
 

9 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki 

keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang 

akan diteliti. 

1. Adil Ridlo Fadillah (2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan mekanisme tata 

kelola perusahaan yang baik melalui adanya dewan komisaris independen, 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional atas keberhasilan 

perusahaan dalam meningkatkan kinerja. Variabel dependen yang digunakan di 

penelitian terdahulu adalah kinerja perusahaan sedangkan  variabel independen yg 

digunakan adalah dewan komisaris independen , kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan Institusional. 

Penelitian ini menggunakan populasi dari perusahaan yang terdaftar di 

LQ45 periode 2012-2015. Setiap periode terdapat 45 perusahaan yang memiliki 

likuiditas tertinggi dan sampel data akan diambil menggunakan purposive 

sampling sehingga jumlah perusahaan akan disesuaikan dengan ketersediaan data. 

Hasil menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan manajerial berpengaruhsignifikan 
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terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan institusional berpengaruh negatif 

terhadap kinerja perusahaan. 

Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah: 

1. Menggunakan variabel independen yang sama yaitukepemilikan 

manajerial dan kepemilikan institusional.  

2. Teknik analisis data pun sama antara penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji 

regresi berganda. 

Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah: 

1. Tahun periode sampel berbeda penelitian terdahulu menggunakan tahun 

2012-2015 sedangkan penelitian ini menggunakan tahun 2012-2016. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang masuk dalam indeks 

LQ 45 di Indonesia, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan 

Sektor Industri Dasar dan Kimia. 

2. Deni Wardani dan Maria Yeschrina Rudolfus (2016)  

Tujuan dari penelitian Deni Wardani dan Maria Yeschrina Rudolfus 

(2016) adalah untuk mengetahui pengaruh leverage, kepemilikan institusional dan 

ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah variabel dependen dan independen. Variabel dependen yang 

digunakan di penelitian terdahulu adalah kinerja perusahaan sedangkan  variabel 

independen yg digunakan adalah Leverage, Kepemilikan Institusional dan Ukuran 

Perusahaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakananalisis regresi berganda.  
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Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015 berjumlah 143 perusahaan. Pemilihan 

sampel dilakukan berdasarkan metode Purposive Sampling yaitu pemilihan 

sampel perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 

penelitian berdasarkan kriteria tertentu. Hasil penelitian ini menunjukan variabel 

leverage dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan, sedangkan variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.  

Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah: 

1. Menggunakan variabel independen yang sama yaitu leverage, kepemilikan 

institusional, dan ukuran perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga 

menggunakan variabel dependen kinerja perusahaan.  

2. Teknik analisis data pun sama antara penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji 

regresi berganda. 

Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah: 

1. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur. 

Sedangkan, penelitian ini menggunakan perusahaan Sektor Industri Dasar 

dan KimiaTahun periode sampel pun berbeda penelitian terdahulu 

menggunakan tahun 2011-2015 sedangkan penelitian ini menggunakan 

tahun 2012-2016. 
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3. Negar Witanto Herman dan Subowo (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, leverage, dan modal intelektual terhadap 

kinerja perusahaan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 

dependen dan independen. Variabel dependen yang digunakan di penelitian 

terdahulu adalah kinerja perusahaan sedangkan  variabel independen yg 

digunakan adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, leverage, 

dan modal intelektual. 

Sampel penelitian ini terdiri dari 16 perusahaan. Populasi dalam penelitian 

ini adalah perusahaan yang masuk dalam indeks LQ 45 di Indonesia 2011 sampai 

2014 terdiri dari 90 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah metode purposive sampling yang menghasilkan 16 perusahaan.  Hasil 

menunjukkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan.  Kepemilikan manajerial  dan leverage berpengaruhterhadap kinerja 

perusahaan, sementara modal intelektualnya berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. 

Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah: 

Penelitian terdahulu dengan penelitian ini menggunakan variabel independen yang 

sama yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan leverage, 

sedangkan variabel dependen kinerja perusahaan. 

Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah: 

1. Tahun periode sampel pun berbeda penelitian terdahulu menggunakan 

tahun 2011-2014 sedangkan penelitian ini menggunakan tahun 2012-2016. 
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2. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang masuk dalam indeks 

LQ 45 di Indonesia, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan 

Sektor Industri Dasar dan Kimia. 

3. Dalam pemilihan sampel penelitian terdahulu menggunakan teknik 

purposive sampling. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel jenuh. 

