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ABSTRACT 
 
 The purpose of this paper is to examine the impact of  corporate 
governance structure, leverage, and firm size on the performance of finance and 
banking companies proxied by TOBIN'S Q in Indonesia stock exchange for period 
2011 - 2014 in order to determine which of the variable enhances performance of 
finance and banking companies in indonesian stock exchange.  
 The population of the study comprises firms listed under finance and 
banking sector of the indonesian stock exchange. The number of finance and 
banking firms listed on the indonesian stock exchange as at the time of data 
collection (2016) was 38. By using purposive sampling technique, the sample is 
obtained by 36 companies. The list of the finance and banking companies for the 
period 2011-2014 is obtained from the web site of indonesian stock exchange. The 
data analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis.  
 The findings suggests a significant positive relationship between 
independent commissioner, firm size and finance performance while board of 
director, institutional ownership, leverage are significantand negatively related 
with finance performance. The result supports agency theory which suggests that 
independent commissioner provide effective monitoring of the management 
thereby enhancing profitability and reducing possibility for opportunistic 
behavior by the management and ultimately enhancing performance. in addition 
audit committee and managerial ownership have no significant effect on finance 
performance. 
 
keywords : board of director, independent commissioner, audit committee, 
managerial ownership, institutional ownership, leverage, firm size, financial 
performance.  
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ABSTRAK 

 
 Tujuan dari makalah ini adalah untuk menguji pengaruh struktur tata 
kelola perusahaan, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan 
pada perusahaan keuangan dan perbankan yang ditunjukkan oleh TOBIN'S Q di 
Bursa Efek Indonesia untuk periode 2011 - 2014 dalam rangka untuk menentukan 
mana dari variabel-variabel tersebut yang akan meningkatkan kinerja perusahaan 
keuangan dan perbankan di bursa indonesia. 
 Populasi penelitian ini terdiri dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di 
bawah sektor keuangan dan perbankan Bursa Efek Indonesia. Jumlah perusahaan 
keuangan dan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada saat 
pengumpulan data (2016) adalah 38. Dengan menggunakan teknik purposive 
sampling, sampel diperoleh 36 perusahaan. Daftar perusahaan keuangan dan 
perbankan untuk periode 2011-2014 diperoleh dari situs webBursa Efek 
Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi linier berganda. 
 Temuan menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara komisaris 
independen dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan, sementara dewan 
direktur, kepemilikan institusional, leverage secara signifikan berhubungan 
negatif dengan kinerja keuangan. Hasilnya mendukung teori keagenan yang 
menunjukkan bahwa komisaris independen memberikan pengawasan yang efektif 
dari manajemen sehingga meningkatkan profitabilitas dan mengurangi 
kemungkinan untuk perilaku oportunistik oleh manajemen dan akhirnya 
meningkatkan kinerja. selain itu komite audit dan kepemilikan manajerial tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 
 
keywords : dewan direktur, komisaris independen, komite audit, kepemilikan 
manajerial, kepemilikan institusional, leverage, ukuran perusahaan, kinerja 
keuangan. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kine.rja p.erusahaan menjadi baik apabila saham yang dimiliki perusahaan 

.dikelola oleh manajer dengan baik. Direktur atau manajer bukan hanya menjadi 

tenaga profesional saja, akan tetapi juga perlu menanamkan merasa memiliki 

p.erusahaan. K.inerja p.erusahaan “yang baik berdampak pada meningkatnya 

pembayaran dividen yang akan diterima pemegang saham, karena dividen selalu 

didasarkan pada laba bersih tahun berjalan dan laba bersih merupakan salah satu 

ukuran k.inerja p.erusahaan. Direktur atau manajer yang mempunyai saham pada 

p.erusahaan akan menikmati pembagian dividen tersebut (Kornel Munthe, 2009). 

