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PENGARUH CORPORATE GOVERNANCETERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERUSAHAAN YANG DIMODERASI OLEH UKURAN PERUSAHAAN

(perusahaanfood and beverage yang terdaftar di BEI)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Corporate Governance
Terhadap Kinerja keuangan Perusahaan yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan. Populasi
yang digunakan adalah Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam
penelitian ini berjumlah 53 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan MRA
(Moderated Regression Analysis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Variabel
Dewan komisaris, Variabel Komite Audit, Variabel Direksi, Variabel Ukuran Perusahaan
berpengaruh terhadap Kinerja perusahaan.(2)Dewan komisaris denganUkuran perusahaan
sebagai variabel moderasi tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja perusahaan. (3)
Komite audit dengan ukuran perusahaansebagai variable moderasi berpengaruh terhadap
Kinerja perusahaan. (4) Variabel Direksi dengan Ukuran perusahaan sebagai variable
moderasi tidak memiliki pengaruh terhadap Kinerja perusahaan.

Kata Kunci :Corporate Governance, Kinerja keuangan, Ukuran perusahaan

Abstract

This study aims to determine the effect of corporate governance on the financial
performance of the company which is moderated by the size of the company. The
population used is a company listed on the Indonesia Stock Exchange. The sample in this
study amounted to 53 companies. The analysis technique uses MRA (Moderated
Regression Analysis). The results of this study indicate that (1) Board of Commissioners
Variables, Audit Committee Variables, Board of Directors Variables, Company Size
Variables affect company performance. (2) The board of commissioners with company size
as a moderating variable has no influence on company performance. (3) Audit committee
with company size as moderating variable influences company performance. (4) Directors'
variables with company size as moderating variables have no influence on company
performance

Keywords: Corporate Governance, Financial performance, Company size

1. PENDAHULUAN

Memasuki era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin kompetitif

Corporate Governance yang baik telah menjadi kebutuhan mendasar bagi perusahaan.

Dipercaya bahwa agen pengarah untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan
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perusahaan terutama adalah kebijakan 'Tata Kelola Korporasi'. Tata kelola perusahaan

mengacu pada kode etik di mana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Apakah

perusahaan mengikuti model pemangku kepentingan (dimana semua pemangku

kepentingan dianggap sama pentingnya) atau mengikuti model pemegang saham (di

mana lebih penting diberikan kepada pemegang saham karena mereka adalah pemilik

perusahaan), praktik tata kelola perusahaan semakin menjadi penting. Charreaux dan

Desbrières (2001) mendiskusikan titik perbedaan yang sangat penting antara nilai

stakeholder dan nilai pemegang saham ini. Peningkatan dalam penipuan keuangan dan

manajerial telah mendorong investor untuk semakin mencari transparansi dan

manajemen profesional dalam menangani bisnis perusahaan.

Peran corporate governance dapat menciptakan nilai bagi korporasi dan

mendukung transparansi (Lamm, 2010). Corporate Governance yang baik adalah

suatu keharusan yang dalam perjalanan harus memastikan nilai-nilai yang dibutuhkan

oleh kelompok pemangku kepentingan yang sifatnya berbeda dan meningkatkan

kinerja perusahaan (Ganescu dan Gangone, 2012). Penerapan praktik Corporate

Governance yang dapat mendukung kelangsungan hidup perusahaan dan membantu

dalam meningkatkan kepercayaan dari masyarakat dan investor.

Hasil penelitian Gupta dan Sharma (2014) menunjukkan bahwa praktik tata

kelola perusahaan memiliki dampak yang terbatas baik pada harga saham perusahaan

maupun pada kinerja keuangan mereka. Peneliti yang lain menunjukkan bahwa

Pengaruh variabel tata kelola perusahaan dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan

di Gulf Cooperation Council (GCC) dan pengaruh Tata Kelola Perusahaan Global

terhadap kinerja selama Krisis Keuangan Global saat ini (Ahmed dan Hamdan, 2015).

Dengan kata lain Tata kelola perusahaan dapat memberikan pengawasan terhadap

perusahaan, sehingga berkonsekuensi terhadap kinerja perusahaan.

Pada tahun 2015, pertumbuhan industri makanan dan minuman di Indonesia

mencapai 8,16%. Angka tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan industri non migas

sebesar 5,21% (www.kemenperin.go.id, 26/05/15). Selanjutnya pada tahun 2016

pertumbuhan industri makanan dan minuman mencapai 8,2-8,5%. Sementara pada

tahun 2017, Kementerian Perindustrian menargetkan pertumbuhan 7,5% hingga 7,8%.