4. Melia Agustina Tertius dan Yulius Jogi Christiawan (2015) 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara good corporate 

governance yang diproksikan dengan dewan komisaris, komisaris independen, 

dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan. Dewan komisaris, 

komisaris independen, dan kepemilikan manajerial digunakan sebagai variabel 

independen. Kinerja perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan ROA sebagai ukuran dan sebagai variabel dependen. Penelitian ini 

juga menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan.  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 

keuangan tahun 2011-2013. Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan 

regresi linier berganda. Secara simultan, dewan komisaris, komisaris independen, 

kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan mempengaruhi kinerja 

perusahaan (ROA). Secara parsial, dewan komisaris dan kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan, komisaris independen dan ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA). 
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Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah: 

1. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan 

variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu kinerja 

perusahaan. 

2. Variabel independen penelitian ini dan penelitian terdahulu sama 

menggunakan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. 

Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah: 

1. Periode pengambilan sampel berbeda dengan penelitian terdahulu. 

Penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2011-2013. Sedangkan 

dalam penelitian ini menggunakan periode data selama 5 tahun dari tahun 

2012-2016. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan sektor keuangan. 

Sedangkan, penelitian ini menggunakan perusahaan Sektor Industri Dasar 

dan Kimia. 

5. Triyono (2014) 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kualitas good 

corporate governance, kepemilikan institusi dengan kinerja, dan risiko. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah kualitas corporate governance dan 

kepemilikan istitusi. Sedangkan Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

kinerja perusahaan. Pada penelitian ini juga terdapat variabel fundamental 

perusahaan yang digunakan adalah aspek likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, 

kesempatan investasi dan besaran perusahaan. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian adalah statistik deskriftif. 



15 
 

 
 

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahan yang masuk 

peringkat pada CGPI tahun 2008-2012 dan listing di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan kriteria tersebut, maka sampel penelitian sejumlah 100 perusahaan. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas corporate governance 

mempengaruhi terhadap kinerja perusahaan tetapi tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan dan risiko. Hasil penelitian ini mendukung pendapat bahwa 

perusahaan dengan corporate governance lebih baik mempunyai kinerja 

perusahaan yang lebih baik. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi 

pemangku kepentingan perusahan bahwa kualitas tata kelola perusahan 

memberikan sinyal terhadap kinerja perusahaan. 

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah: 

1. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan 

variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu kinerja 

perusahaan. 

2. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dan penelitian 

terdahulu yaitu statistik deskriptif. 

Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah: 

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu 

kualitas corporate governance dan struktur kepemilikan. Sedangkan dalam 

penelitian ini menggunakan variabel independen kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, leverage, dan ukuran perusahaan. 

2. Periode pengambilan sampel berbeda dengan penelitian terdahulu. 

Penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2008-2012. Sedangan 
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dalam penelitian ini menggunakan periode data selama 5 tahun dari tahun 

2012-2016. 

3. Sampel pada penelitian  terdahulu diambil dari seluruh perusahaan yang 

masuk peingkat pada CGPI, sedangkan pada penelitian ini sampel diambil 

dari perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia 

6. Deby Anastasia Meilic Theacin dan I Gde Suparta Wisadha (2014)  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris 

pengaruh goodcorporate governance, kualitas laba, dan ukuran perusahaanpada 

kinerja perusahaan manufaktur go public periode 2009-2011. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan independen. 

Variabel dependen yang digunakan di penelitian terdahulu adalah kinerja 

perusahaan sedangkan  variabel independen yg digunakan adalah goodcorporate 

governance, kualitas laba, dan ukuran perusahaan. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 36 sampel terpilih 

dengan metode purposive sampling dan analisis regresi linier berganda sebagai 

teknik analisis data. Hasil analisis menemukan bahwa ukuran dewan direksi, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas laba, dan ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan secara parsial pada kinerja perusahaan, 

sedangkan jumlah komite audit dan proporsi komisaris independen tidak 

berpengaruh signifikan. 
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Persamaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah: 

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan 

variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu ukuran 

perusahaan 

2. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dan penelitian 

terdahulu yaitu teknik analisis linear berganda. 

Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah: 

1. Periode pengambilan sampel berbeda dengan penelitian terdahulu. 

Penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2009-2011. Sedangan 

dalam penelitian ini menggunakan periode data selama 5 tahun dari tahun 

2012-2016. 

