yang lebih besar. Teori legitimasi menyatakan 

bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat di sekitar lingkungan 

organisasi merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang 

sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat (Zaenuddin, 2007). 
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Teori ini menyatakan bahwa perusahaan dan komunitas sekitarnya 

memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya terikat dalam suatu “social 

contract”. Teori kontrak sosial menyatakan bahwa keberadaan perusahaan dalam 

suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah 

serta parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat. Dengan 

demikian, ada kontrak sosial secara tidak langsung antara perusahaan dan 

masyarakat dimana masyarakat memberi cost dan benefits untuk keberlanjutan 

korporasi (Lako dalam Astuti, 2013). Kontrak sosial (social contract) dibuat 

sebagai media untuk mengatur tatanan (pranata) sosial kehidupan masyarakat. 

Teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada 

keberpihakan terhadap masyarakat (society), pemerintah individu dan kelompok 

masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan 

kepada society, operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan masyarakat. 

 

2.1.4 Kinerja Lingkungan 

Kinerja lingkungan adalah bagaimana kinerja perusahaan untuk ikut andil 

dalam melestarikan lingkungan. Kinerja lingkungan dibuat dalam bentuk 

peringkat oleh suatu lembaga yang berkaitan dengan lingkungan hidup. PROPER 

yang merupakan program pemeringkatan lingkungan dari Kementrian Lingkungan 

hidup misalnya, merupakan pemeringkatan berdasarkan kinerja lingkungan tiap-

tiap perusahaan, agar bisa dibandingkan dan menjadi koreksi bagi perusahaan 

tersebut. Kinerja lingkungan dalam penelitian ini diukur menggunakan PROPER 

(program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan 

hidup) untuk mengukur tingkat ketaatan perusahaan berdasarkan peraturan 

berlaku. PROPER diumumkan secara rutin kepada masyarakat, sehingga 
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perusahaan yang dinilai akan memperoleh insentif maupun disinsentif reputasi 

berdasarkan pada tingkat ketaatannya. 

Program penilaian peringkat kinerja penataan dalam pengelolaan 

lingkungan mulai dikembangkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup Republik 

Indonesia, sejak tahun 1995 sebagai salah satu instrumen penataan lingkungan. 

Alternatif instrumen penataan dilakukan melalui penyebaran informasi tingkat 

penetuan kinerja masing-masing perusahaan kepada stakeholder. Dalam skala 

global, diadakannya PROPER dimaksudkan agar stakeholder dapat menyikapi 

secara aktif dan positif atas informasi penataan ini, dan memotivasi perusahaan 

untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya. Sehingga pada 

akhirnya dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan operasi perusahaan 

dapat diminimalisasi. 

Kinerja penataan yang dinilai dalam PROPER mencakup: penataan 

terhadap pengendalian pencemaran air, udara, pengelolaan limbah B3, dan 

penerapan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Sedangkan 

penilaian untuk aspek upaya lebih dari taat meliputi penerapan sistem manajemen 

lingkungan, pemanfaatan limbah dan konservasi sumber daya, dan pelaksanaan 

kegiatan pengembangan masyarakat (community development). 

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 5 tahun 2011 tentang 

Pedoman Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan 

Hidup mengatur tentang mekanisme dan Kriteria Penilaian Proper. Kriteria 

Penilaian Proper (berdasarkan Pasal 3) dibagi menjadi 2, yaitu:  

1. Kriteria ketaatan digunakan untuk pemeringkatan biru, merah, dan hitam. 

Kriteria ketaatan pada dasarnya adalah penilaian ketaatan perusahaan 
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terhadap laporan lingkungan hidup. Peraturan yang digunakan sebagai 

dasar penilaian adalah: 

 Penerapan Dokumen Pengelolaan Lingkungan  

 Pengendalian Pencemaran Air  

 Pengendalian Pencemaran Udara  

 Pengelolaan Limbah B3  

 Pengendalian Pencemaran Air Laut  

 Kriteria Kerusakan Lingkungan  

 

2. Kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (beyond 

compliance) untuk pemeringkatan hijau dan emas. Aspek yang dinilai 

adalah:  

 Sistem manajemen lingkungan  

 Efisiensi energi  

 Penurunan emisi  

 Pemanfaatan dan pengurangan limbah B3  

 Penerapan 3R limbah padat non B3  

 Konservasi air dan penurunan beban pencemaran air  

 Perlindungan keanekaragaman hayati  

 Pelaksaan pemberdayaan masyarakat  
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Tabel 2.2 