Angka tersebut memang lebih kecil dibandingkan dengan target proyeksi 2016.
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Namun menurut Menteri Perindustrian angka ini dianggap lebih realistis dalam

menghadapi perekonomia 2017 (The Indonesia Institute, 2017).

Industri makanan dan minuman juga merupakan indsutri padat karya karena

dapat menyerap tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja langsung menurut BPS di tahun

2013 sebanyak 4.267.275 pekerja. Selain tenaga kerja yang langsung bekerja di

industri makanan dan minuman, industri ini juga menciptakan tenaga kerja tidak

langsung dalam rantai distribusinya, termasuk industri bahan baku (pemasok),

distributor, biro iklan, dan pemasaran serta rantai pedagang (www.gapmmi.or.id,

31/03/18).

Menurut Lugman S, Bamidele M., dan Fatai K. (2017) menunjukkan bahwa

ukuran perusahaan dalam hal total aset memiliki efek negatif pada kinerja, sedangkan

dalam hal total penjualan, ukuran perusahaan memiliki efek positif pada kinerja

perusahaan non-keuangan Nigeria. Peneliti yang lain An, Davey dan Eggleton (2011)

menyatakan bahwa ada hubungan positif anatar ukuran perusahaan dan kinerja

perusahaan. Hubungan ukuran perusaahaan antara corporate governance dan kinerja

keuangan perusahaan adalah ukuran perusaahaan memiliki fungsi sebagai moderasi

antara corporate governance dan kinerja keuangan perusahaan. Efek moderatori yang

ditangkap oleh corporate governance dan nilai perusahaan adalahinvestasi berperan

sebagai pengembangan perusahaan untuk memperoleh keunggulan bersaing (Barney,

1991).

Gambar 1
Kerangka teori

1.1 Pengembangan Hipotesis

1.1.1 Hubungan Dewan komisaris terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Fungsi utama dari dewan komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan

kualitas informasi laporan atas kinerja dewan direksi. Karena itu, posisi dewan

komisaris sangat penting dalam menjembatani kepentingan principal dalam sebuah

Corporate
Governance

Kinerja Keuangan
Perusahaan

Ukuran
Perusahaan
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perusahaan (Panky, 2014). Dengan semakin banyaknya anggota dewan komisaris,

pengawasan terhadap dewan direksi jauh lebih baik, masukan atau opsi yang akan

didapat direksi akan jauh lebih banyak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Topan

dan Dogan (2014) menunjukkan bahwa ukuran dewan memilki hubungan positif

terhadap return one aset.

H1 :Dewan Komisarismemiliki pengaruh terhadap Kinerja

Keuangan Perusahaan

1.1.2 Hubungan Commite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Independensi komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kualitas

penghasilan (Bryan & al, 2004). Selain itu, dalam studi tentang karakteristik utama

komite audit, Keasey & al (1993) menunjukkan bahwa independensi anggota

komite audit adalah kriteria yang paling penting yang berpengaruh pada keandalan

laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bouziz (2012)

menunjukkan pentingnya dampak karakteristik komite audit terhadap kinerja

keuangan perusahaan.

H2 : Komite Audit memiliki pengaruh terhadap Kinerja

Keuangan Perusahaan

1.1.3 Hubungan Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan

strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek

maupun jangka panjang (Panky, 2014). Ukuran dewan direksi merupakan salah

satu mekanisme corporate governanceyang sangat penting dalam menentukan

kinerja perusahaan. Namun, dengan adanya perbedaan temuan para peneliti dalam

penelitian sebelumnya, maka bukti yang diperlukan masih diperdebatkan.

H3 :Dewan Direksi memiliki pengaruh terhadap Kinerja

Keuangan Perusahaan

1.1.4 Hubungan Ukuran Perusahaan terhadapKinerja Keuangan Perusahaan

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan melihat seberapa

besar asset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Aset yang dimiliki perusahaan
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ini  menggambarkan hak & kewajiban serta permodalan perusahaan. Perusahaan

dengan aset besar biasanya akan mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat

(Panky, 2014). Hal ini akan menyebabkan perusahaan lebih berhati-hati dalam

melakukan pelaporan keuangannya. Perusahaan diharapkan akan selalu berusaha

menjaga stabilitas kinerja keuangan mereka. Pelaporan kondisi keuangan yang baik

ini tentu tidak serta merta dapat dilakukan tanpa melalui kinerja yang baik dari

semua lini perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh ISIK dan INCE (2016)

menunjukkan bahwa ukuran dewan memiliki efek positif yang signifikan terhadap

kinerja keuangan bank.