2. Sampel pada penelitian  terdahulu terpilih sebanyak 36 perusahaan, 

sedangkan pada penelitian ini sampel diambil dari Sektor Industri Dasar 

dan Kimia. 

3. Dalam pemilihan sampel penelitian terdahulu menggunakan teknik 

purposive sampling. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel jenuh. 

7. Edem Okon Akpan Noor dan Afza Amran (2014) 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh karakteristik 

pada kinerja perusahaan di Nigeria.Variabel independen untuk penelitian ini 

adalah Board Size ,Board Independence, Board Age, Board Education, Board 

Equity ( Hutang ), Board Woman. Sedangkan untuk variabel dependennya adalah 

kinerja perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis deskriftif dan analisis regresi berganda. 
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 Ukuran sampel penelitian ini adalah 90 perusahaan ukuran sampel ini 

menggunakan Krejice dan Morgan (1970) aturan praktis. Teknik pengambilan 

sampel digunakan untuk memilih 90 perusahaan data mana yang dikumpulkan 

untuk penelitian ini. Sampel diambil dari sepuluh sektor yaitu: Pertanian dan Agro 

Sekutu, Konglomerat, Barang Konsumsi dan Jasa, Konstruksi dan Real Estate, 

Layanan Kesehatan, Informasi dan Teknologi, Barang Industri, Sumber Daya 

Alam, Minyak dan Gas Bumi, Jasa dan Lembaga Keuangan. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa size boards memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. 

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah: 

1. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan 

variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu kinerja 

perusahaan. 

2. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dan penelitian 

terdahulu yaitu statistik deskriptif. 

Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah: 

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu 

Board Size ,Board Independence, Board Age, Board Education, Board 

Equity ( Hutang ), Board Woman. Sedangkan dalam penelitian ini 

menggunakan variabel independen kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, leverage, dan ukuran perusahaan. 

2. Pengambilan sampel di ambil dari sepuluh sektor yaitu: Pertanian dan 

Agro Sekutu, Konglomerat, Barang Konsumsi dan Jasa, Konstruksi dan 



19 
 

 
 

Real Estate, Layanan Kesehatan, Informasi dan Teknologi, Barang 

Industri, Sumber Daya Alam, Minyak dan Gas Bumi, Jasa dan Lembaga 

Keuangan. Sedangkan dalam penelitian ini diambil dari perusahaan sektor 

industri dasar dan kimia dengan periode tahun 2012-2016. 

8. Ajeng Asmi Mahaputeri dan I.Kt.Yadnyana (2014) 

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan, 

kebijakan pendanaan dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan 

manufaktur periode 2008-2012.  Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah variabel dependen dan independen. Variabel dependen yang digunakan di 

penelitian terdahulu adalah kinerja perusahaan sedangkan  variabel independen yg 

digunakan adalah struktur kepemilikan, kebijakan pendanaan dan ukuran 

perusahaan. 

Obj.ek pene.litian pene.litian ini adalah pengaruh struktur kepemilikan, 

kebijakan pendanaan dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2008-2012. Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling 

terpilih 10 perusahaan sebagai sampel dengan jumlah sampel selama periode 

amatan sebanyak 50 sampel pengamatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan 

pada kinerja perusahaan, sedangkan kebijakan pendanaan dan ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh signifikan pada kinerja perusahaan. 

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah: 
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1. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan 

variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu kinerja 

perusahaan. 

2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan 

variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu struktur 

kepemilikan dan ukuran perusahaan 

Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah: 

1. Periode pengambilan sampel berbeda dengan penelitian terdahulu. 

Penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2008-2012. Sedangan 

dalam penelitian ini menggunakan periode data selama 5 tahun dari tahun 

2012-2016. 

2. Sampel pada penelitian  terdahulu terpilih sebanyak  50 perusahaan, 

sedangkan pada penelitian ini sampel diambil dari perusahaan Sektor 

Industri Dasar dan Kimia. 

3. Dalam pemilihan sampel penelitian terdahulu menggunakan teknik 

purposive sampling. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel jenuh. 