Peringkat PROPER 

No Peringkat Keterangan 

1 Emas  Diberikan kepada penanggung jawab dan/atau kegiatan yang 

telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan 

(environmental excellency) dalam proses produksi dan/atau 

jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung 

jawab terhadap masyarakat  

2 Hijau  Diberikan kepada penanggung jawab dan/atau kegiatan yang 

telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang 

dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui 

pelaksanaan system pengelolaan lingkungan, pemanfaatan 

sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (Reduce, Reuse, 

Recycle, dan Recovery) dan melakukan upaya tanggung jawab 

sosial (CSR/Comdev) dengan baik  

3 Biru  Diberikan kepada penanggung jawab dan/atau kegiatan yang 

telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang 

dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan 

perundang-undangan  

4 Merah  Diberikan kepada penanggung jawab dan/atau kegiatan yang 

telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup 

dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana 

diatur dalam peraturan perundang-undangan  

5 Hitam  Diberikan kepada penanggung jawab dan/atau kegiatan yang 

sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang 

mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan 

atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.  

Sumber: Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup No 5 Pasal 4, 2011 
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2.1.3. GCG (Good Corporate Governance) 

Menurut Organization of Economic Cooperation and Development ( 2004) 

GCG adalah suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan 

dan diawasi. Sejalan dengan itu, maka struktur dari GCG menjelaskan distribusi 

hak-hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam 

sebuah bisnis, antara lain dewan komisaris dan direksi, manajer, pemegang 

saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai stakeholders. Selanjutnya, 

struktur dari GCG juga menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam 

pengambilan dan pemutusan kebijakan sehingga dengan melakukan itu semua 

maka tujuan perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dipertangungjawabkan 

dan dilakukan dengan baik. 

Berdasarkan definisi atau pengertian GCG dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya GCG adalah mengenai sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang 

mengatur hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). 

Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut terdiri atas pihak internal yang bertugas 

mengelola perusahaan dan pihak eksternal yang meliputi pemegang saham, 

kreditur dan lain-lain, demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG berusaha 

menjaga keseimbangan di antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan 

masyarakat (Lusiyana, 2011). 

Prinsip-prinsip dasar corporate governance yang disusun oleh The 

Organization for Economic Corporation and Development (OECD) terdiri dari 

lima aspek, yaitu: 
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1. Transparency (Keterbukaan) 

Meningkatkan keterbukaan (disclosure) dan kinerja perusahaan 

secara teratur dan tepat waktu (timely basis) serta benar (akurat) dan dapat 

diperbandingkan yang menyangkut keuangan, pengelolaan perusahaan dan 

kepemilikan perusahaan. 

2. Accountability (Akuntabilitas) 

Menciptakan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan atas 

distribusi dan keseimbangan kekuasaan antar anggota direksi, pemegang 

saham, komisaris dan pengawas. 

3. Responsibility (Pertanggungjawaban) 

Perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi hukum 

dan ketentuan peraturan yang berlaku termasuk tanggap terhadap 

lingkungan dimana perusahaan berada. 

4. Fairness (Keadilan) 

Melindungi kepentingan minoritas dan stakeholder lainnya dari 

rekayasa-rekayasa yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang 

berlaku. 

Dalam prakteknya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) 

ini perlu dibangun dan dikembangkan secara bertahap. Perusahaan harus 

membangun sistem dan pedoman tata kelola perusahaan yang akan 

dikembangkannya. Demikian juga dengan para karyawan, mereka perlu 

memahami dan diberikan bekal pengetahuan tentang prinsip-prinsip tata kelola 

perusahaan yang baik yang akan dijalankan perusahaan (IICG, 2010). 

Ada empat mekanisme corporate governance yang sering dipakai dalam 

berbagai penelitian mengenai corporate governance yang bertujuan untuk 
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mengurangi konflik keagenan, yaitu komite audit, komisaris independen, 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial (Rahmawati, 2007). 

 

2.1.3.1. Komite Audit 

Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam 

hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya 

menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta 

dilaksanakannya good corporate governance. Tugas komite berhubungan dengan 

kualitas laporan keuangan, karena komite audit diharapkan dapat membantu 

dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas yaitu mengawasi proses pelaporan 

keuangan oleh manajemen. Menurut Teoh dan Wong dalam Anggraheni dkk 

(2010), peran komite audit sangat penting karena mempengaruhi kualitas laba 

perusahaan sebagai salah satu informasi penting yang tersedia untuk publik dan 

dapat digunakan investor untuk menilai perusahaan. 

