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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Kinerja Keuangan (Y) 

Pengukuran kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk 

mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba 

dan posisi kas tertentu, dengan pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat 

prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan dari 

mengandalkan sumber daya yang dimilikinya. Analisis kinierja keuangan 

merupakan suatu proses pengkajian kinerja keuangan secara kritis, yang 

meliputi peninjauan data keuangan, perhitungan, pengukuran, interpretasi, 

dan pemberian solusi terhadap masalah keuangan perusahaan pada suatu 

periode tertentu (Hery, 2016). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. 

Analisis rasio keuangan merupakan teknik analisis yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laba rugi 

(Hery, 2016). 

Return on equity (ROE) adalah rasio yang membandingkan laba 

bersih setelah pajak dengan ekuitas yang telah diinvestasikan pemegang 

saham perusahaan (Horne dan Wachowicz, 2012). Menurut Syamsuddin 

(2007) return on equity adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur 

besarnya tingkat pendapatan (income) yang tersedia bagi para pemilik 

9 
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perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham 

preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan, 

sedangkan menurut Harahap (2015) ROE merupakan rasio yang 

menunjukkan berapa persen diperoleh leba bersih bila diukur dari modal 

pemilik. 

Sartono (2001) menyatakan return on equity atau return on net 

worth mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia 

bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar-

kecilnya hutang perusahaan, apabila proporsi hutang makin besar maka 

rasio ini juga akan makin besar. ROE dihitung dengan rumus sebagai 

berikut (Sartono, 2001) : 

 

2. Corporate Governance 

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia FCGI, 

(2001) dalam Ningsaptiti (2010) tata kelola perusahaan adalah seperangkat 

peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus 

(pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para 

pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan 

hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang 

mengatur dan mengendalikan perusahaan. Sedangkan Cadbury Committee 

ROE 

X 10 0% 

Rumus 

 
ROE = 
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dalam Ningsaptiti (2010) menyatakan tata kelola perusahaan sebagai  

seperangkat  aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang 

saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang 

berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan 

hak-hak dan tanggung jawab mereka. 

Tata kelola perusahaan meliputi serangkaian hubungan antara 

manajemen perusahaan, dewan direksinya (dewan direksi dan dewan 

komisaris), para pemegang saham dan stakeholders lainnya (OECD, 1999 

dalam Kusumawardhani, 2012). Tata kelola perusahaan juga merupakan 

suatu yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan 

dan sebagai sarana pencapaian sasaran dan sarana menentukan teknik 

monitoring kinerja. Tata kelola perusahaan harus memberikan insentif yang 

tepat bagi dewan direksi dan manajemen dalam rangka mencapai sasaran, 

harus dapat memfasilitasi monitoring yang efektif dan mendorong 

penggunaan sumber daya yang efektif (Indrianti, 2007 dalam 

Kusumawardhani, 2012). Komite Nasional Kebijakan Governance atau 

KNKG, (2006) dalam Perdana (2012) menyatakan bahwa setiap 

perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip pokok GCG 

diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. 

Prinsip GCG yang dimaksudkan tersebut meliputi: 

a. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan 

proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam 

mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. 
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b. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan 

dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan 

terlaksana secara efektif. 

c. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam 

pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan 

prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

d. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan 

dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan 

pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang 

sehat. 

e. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam 

memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul 

berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. 

Penerapan good tata kelola perusahaan didasarkan pada teori agensi. 

Manajemen sebagai agen, secara moral bertanggung jawab untuk 

mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai 

imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan 

demikian terdapat dua kepentingan  yang berbeda di dalam perusahaan 

dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai mempertahankan 

tingkat kemakmuran yang dikehendaki sehingga munculah informasi 

asimetri antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) yang dapat 

memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen 
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laba (earnings management) dalam rangka menyesatkan pemilik 

(pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Amalia, 2011). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan proporsi komisaris independen, 

kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial sebagai indicator tata 

kelola perusahaan.  

Manfaat tata kelola perusahaan menurut Forum for Corporate 

Governance in Indonesia FCGI, (2001) dalam Ningsaptiti (2010) adalah : 

a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses 

pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi 

operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada 

stakeholders. 

b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah 

sehingga dapat meningkatkan corporate value. 

c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya 

di Indonesia. 

d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan 

karena sekaligus akan meningkatkan shareholder value dan dividen. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola perusahaan menurut 

Forum for Corporate Governance in Indonesia FCGI, (2001) adalah : 

1. Proporsi Komisaris Independen 

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang 

tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya 
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dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis 

atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya 

untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi 

kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance 

dalam Setiawan, 2009). Proporsi komisaris independen adalah 

perbandingan jumlah komisaris independen yang dimiliki suatu 

perusahaan terhadap jumlah seluruh anggota dewan komisaris. 