9. Vesy Novrianti dan Riadi Armas (2012) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh corporate social 

responcibility dan good corporate government terhadap kinerja perusahaan. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan 

independen. Variabel dependen yang digunakan di penelitian terdahulu adalah 

kinerja perusahaan sedangkan  variabel independen yg digunakan adalah 

corporate social responcibility dan good corporate government yang terdiri dari 
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kepemilikan manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Direksi, 

Komisaris Independen dan Ukuran Komite Audit.  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang 

tercatat (Go Public) di Bursa Efek Indonesia (BEI) seperti yang tercantum dalam 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD) periode 2009-2011. Teknik 

pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Sampel yang diambil 

berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa corporate social responcibility dan good corporate 

government yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan Institusional, 

ukuran dewan direksi, komisaris independen dan ukuran komite audit tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah: 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan variabel 

yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu kinerja perusahaan. 

Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah: 

1. Periode pengambilan sampel berbeda dengan penelitian terdahulu. 

Penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2009-2011. Sedangan 

dalam penelitian ini menggunakan periode data selama 5 tahun dari tahun 

2012-2016. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur. Sedangkan, 

penelitian ini menggunakan Sektor Industri Dasar dan Kimia. 
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10. Khaira Amalia Fachrudin (2011) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur modal dan 

ukuran perusahaan terhadap agency cost,pengaruh struktur modal, ukuran 

perusahaan, dan agency cost terhadap kinerja perusahaan serta pengaruh tidak 

langsung struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan 

melalui agency cost sebagai intervening variable. 

 Populasi adalah perusahaan-perusahaan dalam industri dasar dan kimia 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009. Dari populasi ini dipilih 

populasi sasaran yang semuanya menjadi sampel penelitian. Metode statistika 

yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan positif struktur modal terhadap agency cost dan 

pengaruh signifikan negatif ukuran perusahaan terhadap agency cost; tidak 

terdapat pengaruh signifikan struktur modal, ukuran perusahaan, dan agency cost 

terhadap kinerja perusahaan; serta tidak terdapat pengaruh tidak langsung struktur 

modal dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan melalui agency cost 

sebagai intervening variable. 

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah: 

1. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan 

variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu kinerja 

perusahaan. 

2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan 

variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu ukuran 

perusahaan 



23 
 

 
 

Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah: 

1. Periode pengambilan sampel berbeda dengan penelitian terdahulu. 

Penelitian terdahulu menggunakan periode tahun 2009. Sedangan dalam 

penelitian ini menggunakan periode data selama 5 tahun dari tahun 2012-

2016. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan industri dan kimia yang 

terdaftar di BEI tahun 2009, sedangkan penelitian ini menggunakan 

perusahaan sektor industri dasar dan kimia periode 2012-2016 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Agency Theory 

Menurut Jensen dan Meckling (1976), menggambarkan hubungan 

agencysebagai suatu kontrakdibawah satu atau lebih (principal) yang melibatkan 

oarng lain (agent) untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mreka dengan 

melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen 

Manajemen perusahaan berperan penting dalam memberikan timbal balik yang 

baik kepada shareholders.  Asimetri informasi yang dapat timbul karena benturan 

kepentingan antara pemegang saham (principal) dan pihak manajemen (agent). 

Asimetri informasi dapat menimbulkan biaya agensi (agency cost) yang 

dikeluarkan oleh para pemegang saham (shareholders) dalam rangka mengawasi 

kinerja manajemen.Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran dari tingkat 

pencapaian hasil hyang diperole atas pelaksanaan suatu kegiatan operasional 

perusahaan. Penilaian kinerja sendiri dapat diartikan sebagai suatu metode dan 
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proses penilaian pelaksanaan tugas (performance) seseorang atau sekelompok 

orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan 

standar kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

2.2.2  Kinerja Perusahaan 

Kinerja perusahaan adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang 

atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing dalam upaya untuk pencapaian tujuan perusahaan 

secara legal dan tidak melanggar hukum, serta tidak bertentangan dengan moral 

dan etika (Rivai & Basri, 2004:16). Apabila kinerja perusahaan meningkat bisa 

dilihat dari gencarnya kegiatan perusahaan dalam rangka untuk menghasilkan 

keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan atau laba yang dihasilkan tentu 

akan berbeda tergantung dengan ukuran perusahaan yang bergerak. Berdasarkan 

dari proses meningkatkan penghasilan laba atau keuntungan ini, Nakamura 

(2011:102) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran yang besar 

memiliki potensi yang lebih besar pula untuk menginvestasikan sumber daya yang 

dimiliki. Di dalam pengelolaan investasi ini, perusahaan sebisa mungkin harus 

mampu menciptakan nilai bagi para pemegang saham. 