H4 :Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap Kinerja

Keuangan Perusahaan

1.1.5 Hubungan Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dengan

variabel moderasi Ukuran Perusahaan

Dalam perusahaan memiliki dewan komisaris adalah sebagai mengawasi

kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja dewan direksi. Karena itu,

posisi dewan komisaris sangat penting dalam menjembatani kepentingan principal

dalam sebuah perusahaan. Dengan semakin banyaknya anggota dewan komisaris,

pengawasan terhadap dewan direksi jauh lebih baik, masukan atau opsi yang akan

didapat direksi akan jauh lebih banyak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Topan

dan Dogan (2014) menunjukkan bahwa ukuran dewan memilki hubungan positif

terhadap return one aseet. Peneliti yang lain Anonim (2009) menunjukkab bahwa

ukuran dewan memiliki hubungan negative terhadap kinerjan keuangan perusahaa.

Dengan kata laia

H5 :Dewan Komisaris memiliki pengaruh terhadap Kinerja

Keuangan Perusahaan dengan variabel moderasi Ukuran

Perusahaan

1.1.6 Hubungan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dengan variabel

moderasi Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan hal yang penting dalam proses pelaporan

keuangan. Perusahaan yang memiliki aset besar biasanya akan mendapatkan
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perhatian lebih dari masyarakat (Panky, 2014). Hal ini menjadikan perusahaan

lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangannya. Laporan Blue Ribbon

Committee (BRC) menganggap independensi sebagai kualitas penting dari komite

audit untuk memenuhi peran pengawasannya. Sehingga adanya komite audita

dalam perusahaan bisa mengurangi dari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan

meningkatkan kinerja keuangan.

H6 :Komite audit memiliki pengaruh terhadap Kinerja

Keuangan Perusahaan dengan variabel moderasi Ukuran

Perusahaan

1.1.7 Hubungan Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dengan variabel

moderasi Ukuran Perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan hal yang penting dalam proses pelaporan

keuangan. Perusahaan yang sudah memiliki aset besar biasanya akan mendapatkan

perhatian lebih dari masyarakat (Panky, 2014). Hal ini akan menyebabkan

perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangannya. Ukuran

dewan direksi merupakan salah satu mekanisme Corporate Governance yang

sangat penting dalam menentukan kinerja perusahaan. dewan direksi memiliki

kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber daya yang ada dalam

perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan

strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek

maupun jangka panjang

H7 :Dewan Direksi memiliki pengaruh terhadap Kinerja

Keuangan Perusahaan dengan variabel moderasi Ukuran

Perusahaan

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi empirik yang dalam penyajian sudah

berbentuk kuantatif. Adapun Perusahaan-perusahaan yang diambil meruapakan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan variabel pada dewan komisaris, comitte

audit, direktur, ukuran perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufakture

terutama di Food and Baverage yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dengan
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mengambil sambil sampel tahun data 2013-2016. Jumlah sample berdasarkan kriteria

berjumlah 53.

2.1 Tehnik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan MRA (Moderated

Regression Analysis), untuk pengujian hipotesis yang menyatakan hubungan

fungsional antara variabel independen dengan dependen. Rumus model ekonometrika

yang digunakan sebagai berikut :

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + e …………………………………………..(1)
Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + e…………………………….……..(2)
Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X1X4 + β6 X2X4 + β7 X3X4 +e.. (3)

Keterangan:
Y =  Kinerja Perusahaan
β0 =  konstanta
β1,2,3,4,5,6,7 =  koefisien regresi masing-masing variabel
X1 = Dewan Komisaris
X2 = Komite Audit
X3 = Direktur
X4 = Ukuran Perusahaan
X1X4 = Interaksi antara Ukuran Perusahaan dan Comisaris Independent.
X2X4 = Interaksi antara Ukuran Perusahaan dan Komite Audit
X3X4 = Interaksi antara Ukuran Perusahaan dan Dewan Direksi
e =  Faktor Pengganggu

3. HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengujian Asumsi Klasik
Tabel 3.1.1

Hasil Uji Normalitas

Variabel Kolmogoruv –
Smirrov

p-value Keterangan

Unstandardized
Residual

1,150 0,142 Sebaran data
normal

Sumber: Hasil pengolahan SPSS, 2018

Hasil Uji normalitas pada Tabel 3.1 menunjukan bahwa model ini memiliki
sebaran data yang normal.