Semakin tinggi proporsi komisaris independen maka semakin baik 

fungsi pengawasan terhadap manajemen, sehingga dapat menghambat 

praktik manajemen laba. Proporsi komisaris independen yang 

disyaratkan oleh peraturan yang dikeluarkan oIeh Bapepam dan BEI 

minimal adalah 30% dari jumlah seluruh anggota dekom atau 

proporsional dengan  jumlah pemegang saham minoritas (Setiawan, 

2009). 

Dewan komisaris memiliki peran untuk memonitor kebijakan 

direksi. Peran komisaris ini diharapkan dapat meminimalisir 

permasalahan agensi yang muncul antara dewan  direksi dan 

pemengang saham, sehingga kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan 

sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Vafeas (2000) dalam 

Aji (2012) menyatakan bahwa peranan dewan komisaris diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat 

manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan. 

Dengan banyaknya jumlah dewan komisaris yang ada maka 
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diharapkan dapat meningkatkan tata kelola perusahaan sehingga 

manajemen laba juga diharapkanakan menjadi semakin menurun. 

2. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakah jumlah saham yang 

dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat 

diukur dengan menghitung persentase saham yang dimiliki oleh 

manajemen perusahaan dengan seluruh jumlah saham perusahaan yang 

beredar. Salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang dapat 

digunakan untuk mengurangi agency cost adalah dengan meningkatkan 

kepemilkan saham oleh manajemen. Adanya hubungan keagenan 

dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah perusahaan cenderung 

menimbulkan konflik keagenan. Konflik keagenan dapat 

diminamalisir dengan menigkatkan jumlah saham yang dimiliki oleh 

manajemen perusahaan (Fauziyah, 2014). 

Semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan 

maka manajemen akan cenderung untuk berusaha meningkatkan 

kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingan 

dirinya sendiri. Jensen dan Meckling, 1976 dalam Fauziyah (2014) 

menyatakan bahwa kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen 

dapat menyetarakan kepentingan  pemegang  saham  dengan 

kepentingan manajer sehingga konflik kepentingan antara pemegang 

saham dan manajer dapat dikurangi. 

Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat 
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ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda 

akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti 

antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan 

manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Kepemilikan seorang 

manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan 

terhadap metode akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan 

keuangan, sehingga persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba 

(Fauziyah, 2014). 

3. Kepemilikan Institusional 

Pemegang saham institusional adalah pemegang saham 

perusahaan oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan 

hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya. 

Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong 

peningkatan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Semakin besar 

kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan 

dorongan dari  institusi  keuangan  tersebut  untuk  mengawasi 

manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan  yang  lebih 

besar bagi manajemen untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dan 

menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham atau 

steakholder (Fauziyah, 2014). 

Pemegang saham institusional cenderung lebih banyak 

mempunyai informasi dari pada pemegang saham individu. Pada 
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umumnya mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk meneliti 

perusahaan dan industri, sedangkan pemegang saham individu 

cenderung memiliki waktu yang terbatas untuk memantau kinerja 

perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan 

menimbulkan pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor 

institusional, sehingga dapat menghalangi perilaku   oportunistik 

manajer (Fauziyah, 2014). 

Cornett et al., (2006) dalam Fauziyah (2014) menyatakan 

bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan 

dan investor institusional dapat membatasi perilaku manajer. Dengan 

demikian, keberadaan investor institusional dapat mendorong manajer 

untuk mendorong perhatiannya terhadap kinerja perusahaan, sehingga 

investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring 

yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal 

ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang 

strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manajer 

dalam manipulasi laba. 