Peneliti.an ini menggunakan k.inerja p.erusahaan sebagai variabel terikat, 

sedangkan faktor-faktor yang memp.engaruhinya dibatasi pada corporate 

governance, le.verage dan ukuran p.erusahaan.“ 

“Corporate governance merupakan tata kelola p.erusahaan yang 

menjelaskan  hubungan antara berbagai partisipan dalam p.erusahaan yang 

menentukan arah kine.rja peru.sahaan, dalam rangka pengarahan dan pengendalian 

p.erusahaan, penetapan hak dan pertanggungjawaban antar pihak yang berperan 

serta pada p.erusahaan, seperti pengawas, pengurus, “pemegang saham dan pihak-

pihak lainnya yang berkepentingan (stakeholders), serta menjadi suatu struktur 

dalam rangka menetapkan sasaran, mencapai sasaran serta me.mantau k.inerja 

p.erusahaan (Siallagan dan Machfoedz, 2006). 
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Kelemahan corporate governanceantara lain “adanya tindakan 

mementingkan diri sendiri oleh para manajer p.erusahaan. Jika manajer 

p.erusahaan melakukan aksi yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan 

kepentingan investor, dapat menjatuhkan harapan para investordalam memperoleh 

return atas investasi yang telah ditanamkan, sehingga akan mengakibatkan “aliran 

keluar (capital outflows) dari suatu negara mengalami kenaikan. Akibat 

selanjutnya adalah menurunnya harga-harga saham di negara tersebut, sehingga 

pasar modal menjadi tidak berkembang dan menurunnya nilai pertukaran mata 

uang negara tersebut. Faktor yang memp.engaruhi k.inerja p.erusahaan adalah 

struktur corporate governance. Struktur corporate governance diprosi dengan 

beberapa variabel meliputi : dewan direksi, komisaris independen, k.omite au.dit, 

k.epemilikan manajerial, dan k.epemilikan institusional. ““ 

“Dewan direksi dapat memastikan bahwa manajer mengikuti kepentingan 

dewan. Jika tata kelola p.erusahaansemakin baik yang ditunjukkan dengan 

banyaknya dewan direksi yang mengelola p.erusahaan maka akan semakin 

meningkatkan k.inerja p.erusahaan.“ 

Menurut Sembiring (2005) makin banyak dewan komisaris, maka semakin 

mudah dalam pengendalian direktur atau CEO serta memudahkan pengawasan 

kepada pihak manajemen perusahaan. Dikaitkan dengan k.inerja p.erusahaan, maka 

tekanan t.erhadap manajemen juga akan semakin besar dalam pengungkapannya.  

“K.omite au.dit dalam melaksanakan peran pengawasan atas proses 

pelaporan keuangan dan pengendalian internal memerlukan pertemuan rutin. 

“Pertemuan yang teratur dan terkendali dengan baik akan membantu k.omite au.dit 
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dalam memeriksa akuntansi berkaitan dengan sistem pengendalian internal, lebih 

objektif dan lebih mampu menawarkan kritik dalam hubungannya dengan 

kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh manajemen. Keberadaan k.omite au.dit 

“ini akan mendorong penggunaan prinsip konservatisme yang lebih tinggi dalam 

proses pelaporan keuangan p.erusahaan. K.omite au.dit ini akan meningkatkan 

kualitas keseluruhan dari proses pelaporan k.inerja keuangan p.erusahaan.“““ 

“K.epemilikan manajerial didefinisikan sebagai banyaknya saham yang 

dimiliki pihak manajemen perusahaan atas keseluruhan saham yang beredar. 

K.epemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif 

menyelaraskan kepentingan dengan principal (Boediono, 2005). Apabila makin 

banyak prosentase k.epemilikanmanajerial maka agency cost akan semakin 

menurun dan mengakibatkan meningkatnya kinerja perusahaan.“ 

“ “K.epemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh 

pihakinstitusi pada akhir tahun yang diukur dalam persentase (Listyani, 2003). 