Tabel 3.1.2
Hasil Uji Autokorelasi

Model Hasil Durbin-Watson (d) Kriteria Pengujian Kesimpulan
Nilai 1,586 Nilai 1,5< d <2,5 Bebas Autokorelasi

Sumber: Hasil pengolahan SPSS, 2018
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Dari Hasil pengolahan data diatas menunjukkantidak terjadi autokorelasi.

Tabel 3.1.3
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Bebas Tolerance VIF Keterangan
Dewan komisaris 0,734 1,363 Bebas Multikolinieritas
Komite Audit 0,931 1,074 BebasMultikolinieritas
Direksi 0,669 1,495 Bebas Multikolinieritas
Ukuran Perusahaan 0,770 1,299 BebasMultikolinieritas

Sumber: Hasil pengolahan SPSS, 2018

Berdasarkan Hasil pengujian multikolinieritas variabel independen yang
utama tidak mengalami multikolinieritas.

Tabel 3.1.4
Hasil Uji Heteroskedasitas

Model Variabel t Hitung Signifikan Kesimpulan
Dewan komisaris 0,716 0,478 Bebas Heterskedasitas
Komite Audit -1,910 0,062 Bebas Heterskedasitas
Direksi 0,131 0,897 Bebas Heterskedasitas
Ukuran Perusahaan 1,112 0,272 Bebas Heterskedasitas

Sumber: Hasil pengolahan SPSS, 2018

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedasitas variabel-variabel yang diuji
tidak mengalami heteroskedasitas.

3.2 Pengujian Analisis Regresi Moderated Regression Analysis

Tabel 3.2.1
Hasil Uji Moderated Regression Analysis

Variabel β Std. Error t hitung Sign.

(Constant) -55,051 23,446 -20,348 0,023
Ukuran Perusahaan (X4) 6,055 1,871 3,237 0,002
Dewan komisaris (X1) 0,435 4,390 0,099 0,921
Komite Audit (X2) 24,812 8,177 3,034 0,004
Direksi (X3) -3,690 1,162 -3,175 0,003
DK*Size (X5) 0,362 0,334 1,085 0,284
KA*Size (X6) -2,273 0,585 -3,888 0,000
D*Size (X7) -0,008 0,081 -0,097 0,923
R                    0,778
R Square        0,605

F hitung103,973
Probabilitas F     0,000

Sumber: Hasil Analisis data, 2018

Dari tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai
berikut. (Persamaan III)
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Y = -55,051 + 0,435X1+ 24,812X2-3,690X3 +6,055X4+ 0,362 X5– 2,273X6– 0,008X7

3.3 Pembahasan

3.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kinerja perusahaan.

Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, hal ini

dimungkinkan karena dewan komisaris tidak bisa melakukan koordinasi,

komunikasi, dan pengambilan keputusan dalam menjalankan fungsi kontrol yang

lebih baik untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Secara teoretis bahwa peran

dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring

dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan

meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan

pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi

kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan

pemegang saham

3.3.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja perusahaan.

Masalah keagenan sebenarnya muncul ketika principil kesulitan untuk

memastikan bahwa agen bertindak untuk memaksimumkan kesejahteraan principal.

Menurut teori keagenan salah satu mekanisme yang secara luas digunakan dan

diharapkan dapat menyelaraskan tujuan principal dan agen adalah melalui

mekanisme pelaporan keuangan. Adanya 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.

Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka control terhadap

perusahaan akan lebih baik, sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat

keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat

diminimalisasi. Sehingga adanya komite audit fungsi pengawasan menjadi lebih

efektif dalam mengendalikan perusahaan.

3.3.3 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kinerja perusahaan.

Hasil penelitian ini konsisten degan penelitian oleh Anonim (2009) yang

menunjukkan bahwa dewan direksi memiliki pengaruh negative terhadap kinerja

perusahaan. Peneliti yang lain Panky (2014)Hasil penelitian menunjukkan bahwa
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dewan direksi memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan

adanya hasil negatif antara dewan direksi dan kinerja perusahaan yang terdaftar di

BEI, hal ini menandakan bahwa para pemegang saham tidak memberikan kinerja

yang paling baik dikarena dewan direksi masih memiliki kepentingan pribadi yang

mereka sukai lebih dari untuk dirinya sendirinya meningkatkan kinerja keuangan

perusahaan. Ini juga bisa disebabkan karena kepemilikan oleh manajer di

perusahaan masih sangat kecil proporsinya sehingga mungkin manajer belum

mendapat manfaat dari kepemilikan tersebut.