4. Kepemilikan Asing 

Kepemilikan saham asing adalah jumlah saham yang dimiliki 

oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga 

terhadap saham perusahaan di Indonesia. Selama ini kepemilikan asing 

merupakan pihak yang dianggap concern terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Seperti diketahui, negara-negara di 
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Eropa sangat memperhatikan isu sosial misalnya hak asasi manusia, 

pendidikan, tenaga kerja, dan lingkungan seperti efek rumah kaca, 

pembalakan liar, serta pencemaran air. Hal ini menjadikan perusahaan 

multinasional mulai mengubah perilaku mereka dalam beroperasi demi 

menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan. Perusahaan yang 

sahamnya dimiliki oleh pihak asing menghadapi tekanan permintaan 

akan informasi yang lebih banyak. Semakin besar kepemilikan saham 

oleh pihak asing, semakin beragam informasi yang dibutuhkan 

sehingga diperkirakan kualitas pengungkapan sukarela juga akan 

meningkat. (Nitria, 2013). Pola kepemilikan di negara-negara Asia 

pada umumnya terkonsentrasi, begitu juga dengan Indonesia yang 

memiliki pola kepemilikan terkonsentrasi, dimana terdapat pemegang 

saham yang dapat mengendalikan manajemen atau bahkan merupakan 

bagian dari manajemen perusahaan itu sendiri, sehingga pihak asing 

akan lebih mudah menerapkan tata kelola perusahaan yang berasal dari 

negaranya tanpa khawatir akan terjadinya agency-principal problem. 

(Citra dan Daud, 2015). Entitas asing yang memiliki saham sebesar 

20% atau lebih sehingga dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam 

mengendalikan perusahaan disebut sebagai pemegang saham 

pengendali asing. Pemegang saham pengendali asing dalam 

perusahaan yang struktur kepemilikannya terkonsentrasi akan lebih 

mementingkan kesejahteraanya. (Nancy dan Anna, 2015). 
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5. Ukuran Perusahaan 

Menurut Molengraaff dalam Sekaran (2013:31-32) Pengertian 

Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara  terus-

menerus, untuk memperoleh penghasilan, bertindak keluar, dengan 

cara memperdagangkan, menyerahkan atau mengadakan perjanjian-

perjanjian perdagangan. Pengertian perusahaan disini tidak  

mempersoalkan tentang perusahaan sebagai badan usaha, namun justru 

perusahaan sebagai perbuatan, jadi terkesan hanya meliputi kegiatan 

usaha.  

Menurut Polak dalam Sekaran (2013:32), pengertian  

perusahaan dari sudut komersil artinya baru dikatakan perusahaan  

apabila diperlukan perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan  

dicatat dalam pembukuan. Yang dimaksud dengan laba adalah tujuan  

utama dari setiap perusahaan, jika tidak demikian berarti bukan  

perusahaan dan tidak mempersoalkan perusahaan sebagai badan usaha. 

Sebuah perusahaan dapat diukur dari berbagai metode atau cara 

antara lain dinyatakan dengan total aktiva, nilai pasar saham, total 

income dan lain-lain. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur 

dengan menggunakan total asset yang dimiliki oleh perusahaan. 

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan berbagai cara, antara lain 

jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. 

Pengukuran dengan menggunakan total aset digunakan sebagai proksi 

ukuran perusahaan dengan mempertimbangkan bahwa nilai aset relatif 
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lebih stabil dibandingkan dengan nilai pasar dan penjualan 

(Dwikusumowati, 2013:2-3). 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitan terdahulu bertujuan sebagai acuan penulis untuk melakukan 

penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang menganalisis pengaruh 

struktur modal, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja, variabel-

variabel yang digunakan masih menunjukkan hasil yang beragam dalam hasil 

penelitian, objek penelitian, variabel yang digunakan, bahkan alat analisis 

yang digunakan. 

Penelitian Holiwono (2016) menggunakan sampel 8 perusahaan 

manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Penelitian 

Holiwono variabel struktur modal diuji menggunakan debt to equity ratio, 

debt to assets ratio, dan equity to assets ratio. Penelitian Holiwono 

menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan, hanya variabel DER yang berpengaruh negatif. 

Ardiatmi (2014) melakukan penelitian dengan variabel current ratio, 

debt to equity ratio, total assets turnover, firm size, dan debt ratio teradap 

profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROE. Penelitian menggunakan 

sampel 10 perusahaan Manufaktur Food and Baverage yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2008-2012. Teknik analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda dan uji statistik-t dan juga dilakukan uji asumsi 

klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 
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heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

secara parsial current ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE. 

Debt to equity ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE, total 

asset turnover tidak berpengaruh terhadap ROE. Size perusahaan berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap ROE dan debt ratio tidak berpengaruh 

terhadap ROE. 

Penelitian Hartono (2013) dengan judul pengaruh current ratio dan 

debt to equity ratio terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor 

logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 – 

2013 dengan variabel profitabilitas diukur dengan return on equity (ROE). 