Tingkat saham institusional yang “tinggi akan menghasilkan upaya-upaya 

pengawasan yang lebih intensif sehingga dapat membatasi perilaku opportunistic 

manager, yaitu manager melaporkan laba secara oportunis untuk 

memaksimumkan kepentingan pribadinya dan memp.engaruhi k.inerja p.erusahaan.““““ 

P.erusahaan dengan le.verage yang “tinggi akan membawa akibat 

meningkatnya kesulitan keuangan. p.erusahaan dengan tingkat le.verage yang 

tinggi akan menenggung monitoring cost yang tinggi berarti p.erusahaan dengan 

le.verage yang tinggi akan menyediakan informasi yang lebih luas dan detail untuk 
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memenuhi tuntutan debitur jangka panjang dibandingkan dengan p.erusahaan 

dengan le.verage yang rendah (Sugiarto, 2006).“ 

“Ukuran p.erusahaan (size) menggambarkan besar kecilnya suatu 

p.erusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata tingkat 

penjualan dan rata-rata total aktiva. p.erusahaan yang berskala besar akan lebih 

mudah memperoleh pinjaman dibandingkan dengan p.erusahaan kecil. Dalam 

penelitian ini ukuran p.erusahaan diukur dengan menggunakan total aktiva. 

P.erusahaan yang lebih besar memiliki k.inerja p.erusahaan yang lebih baik 

dibandingkan p.erusahaan kecil.“ 

Motivasi dilakukannya penelitian ini karena adanya fenomena hasil 

penelitian yang berbeda-beda (research gap) dari beberapa penelitian terdahulu. 

Penelitian Abdurahman dan Dihin Septyanto (2008) membuktikan secara empiris 

bahwa ukuran p.erusahaan berpen.garuh positif t.erhadap k.inerja p.erusahaan. 

Sedangkan hasil temuan Bukhori dan Raharja (2012); Munthe (2009) 

menunjukkan ukuran p.erusahaan tidak berpen.garuh t.erhadap k.inerja p.erusahaan. 

Hasil temuan Munthe (2009) menemukan bahwa ukuran dewan direksi 

berpeng.aruh signifikan t.erhadap k.inerjap.erusahaan. Namun temuan Maria 

Fransisca Widyati (2013); Iqbal Bukhori darn Raharja (2012); M. 

Syafiqurrahman, Wahyu Andiarsyah dan Wahyu Suciningsih (2014); Totok 

Dewayanto (2010) menunjukkan dewan direksi tidak berpe.ngaruh t.erhadap 

k.inerja p.erusahaan. 

P.engaruh proporsi dewan komisaris independen t.erhadap k.inerja 

p.erusahaan ditemukan berp.engaruh signifikan oleh Maria Fransisca Widyati 
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(2013), Totok Dewayanto (2010) dan Kornel Munthe (2009). Temuan M. 

Syafiqurrahman, Wahyu Andiarsyah dan Wahyu Suciningsih (2014) 

menunjukkan komisaris independen tidak berp.engaruh signifikan t.erhadap k.inerja 

p.erusahaan. 

P.engaruh k.omite au.dit t.erhadap k.inerja p.erusahaan ditemukan 

berp.engaruh signifikan oleh Basiru Salisu Kallamu dan Nur Ashikin Mohd Saat 

(2014); M. Syafiqurrahman, Wahyu Andiarsyah dan Wahyu Suciningsih (2014); 

Kornel Munthe (2009). Penelitian oleh Maria Fransisca Widyati (2013) 

menunjukkan bahwa k.omite au.dit tidak b.erpengaruh t.erhadap k.inerja p.erusahaan. 

Pengaruh k.epemilikan manajerial t.erhadap k.inerja p.erusahaan ditemukan 

b.erpengaruh signifikan oleh Abdurrahman, Dihin Septyanto (2008). Namun 

temuan oleh Maria Fransisca Widyati (2013) menunjukkan bahwa k.epemilikan 

manajerial tidak b.erpengaruh t.erhadap k.inerja manajerial. 

Penelitian Totok Dewayanto (2010); Kornel Munthe (2009); Abdurahman 

dan Dihin Septyanto (2008) membuktikan secara empiris bahwa ukuran 

p.erusahaan b.erpengaruh signifikan t.erhadap k.inerja p.erusahaan. Namun 

penelitian oleh Basiru Salisu Kallamu dan Nur Ashikin Mohd Saat (2014); Iqbal 

Bukhori darn Raharja (2012) menunjukkan bahwa ukuran p.erusahaan tidak 

b.erpengaruh signifikan t.erhadap k.inerja p.erusahaan. 