Kinerja merupakan gambaran dari tingkat pencapaian hasil atas 

pelaksanaan suatu kegiatan operasional. Penilaian kinerja disini adalah suatu 

metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas (performance) seseorang atau 

sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi 

sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan.Kinerja perusahaan 

secara umum biasanya akan direpresentasikan dalam laporan keuangan.Melalui 
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penilaian kinerja, maka perusahaan dapat memilih strategi dan struktur 

keuangannya. 

Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam indikator atau 

variabel untuk mengukur keberhasilan perusahaan, tetapi pada umumnya berfokus 

pada informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan. Laporan keuangan 

bermanfaat untuk membantu investor, kreditor, calon investor dan para pengguna 

lainnya dalam rangka membuat keputusan investasi, keputusan kredit, analisis 

saham serta menentukan prospek suatu perusahaan di masa yang akan datang. 

Penilaian kinerja perusahaan dilakukan untuk memotivasi karyawan dalam 

mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang 

ditetapkan sebelumnya agar tercapai tujuan perusahaan. Kinerja perusahaan dapat 

dilihat melalui rasio Ratio On Equity (ROE) perusahaan dengan perhitungan 

sebagai berikut:  

ROE =      Laba Bersih       x 100% 

    Total Ekuitas 

2.2.3  Kepemilikan Manajerial 

Menurut Yuli Soesetio (2007), kepemilikan manajerial adalah 

perbandingan antara kepemilikan saham manajerial dengan jumlah saham yang 

beredar. Pemegang saham dan manajer masing-masing berkepentingan 

memaksimalkan. Oleh karena itu, semakin tinggi kepemilikan manajerial yang 

dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin tinggi pula kinerja perusahaan. 

Adanya kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan dapat 

menimbulkan kinerja perusahaan yang meningkat. Kepemilikan oleh manajemen 

oleh perusahaan dapat memonitoring aktifitas yang dilakukan oleh sebuah 
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perusahaan. Dalam peningkatan kepemilikan manajerial perusahaan dapat 

mendorong seorang manajer untuk menciptakan kinerja perusahaan yang baik 

secara optimal dan perusahaan juga dapat memotivasi manajer untuk bertindak 

atau melakukan sesuatu secara berhati-hati karena manajer ikut serta dalam 

menanggung resiko atau konsekuensi yang terjadi oleh perusahaan atas tindakan 

yang dilakukan. Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan 

(Seftianne, dkk., 2011).  Kepemilikan manajerial dapat dihitung sebagai berikut:  

KM =       Jumlah sahan yang dimiliki komisaris dan manajemen     x      100%  

Jumlah saham yang beredar  

2.2.4 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang 

dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan 

investasi dan kepemilikan institusi.Semakin tinggi kepemilikan institusional 

perusahaan maka akan semakin kecil utang yang digunakan untuk mendanai 

perusahaan. Hal ini disebabkan karena timbulnya suatu pengawasan oleh lembaga 

institusi lain seperti bank dan asuransi terhadap kinerja perusahaan. Kepemilikan 

institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen 

melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan 

manajemen dalam melakukan penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup 

kemungkinan terdapat akrualisasi. 

Pound ( 1988)  menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

kinerja perusahaan dan mengusulkan hipotesis tentang hubungan antara pemegang 
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saham institusional dan kinerja perusahaan, yaitu : The Efficient Monitoring 

Hypothesis, The Strategic Alignment and The Conflict of Interest Hypothesis. 

Efficient monitoring hypothesis mengungkapkan bahwa investor individual 

maupun insider dengan tingkat kepemilikan saham yang rendah (minoritas) 

memiliki kecenderungan memanfaatkan atau meminjam kekuatan voting yang 

dimiliki oleh pemegang saham institusional mayoritas untuk mengawasi kinerja 

manajemen. Dalam hal ini investor institusional mayoritas akan berpihak pada 

kepentingan pemegang saham minoritas karena memiliki kepentingan yang sama 

terutama dalam hal insentif ekonomis baik itu jangka panjang (dividen), maupun 

jangka pendek (abnormal return saham). Tindakan ini berdampak pada 

meningkatnya nilai perusahaan yang ditunjukkan melalui kenaikan harga saham 

di pasar modal. Cara pengukuran kepemilikan institusional adalah sebagai berikut: 