3.3.4 Pengaruh Ukuran perusahaan Terhadap kinerja perusahaan.

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan melihat seberapa

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

ini  menggambarkan hak & kewajiban serta permodalan perusahaan. Perusahaan

dengan aset besar biasanya akan mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat

(Panky, 2014). Menurut Astuti dan Zuhrotun (dalam Basir,2003), perusahaan

dengan total asset yang besar mencerminkan kemapanan perusahaan. Ukuran

perusahaan yang besar diharapkan dapat meningkatkan skala ekonomi dan

mengurangi biaya pengumpulan dan pemrosesan informasi. Sudarmadji dan

Sularto (2007) menyatakan bahwa perusahaan besar yang mempunyai sumber daya

yang besar pula akan melakukan pengungkapan lebih luas dan mampu membiayai

penyediaan informasi untuk keperluan internal. Informasi tersebut sekaligus

menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal

seperti investor dan kreditor, sehingga tidak memerlukan tambahan biaya yang

besar untuk melakukan pengungkapan lebih luas.Hal ini akan menyebabkan

perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangannya.

Perusahaan diharapkan akan selalu berusaha menjaga stabilitas kinerja keuangan

mereka. Pelaporan kondisi keuangan yang baik ini tentu tidak serta merta dapat

dilakukan tanpa melalui kinerja yang baik dari semua lini perusahaan.

Dengan demikian, perusahaan yang besar mempunyai biaya produksi

informasi yang lebih rendah daripada perusahaan kecil. Suatu perusahaan besar dan

mapan akan mudah untuk menuju ke pasar modal. Kemudahan berhubungan

dengan pasar modal berarti fleksibilitas lebih besar dan tingkat kepercayaan
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investor juga lebih besar karena mempunyai kinerja operasional yang lebih besar.

Perusahaan besar mampu menarik minat investor yang lebih besar daripada

perusahaan kecil karena mempunyai fleksibilitas penempatan investasi yanglebih

baik

3.3.5 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap kinerja perusahaan dengan ukuran

perusahaan sebagai Variabel Moderating.

Ukuran perusahaan merupakan hal yang penting dalam proses pelaporan

keuangan. Adanya Perusahaan dengan aset besar biasanya akan mendapatkan

perhatian lebih dari masyarakat (Panky, 2014). Ukuran perusahaan yang besar

diharapkan dapat meningkatkan skala ekonomi dan mengurangi biaya

pengumpulan dan pemrosesan informasi. Sudarmadji dan Sularto (2007)

menyatakan bahwa perusahaan besar yang mempunyai sumber daya yang besar

pula akan melakukan pengungkapan lebih luas dan mampu membiayai penyediaan

informasi untuk keperluan internal. Dengan adanya jarang dilakukan koordinasi

menjadikan dewan komisaris tidak berfungsi secara maksimal. Untuk itu Dewan

komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, hal ini dimungkinkan

karena dewan komisaris tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan

pengambilan keputusan dalam menjalankan fungsi kontrol yang lebih baik untuk

meningkatkan kinerja perusahaan..Darwis (2009) menunjukkan bahwa Dewan

Komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

3.3.6 Pengaruh Komite Audit Terhadap kinerja perusahaan dengan ukuran

perusahan sebagai Variabel Moderating.

Ukuran perusahaan merupakan hal yang penting dalam proses pelaporan

keuangan. Adanya Perusahaan dengan aset besar biasanya akan mendapatkan

perhatian lebih dari masyarakat (Panky, 2014). Ukuran perusahaan yang besar

diharapkan dapat meningkatkan skala ekonomi dan mengurangi biaya

pengumpulan dan pemrosesan informasi. Sudarmadji dan Sularto (2007)

menyatakan bahwa perusahaan besar yang mempunyai sumber daya yang besar

pula akan melakukan pengungkapan lebih luas dan mampu membiayai penyediaan

informasi untuk keperluan internal. Informasi tersebut sekaligus menjadi bahan
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untuk keperluan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal seperti investor

dan kreditor, sehingga tidak memerlukan tambahan biaya yang besar untuk

melakukan pengungkapan lebih luas. Sehingga adanya komite audit secara efektif,

maka control terhadap perusahaan akan lebih baik, sehingga konflik keagenan yang

terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri

dapat diminimalisasi.