Dari permasalahan research gap diatas maka penelitian ini merujuk pada 

riset yang dilakukan oleh Maria Fransisca Widyati (2013) dan Basiru Salisu 

Kallamu dan Nur Ashikin Mohd Saat (2014) dengan menggabungkan kedua 

penelitian tersebut dengan mengambil obyek penelitian pada p.erusahaan finance 



6 
  

 
 

dan banking di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 dengan mengambil judul 

“P.engaruh Struktur Corporate Governance, Le.verage Dan Ukuran p.erusahaan 

T.erhadap K.inerja P.erusahaan Finance And Banking Di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat masih terdapat perbedaan hasil 

penelitian (research gap) tentang faktor-faktor yang memp.engaruhi k.inerja 

p.erusahaan pada latar belakang diatas maka rumusan masalahan penelitian ini 

antara lain :  

1. B.agaimana p.engaruh dewan direksi t.erhadap k.inerja p.erusahaan? 

2. B.agaimana p.engaruh komisaris independen t.erhadap k.inerja p.erusahaan? 

3. B.agaimana p.engaruh k.omite au.dit t.erhadap k.inerja p.erusahaan? 

4. B.agaimana p.engaruh k.epemilikan manajerial t.erhadap k.inerja 

p.erusahaan? 

5. B.agaimana p.engaruh k.epemilikan institusional t.erhadap k.inerja 

p.erusahaan? 

6. B.agaimana p.engaruh le.verage t.erhadap k.inerja p.erusahaan? 

7. B.agaimana p.engaruh ukuran p.erusahaan t.erhadap k.inerja p.erusahaan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini mempunyai 

tujuan untuk menguji secara empiris : 
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1. P.engaruh dewan direksi t.erhadap k.inerja p.erusahaan. 

2. P.engaruh komisaris independen t.erhadap k.inerja p.erusahaan. 

3. P.engaruh k.omite au.dit t.erhadap k.inerja p.erusahaan. 

4. P.engaruh k.epemilikan manajerial t.erhadap k.inerja p.erusahaan. 

5. P.engaruh k.epemilikan institusional t.erhadap k.inerja p.erusahaan. 

6. P.engaruh le.verage t.erhadap k.inerja p.erusahaan. 

7. P.engaruh ukuran p.erusahaan t.erhadap k.inerja p.erusahaan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam hal 

pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan p.engaruh 

dewan direksi, komisaris independen, k.omite au.dit, k.epemilikan 

manajerial, k.epemilikan institusional, le.veragedan ukuran p.erusahaan 

t.erhadap k.inerja p.erusahaan. 

b. Bagi p.erusahaan Finance and Banking di Bursa Efek Indonesia 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat guna meningkatkan 

k.inerja p.erusahaan. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Akademik  

Diharapkan dapat menambah referensi informasi khususnya masalah 

p.engaruh dewan direksi, komisaris independen, k.omite au.dit, 
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k.epemilikan manajerial, k.epemilikan institusional, le.verage dan ukuran 

p.erusahaan t.erhadap k.inerja p.erusahaan. 

b. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti 

tentang analisis p.engaruh dewan direksi, komisaris independen, k.omite 

au.dit, k.epemilikan manajerial, k.epemilikan institusional, le.verage dan 

ukuran p.erusahaan t.erhadap k.inerja p.erusahaan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

“ Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah dalam mengarahkan 

pembaca dalam penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini ialah sebagai 

berikut: “ 

“BAB I PENDAHULUAN“ 

“Bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, pertanyaan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. “ 

“BAB II TELAAH PUSTAKA“ 

“Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.“ 

“BAB III METODE PENELITIAN“ 

“Pada bab ini akan dibahas variabel penelitian beserta definisi 

operasionalnya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, dan metode analisis data.“ 
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“BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN“ 

“Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum obyek penelitian, 

analisis data, dan pembahasan dari analisis data mengenai hubungan antara 

variabel independen dan dependen. Variabel dependen yaitu dewan 

direksi, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, leverage, dan ukuran perusahaan dengan 

variabel dependen yaitu kinerja perusahaan.“ 

“BAB V PENUTUP“ 

“Berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, 

keterbatasan dan saran-saran.“