Hasil penelitian Hartono menunjukkan variabel current ratio berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap return on equity, dan debt to equity ratio juga 

berpengaruh positif terhadap return on equity. Sampel dari penelitian ini 

adalah sebanyak 10 perusahaan manufaktur sektor logam dan sejenisnya yang 

terdaftar di BEI. Metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen adalah metode regresi 

berganda, dan uji asumsi. Primadati dan Eko P (2013) melakukan penelitian 

dengan variabel size, leverage, dan growth terhadap kinerja perusahaan. 

Kinerja perusahaan diukur dengan ROA, ROE, dan Tobins’s Q. Sampel dalam 

penelitian ini adalah perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI 

periode 2008-2011. Hasil penelitian Primadati dan Eko P menunjukkan hasil 

signifikan positif antara variabel size terhadap ROA dan tidak ada hubungan 

size antara Tobins’s dan ROE. Variabel leverage berpengaruh signifikan 
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negatif teradap Tobins’s dan ROA, serta tidak berpengarh terhadap ROE. 

Variabel growth tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Fachrudin 

(2011) melakukan penelitian pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan dan 

agency cost terhadap kinerja perusahaan dengan populasi perusahaan dasar 

dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesai tahun 2009, dan semua 

perusahaan yang terdaftar menjadi sampel penelitian. Metode statistika yang 

digunakan adalah analisis jalur. Hasil dari penelitian Fachrudin, yaitu struktur 

modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap agency cost, sedangkan 

struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, serta 

tidak terdapat pengaruh secara tidak langsung antara struktur modal dan 

ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan melalui agency cost sebagai 

intervening variable. 

Penelitian Aminatuzzahra (2010) dengan judul Analisis Pengaruh 

Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Total Assets Turnover, Net Profit Margin 

terhadap ROE menunjukkan hasil CR, DER, TAT, dan NPM secara bersama-

sama berpengaruh signifikan positif terhadap ROE perusahaan manufaktur di 

BEI periode 2005-2009. Pengujian secara parsial juga menunjukkan pengaruh 

positif antara masing-masing variabel bebas terhadap ROE. Penelitian 

Aminatuzzahra menggunakan sampel sebanyak 51 perusahaan dari populasi 

sebanyak 205 perusahaan manufaktur di BEI. Teknik analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi berganda dengan uji hipotesis menggunakan uji t secara 

parsial, uji F secara simultan dengan level of significance 5% dan uji koefisien 

determinasi. 
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D. Kerangka Pemikiran 

Dari kerangka berfikir diatas, maka pengaruh dewan direksi dan 

ukuran perusahaan terhadap variabel terikat yaitu kinerja perusahaan dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini : 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

E. Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan melalui Dewan Direksi 

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan industri barang dan konsumsi 

yang terdaftar di BEI tahun 2014 s.d 2016. 

Jumlah Dewan Direksi  (board ofdirector)  berpengaruh terhadap 

efektif tidaknya pengawasan kinerja manajer (CEO). Jumlah dewan direksi 

yang semakin banyak, mengakibatkan proses pengawasan kurang efektif 

dan dapat meningkatkan praktik manajemen laba oleh manajemen. 

Manajemen akan lebih bebas dalam melakukan manajemen laba karena 

dewan direksi menjadi kurang waspada akibat kurangnya komunikasi dan 

koordinasi antar dewan dengan jumlah yang besar (Purwandari, 2011). 

Dewan Direksi      

(X1) 

Ukuran Perusahaan 

(X2) 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan (Y) 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1 :  Penerapan mekanisme corporate governance melalui melalui Dewan 

Direksi terhadap kinerja keuangan pada perusahaan industri barang 

dan konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014 s.d 2016. 

2. Pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan melalui ukuran perusahaan 

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan industri barang dan konsumsi 

yang terdaftar di BEI tahun 2014 s.d 2016. 

Terjadinya asimetri informasi antara manajemen  (agent)  dan 

pememang saham  (principal)  yang terjadi didalam perusahaan salah 

satunya dapat didasari dengan ukuran dari sebuah perusahaan.  Perusahaan 

yang besar lebih cenderung memiliki jumlah transaksi dan informasi yang 

lebih luas sedangkan perusahaan yang kecil lebih cenderung memiliki 

transaksi dan informasi yang lebih sempit. Artinya sebuah perusahaan 

dengan ukuran yang besar dapat meningkatkan asimetri informasi yang 

terjadi di bandingkan dengan perusahaan dengan ukuran kecil.    

H2 : Penerapan mekanisme corporate governance melalui ukuran 

perusahaan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur 

industri barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014 s.d 

2016. 

 

  