3.3.7 Pengaruh dewan direksi Terhadap kinerja perusahaan dengan ukuran

perusahaan sebagai Variabel Moderating.

Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar aset total yang dimiliki

perusahaan. Total asset yang dimiliki perusahaan menggambarkan permodalan,

serta hak dan kewajiban yang dimilikinya.Semakin besar ukuran perusahaan,

dapat dipastikan semakin besar juga dana yang dikelola dan semakin kompleks

pula pengelolaannya. Perusahaan besar cenderung mendapat perhatian lebih dari

masyarakat luas. Dengan demikian, biasanya perusahaan besar memiliki

kecenderungan untuk selalu menjaga stabilitas dan kondisi perusahaan.

Sudarmadji dan Sularto (2007) menyatakan bahwa perusahaan besar yang

mempunyai sumber daya yang besar pula akan melakukan pengungkapan lebih

luas dan mampu membiayai penyediaan informasi untuk keperluan internal.

Informasi tersebut sekaligus menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan

informasi kepada pihak eksternal seperti investor dan kreditor, sehingga tidak

memerlukan tambahan biaya yang besar untuk melakukan pengungkapan lebih

luas. Sehingga kurang efektifnya dewan direksi maka menjadikan ukuran

perusahaan kurang maksimal untuk dipergunakan.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan pada

perusahaan manufaktur khususnya sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia, sehingga H1 yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh

terhadap nilai perusahaan tidak terbukti kebenarannya.
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Komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan

manufaktur khususnya sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia, sehingga H2 yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap

kinerja perusahaan terbukti kebenarannya.

Direksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan pada

perusahaan manufaktur khususnya sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia, sehingga H3 yang menyatakan bahwa Dewan Direksi berpengaruh

terhadap kinerja perusahaan terbukti kebenarannya

Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja perusahaan pada

perusahaan manufaktur khususnya sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia, sehingga H4 yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan

berpengaruh terhadap Kinerja perusahaan terbukti kebenarannya.

Ukuran Perusahaan dapat memoderating antara Dewan Komisaris terhadap Kinerja

perusahaan pada perusahaan manufaktur khususnya sektor food and beverage yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga H5 yang menyatakan bahwa Dewan

Komisaris terhadap kinerja perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel

moderating tidak terbukti kebenarannya.

Ukuran Perusahaan dapat memoderating antara Komite audit terhadap kinerja

perusahaan pada perusahaan manufaktur khususnya sektor food and beverage yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga H6 yang menyatakan bahwa komite audit

terhadap kinerja perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating

terbukti kebenarannya.

Ukuran perusahaan dapat memoderating antara dewan direksi terhadap kinerja

perusahaan pada perusahaan manufaktur khususnya sektor food and beverage yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga H7 yang menyatakan bahwa dewan direksi

terhadap kinerja perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating

tidak terbukti kebenarannya.

4.2 Keterbatasan Masalah

Penelitian ini hanya mengcari pengaruh corporate governance terhadap kinerja

perusahaan yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan. Sedangkan masih banyak faktor-
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faktor lain yang termasuk dalam corporate governance dapat mempengaruhi

perusahaan

Penelitian hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur dengan sektor food

and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.Beberapa perusahaan tidak

melakukan publikasi laporan keuangan..

4.3 Saran

Bagi Perusahaan, sebaiknya perusahaan mengaplikasikan corporate governance

dengan baik, agar kinerja perusahaan dapat ditingkatkan, serta mempertimbangkannya

besarnya ukuran perusahaan yang dinilai untuk melihat seberapa besar perusahaan

berkembang bentuk dari kinerja, komite audit yang dinilai untuk melihat seberapa

besar perusahaan untuk dapat dikontrol dan diawasi pelaporannya keuanganya supaya

tidak ada kecurangan dan direksi yang dinilai untuk melihat seberapa besar perusahaan

dapat berjalan secara efektif. Dewan komisaris agar  lebih berfungsi secara optimal,

tidak hanya sebagai pemenuhan regulasi semata, karena GCG dapat terwujud apabila

fungsi kontrol dapat berjalandengan baik.

Bagi penelitian yang akan datang mungkin dengan tema yang sama, kedapan bisa

menambah variabel lagi yang dapat memperkuat dampak ke nilai perusahaan.
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