KI   =   Proporsi saham yang dimiliki institusi    x   100% 

Jumlah saham yang diterbitkan 

 

2.2.5 Leverage 

Menurut Sofyan (2015:306)leveragemenjelaskan  antara utang perusahaan 

terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh 

perusahaandibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan 

yang dijelaskan oleh modal (equiy). Perusahaan yang baik harus memiliki 

komposisi modal yang lebih besar dari utang. Rasio ini bisa juga dianggap bagian 

dari rasio Solvabilitas.  Dengan tingginya rasio leverage menunjukkan bahwa 

perusahaan tidak sovable, artinya total hutangnya lebih besar dibandingkan total 

asetnya.  
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Leverage merupakan rasio yang menghitung seberapa jauh dana yang 

disediakan oleh kreditur juga sebagai rasio yang membandingkan total hutang 

dengan keseluruhan aktiva suatu perusahaan, maka apabila investor melihat 

sebuah perusahaan dengan aset yang tinggi dan rasio leverage juga tinggi maka 

akan berpikir kedua kali untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Dalam 

keputusan manajemen untuk berusaha agar rasio leverage tidak bertambah tinggi 

maka perusahaan perlu menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu, 

seperti obligasi kemudian diikuti sekuritas yang berkarakteristik opsi seperti 

obligasi konversi baru apabila belum mencukupi perusahaan maka perusahaan 

dapat menerbitkan saham. Apabila perusahaan tetap untuk menggunakan sumber 

dana internal dan sumber dana eksternal tidak akan diusahakan. Maka apabila 

rasio leverage yang tinggi menyebabkan turunnya nilai perusahaan dan 

berdampak pada kinerja perusahaan dalam suatu lembaga atau organisasi. Cara 

pengukuran leverage adalah sebagai berikut: 

DER  =  Total Hutang      x 100% 

         Total Ekuitas  

 

2.2.6  Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat diklasifikasikan besar 

kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai 

pasar saham, dan lain-lain (Yuyun, 2015). Semakin besar total aktiva maupun 

penjualan maka semakin besar juga ukuran suatu perusahaan. Semakin besar 

aktiva maka semakin besar modal yang ditanam, sementara semakin banyak 

penjualan maka semakin banyak juga perputaran uang dalam perusahaan. Dengan 
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demikian, ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki 

oleh perusahaan. 

 Perusahaan yang memiliki total aset dengan jumlah yang besar atau biasa 

disebut dengan perusahaan besar akan lebih banyak mendapatkan perhatiaannya 

dari investor, kreditur maupun para beberapa pemakai informasi tentang keuangan 

yang dimana nantinya akan dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. Jika 

perusahaan memiliki total aset yang besar maka sebagai pihak manajemen 

tentunya akan lebih leluasa dalam menggunakan suatu aset yang dimiliki oleh 

perusahaannya. Sehingga untuk kemudahan dalam mengendalikan aset yang ada 

pada perusahaannya hal inilah yang nantinya akan dapat meningkatkan kinerja 

suatu perusahaan. Cara pengukuran ukuran perusahaan sebagai berikut: 

 

 

2.2.7 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Perusahaan 

Kepemilikan manajerial sebagai proporsi saham biasa yang dimiliki oleh 

para manajemen, direksi dan komisaris. Menurut teori keagenan, dengan adanya 

kepemilikan manajerial dalam perusahaan akan dapat mengurangi konflik 

keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Manajemen yang memiliki saham 

tentunya akan lebih mengetahui kondisi sesungguhnya perusahaan yang dia miliki 

sehingga manajemen yang memiliki saham akanbekerja dengan sebaik mungkin 

agar manajemen memiliki keuntungan dari jabatannya sebagai jajaran manajer 

serta posisinya sebagai pemilik perusahaan. 

Size= Ln. Total Aset 
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Adanya kepemilikan manajerial bagi manajemen mampu meningkatkan 

motivasi bagi manajemen untuk dapat bekerja dengan baik dan lebih efektif dalam 

meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajerial 

maka akan membuat manajer lebih berusaha secara maksimal dalam upaya 

meningkatkan laba perusahaan. Oleh karena itu, kepentingan antara pemegang 

saham dengan manajemen memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan tersebut. 

Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan 

karena semakin tinggi proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan 

maka kinerja sebuah perusahaan akan semakin baik. Besar kecilnya kepemilikan 

saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan 

(congruance) kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. 