 

2.1.3.2. Komisaris Independen 

Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam 

perusahaan, terutama dalam pelaksanaan good corporate governance. Dewan 

komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk 

memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan (FCGI dalam 

Anggraheni dkk, 2010). Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu 

karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui 

perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat 

mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga 

dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005). 
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2.1.3.3. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang 

memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar 

(lebih dari 5 % ) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. 

Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan 

aktiva perusahaan. Dengan demikian proporsi kepemilikan institisional bertindak 

sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen (Fauzi, 

2004). 

 

2.1.3.4. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki 

insentif untuk memonitor. Secara teoretis ketika kepemilikan manajemen rendah, 

maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer 

akan meningkat. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang 

dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar 

dengan manajemen (Jansen & Meckling dalam Darwis, 2009). Sehingga 

permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah 

juga sekaligus sebagai seorang pemilik. 

 

2.1.5. Kinerja Keuangan 

 Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dari laporan keuangan yang 

dikeluarkan perusahaan secara periodik yang memberikan suatu gambaran tentang 

posisi keuangan. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah: 

laporan neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan, laporan 

laba/rugi yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dan laporan arus kas yang 
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menggambarkan sumber dan penggunaan kas dalam suatu periode (Harahap 

dalam Astuti 2013). 

Kinerja keuangan perusahaan dapat diartikan sebagai prestasi yang telah 

diwujudkan melalui kerja yang telah dilakukan secara maksimal yang telah 

tertuang dalam suatu laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan modal yang 

dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan 

pada periode tertentu. Kinerja keuangan yang baik akan menarik perhatian para 

investor untuk berinvestasi karena para investor tidak ingin mempunyai resiko 

yang tinggi dalam berinvestasi. 

 

2.2. Rerangka Pemikiran Teoritis 

2.2.1. Pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan 

 Menurut Suratno et al. (2006) kinerja lingkungan adalah kinerja 

perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (green). Dengan demikian, 

Kinerja lingkungan merupakan kinerja perusahaan yang berfokus pada kegiatan 

perusahaan dalam melestarikan lingkungan dan mengurangi dampak lingkungan 

yang timbul akibat aktivitas perusahaan. Program Penilaian Peringkat Kinerja 

perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau sering disebut dengan 

PROPER dapat dijadikan pilihan dalam mengukur kinerja lingkungan perusahaan 

yang ada di Indonesia. PROPER merupakan program pemeringkatan lingkungan 

dari Kementrian Lingkungan hidup. Penggunaan warna di dalam penilaian 

PROPER merupakan bentuk komunikatif penyampaian kinerja kepada 

masyarakat, mulai dari yang terbaik, emas, hijau, biru, merah, sampai ke yang 

terburuk, hitam. Secara sederhana masyarakat dapat mengetahui tingkat penataan 
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pengelolaan lingkungan pada perusahaan dengan melihat peringkat warna yang 

ada. 

Sebagai institusi sosial, perusahaan dituntut melakukan pembaruan-

pembaruan sosial dan mendonasikan sumberdaya ekonomiknya untuk membantu 

mengatasi isu-isu sosial dan lingkungan. Selain itu, setiap peningkatan skala 

operasi perusahaan juga secara otomatis akan meningkatkan skala dampak 

negatifnya pada lingkungan dan masyarakat, sementara profits-nya hanya 

dinikmati para pemegang saham. Hal ini menyebabkan ketidakadilan sehingga 

pebisnis dan korporasi harus bertindak adil dengan menyisihkan keuntungan 

untuk membantu mengatasi isu-isu sosial dan lingkungan. Meskipun dalam jangka 

pendek akan meningkatkan cost dan menurunkan laba, namun dalam jangka 

panjang akan mendatangkan economic benefits bagi perusahaan. Sebagai contoh, 

pangsa pasar yang meluas karena loyalitas konsumen kian banyak, kelangsungan 

bisnis yang aman dan kondusif karena meningkatnya kepercayaan para 

stakeholder, serta profitabilitas yang juga akan meningkat (Lako A, 2011:105). 

Suratno et al (2007) meneliti pengaruh kinerja lingkungan terhadap 

pengungkapan lingkungan dan kinerja ekonomi. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan 

lingkungan, dan kinerja lingkungan berpengaruh secara positif signifikan terhadap 

kinerja ekonomi. 

 

2.2.2. Pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan 

Komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan 

keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian 

internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat opportunistic manajemen 



22 
 

 
 

yang melakukan manajemen laba (earnings management) dengan cara mengawasi 

laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal. 

Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan 

melalui: (a) pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian 

internal dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum, dan (b) mengawasi 

proses audit secara keseluruhan. Hasilnya mengindikasikan bahwa adanya komite 

audit memiliki konsekuensi pada laporan keuangan yaitu: (1) berkurangnya 

pengukuran akuntansi yang tidak tepat, (2) berkurangnya pengungkapan akuntansi 

yang tidak tepat dan (3) berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan 

tindakan illegal (Rima dan Shidiq, 2013). 

Coller dan Gregory (dalam Serli, 2011) menyatakan bahwa pembentukan 

komite audit berhubungan secara positif dengan meningkatnya diversifikasi 

saham yang dilakukan pemegang saham karena komite audit digunakan untuk 

meningkatkan kualitas informasi sehingga dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan. Beasly (dalam Serli, 2011) menyatakan bahwa ekstensi dari 

keberadaan komite audit mengindikasikan tingginya kualitas pemonitoran 

terhadap perusahaan sehingga akan meminimalkan tindakan-tindakan manajemen 

untuk memanipulasi laporan keuangan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

Yusriati (2010) dan Herawati (2008) meneliti hubungan antara komite 

audit terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa 

hubungan berpengaruh signifikan antara komite audit terhadap nilai perusahaan. 
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2.2.3. Pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan 

perusahaan 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tahun 2013, 

komisaris independen adalah anggota dewan komsisaris yang tidak memiliki 

hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, 

dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi 

dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komisaris 

independen ditetapkan paling kurang 50% dari jumlah anggota dewan komisaris. 

Salah satu komponen mekanisme pemantauan pengendalian internal yaitu 

komisaris independen (Dewayanto, 2010). Semakin tinggi perwakilan dari 

komisaris independen, maka semakin tinggi independensi dan efektivitas 

corporate board sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Barnhart dan 

Rosenstein, dalam Dewayanto, 2010). 

Herawati (2008) dan Yusriati (2010) meneliti pengaruh komisaris 

independen terhadap kinerja keuangan perusahaan, ditemukan bahwa hubungan 

berpengaruh signifikan antara komisaris independen terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

 

2.2.4. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan 

perusahaan 

 Kepemilikan institusional adalah besarnya jumlah saham yang dimiliki 

institusi dari total saham yang beredar. Adanya kepemilikan institusional dapat 

memantau secara profesional perkembangan investasi dan pengendalian 

manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional, akan semakin efisien 
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pemanfaatan aktiva perusahaan serta akan dilakukan tindakan pencegahan 

terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faisal, 2004). 

Penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2011) dan Sekaredi (2011) yang 

berhasil menemukan hubungan positif dan signifikan antara kepemilikan 

institusional dengan kinerja keuangan perusahaan. Hasil-hasil penelitian tersebut 

mendukung temuan Beiner et al (2003) dalam Susanti (2011), yaitu adanya 

pengaruh hubungan positif antara kepemilikan institusional dan kinerja 

perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Bathala 

(1994) dalam Susanti (2011) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

merupakan salah satu monitoring penting yang dapat memainkan peranan aktif 

dan konsisten dalam perusahaan. Mekanisme monitoring tersebut akan menjamin 

peningkatan kemakmuran pemegang saham. 

 

2.2.5. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan 

perusahaan 

 Jansen dan Meckling dalam Anggraheni, (2010) menyatakan bahwa salah 

satu cara untuk mengurangi agency cost adalah dengan meningkatkan 

kepemilikan saham oleh manajemen. Proporsi kepemilikan saham yang dikontrol 

oleh manajer dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Kepemilikan manajerial 

akan mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham (outsider 

ownership), sehingga akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang 

diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan 

keputusan yang salah. Kepemilikan manajerial akan mendorong manajemen untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan, karena mereka juga memiliki perusahaan. 
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Kinerja perusahaan yang meningkat akan meningkatkan nilai perusahaan (Sujoko 

dan Soebiantoro, 2007). 

Wulandari (2006) meneliti hubungan antara kepemilikan manajerial 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan penelitian ini ditemukan 

bahwa terdapat pengaruh positif antara kepemilikan manajerial terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. Darwis (2010) meneliti pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap kinerja keuangan perusahaan, ditemukan bahwa hubungan berpengaruh 

signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka penelitian dapat digantikan 

pada bagan berikut: 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : 

: Kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

: Komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

: Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

: Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

 

 

 