Kepemilikan manajerialyang tinggi manajer mempunyai posisi yang kuat untuk 

mengendalikan perusahaan. Hal ini didukung dengan adanya penelitian yang 

dilakukan oleh Adil (2017), Herman dan Subowo (2016), Melia dan Yuius (2015), 

Deby dan I Gde (2014), Ajeng dan I.Kt. Yadnyana (2014) menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

 

2.2.8 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan 

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada 

akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank atau institusi lain 

.Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak pengawas 

perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat 
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mempengaruhi kinerja perusahaan. Adanya kepemilikan oleh investor 

institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal 

terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber 

kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap 

kinerja manajemen. 

Kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap kinerja 

perusahaan karena semakin tinggi presentase saham yang dimiliki oleh pihak 

institusional maka  menyebabkan usaha monitoring menjadi semakin efektif dan 

baik karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik yang dilakukan oleh 

manajer.Keberadaan investordianggap mampu untuk mengoptimalkan 

pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang 

diambil oleh pihak manajemen. Hubungan antara pemegang saham dengan 

manajer akan mempengaruhi kinerja dari perusahaan, maka untuk mengatasi 

masalah keagenan tersebut mekanisme kepemilikan yang digunakan adalah 

kepemilikan institusional. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Adil (2017),Deby dan I Gde (2014), Triyono (2014), Ajeng dan I.Kt. Yadnyana 

(2014) menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. 

 

2.2.9  Pengaruh Leverage terhadap Kinerja Perusahaan 

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana 

aset perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir, 2016:12). Artinya, seberapa besar 

beban utang yang harus ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. 
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Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

seluruh kewajibannya baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karenaitu 

leverage berkaitan dengan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan.Leverage 

terjadi karena sebuah perusahaan menggunakan sumber dana yang berasal dari 

hutang yang dapat menyebabkan perusahaan menanggung beban tetap. 

Penggunaan beban tetap tersebut diharapkan mampu memperoleh keuntungan 

yang besar dibandingkan beban hutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan.  

Leverage yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh dana 

yang tinggi dari kreditor. Hal tersebut dapat menunjukkan adanya kesempatan 

investasi yang besar dengan adanya dana yang berasal dari kreditor. Semakin 

tinggi nilai leverage dalam rasio laporan keuangan maka akan semakin besar 

resiko yang dihadapi oleh kreditor dan dapat berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan.Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa manajemen mampu 

memaksimalkan kinerja perusahaan yang diinginkan oleh pemegang saham, maka 

manajemen mempunyai kecenderungan untuk memperoleh laba yang besar 

dengan biaya yang kecil. Penelitian yang dilakukan oleh Herman dan Subowo 

(2016),leverageberpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

 

2.2.10   Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja perusahaan. 

Ukuran perusahaan merupakan hal yang penting dalam proses pelaporan 

keuangan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan melihat 

seberapa besar asset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Aset yang dimiliki 

oleh perusahaan ini menggambarkan hak dan kewajiban serta permodalan 

perusahaan.Semakin besar total aset maupun penjualan maka semakin besar 
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ukuran suatu perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya manajemen dalam 

memaksimalkan tujuan yang diinginkan oleh pemegang saham dalam 

memperoleh keuntungan yang besar dengan biaya yang rendah.  

Ukuran perusahaan menunjukkan beberapa aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan yang besar akan memiliki 

akses yang mudah untuk ke pasar modal. Pada umumnya saham-saham yang 

memiliki kapitalisasi besar menjadi incaran bagi investor untuk menanamkan 

sahamnya ke perusahaan dalam jangka panjang karena potensi pertumbuhan 

kinerja perusahaan yang relatif baik dan efektif. Jika saham tersebut dinilai oleh 

investor tinggi, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi ke perusahaan. Hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kinerja perusahaan maka 

semakin besar ukuran suatu perusahaan yang akan mempengaruhi keputusan 

investor untuk berinvestasi.Penelitian Deni dan Maria (2016), Deby dan I Gde 

(2014)menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. 

2.3 Kerangka Pemikiran 
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Pada kerangka pemikiran tersebut menggambarkan bahwa kepemilikan 

manajerial,kepemilikan institusional, leverage dan ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerjaperusahaan. 

H3: Leverageberpengaruh terhadap kinerjaperusahaan. 

H4: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 


