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ABSTRAK 

 

PENGARUH INVESTMENT OPPORTUNITY SET (IOS) DAN BOARD 

INDEPENDENCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA 

PERUSAHAAN SUB SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2016 

Oleh 

SELA PEGY FAHMACORNIS 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Investment Opportunity Set 

(IOS) dan board independence terhadap kinerja perusahaan, dengan variabel 

kontrol LEV dan SIZE. Penilaian kinerja perusahaan menjadi tolak ukur dalam 

perkembangan suatu perusahaan bagi para investor, sebab kinerja perusahaan 

yang baik  menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan dalam menarik minat 

investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. Kinerja perusahaan dapat 

meningkat jika institusi mampu menjadi alat monitoring yang efektif bagi 

perusahaan. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Jumlah 

sampel sebanyak 40 perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada periode 2012-2016.  

 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Investment Opportunity Set 

(IOS) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Board 

independence tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan perbandingan 3 jenis 

proksi berbasis harga, investasi dan varian yang dapat menentukan Investment 

Opportunity Set (IOS) dan menyertakan karakteristik dewan komisaris 

independen yang lebih spesifik seperti latar belakang pendidikan, keahlian, 

kompetensi dan pengalaman kerja dewan komisaris independen. Bagi investor 

disarankan mempertimbangkan aspek-aspek positif adanya dewan komisaris 

independen dalam meningkatkan pengawasan kinerja perusahaan.  

 

 

Kata kunci : Investment Opportunity Set (IOS), Board Independence dan 

Kinerja Perusahaan 
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ABSTRACT 

 

 

THE EFFECT OF INVESTMENT OPPORTUNITY SET (IOS) AND 

BOARD INDEPENDENCE ON COMPANY PERFORMANCE IN SUB 

COMPANY SECTOR PROPERTY AND REAL ESTATE REGISTERED 

IN INDONESIA STOCK EXCHANGE PERIOD 2012-2016 

 

By 

 

SELA PEGY FAHMACORNIS 

 

This research aims to examine the effect of Investment Opportunity Set (IOS) and 

board independence on company performance, with LEV and SIZE control 

variables. Assessment of corporate performance becomes a benchmark in the 

development of an enterprise for investors, because the good performance of a 

company shows the success of a company in attracting investors to invest in a 

company. Company performance can increase if the institution is able to be an 

effective monitoring tool for the company. The sampling technique used is 

purposive sampling. The number of samples of 40 property and real estate 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2012-2016. 

 

Based on the results of research indicate that Investment Opportunity Set (IOS) 

have a significant positive effect on company performance. Board independence 

has no significant effect on company performance. It is suggested to the next 

researcher to use a comparison of three types of price-based proxies, investments 

and variants that can determine the Investment Opportunity Set (IOS) and include 

more specific independent board-specific characteristics such as the education 

background, expertise, competence and work experience of independent board of 

commissioners. For investors it is advisable to consider the positive aspects of 

independent board of commissioners in improving the company's performance 

oversight. 

 
 

Keywords: Investment Opportunity Set (IOS), Board Independence and 

Corporate Performance 

 

 



iii 

   

 

PENGARUH INVESTMENT OPPORTUNITY SET (IOS) DAN BOARD 

INDEPENDENCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA 

PERUSAHAAN SUB SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2016 

 

Oleh  

SELA PEGY FAHMACORNIS 

 

Skripsi  

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

SARJANA EKONOMI 

 

Pada 

Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2018 



iii 
 



iv 

   



v 

   

 

 



vi 

   

 

RIWAYAT HIDUP  

 

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 13 Januari 1996, sebagai 

anak pertama dari tiga bersaudara, dari Ayah Fachrudin dan Ibu Marsinah. Penulis 

menempuh pendidikan pertama di Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Al-

Fajar diselesaikan pada tahun 2002, melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) di SD 

Al-Azhar 2 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2008, melanjutkan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) di SMP PGRI 6 Bandar Lampung diselesaikan pada 

tahun 2011, dan melajutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Al-Azhar 3 

Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2014. 

 

Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN dan diterima pada Program 

Studi Strata (S1) Manajemen dan mengambil konsentrasi Manajemen Keuangan. 

Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2017 selama 

40 hari di Desa Sukajaya, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung 

Tengah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

   

 

MOTO 

 

Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Dan (sholat) 

itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk  

(Q.S Al-Baqarah: 45) 

 

Bayangkan kesuksesan dan senyuman orang tersayangmu, sebagai bentuk 

motivasi mencapai kesuksesan yang sebenarnya 

(Sela Pegy Fahmacornis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

   

 

PERSEMBAHAN  

 

Alhamdulillahirabbil’alamin 

Terima kasih atas karunia, kemudahan dan keberhasilan yang Engkau hadiahkan padaku ya 

Rabb  

Ku persembahkan karya kecil ini… 

 

Untuk  Ayah, Bapak dan Ibu Tercinta  

Sebagai tanda bukti hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan 

karya kecil ini kepada Ayah, Bapak dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala 

dukungan, do’a dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas 

hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini 

menjadi langkah awal untuk membuat Ayah, Bapak dan Ibu bahagia, karena kusadar selama 

ini belum bisa berbuat yang lebih dalam membuatmu bahagia. Terima kasih Ayah, Bapak dan 

Ibu atas segalanya yang telah kau berikan padaku, semoga selalu dalam bimbingan dan 

lindungan Allah SWT. Aamiin  

 

Adik-adikku, Bela Vista Safira dan Kirana Alita Mara 

Untuk adik-adikku..Terima kasih atas segala pengertian, do’a, cinta dan kasih sayang yang 

telah kau berikan dari dulu hingga sekarang. Hanya karya kecil yang dapatku persembahkan. 

Semoga Allah SWT melancarkan perjalanan kalian menuju kesuksesan dunia dan akhirat 

serta selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah SWT. Aamiin 

 

Untuk Sahabat-Sahabat Seperjuangan 

Terima kasih atas kebaikan, pengertian, kerjasama dan kasih kalian kepadaku mulai dari 

awal masuk perkuliahan hingga akhir perkuliahan. Semoga Allah SWT melancarkan 

perjalanan kita menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Aamiin  

 
Almamaterku Tercinta  

Universitas Lampung 

 

 



ix 

   

 

SANWACANA 

 

 

 

Alhamdulillarirobbil’alamin, puji syukur selalu penulis ucapkan atas kehadirat 

Allah SWT karena berkat rahmat, ridho dan hidayah-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Investment 

Opportunity Set (IOS) dan Board Independence Terhadap Kinerja 

Perusahaan pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016”. 

 

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses 

penyusunan skripsi. 

 

Penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas lampung. 

2. Ibu Dr. Hj. R.R. Erlina, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

3. Ibu Dr. Ernie Hendrawaty, S.E., M.Si., selaku Pembimbing utama yang telah 

banyak memberikan bimbingan, motivasi, saran, waktu dan sumbangan 

pemikiran selama proses penulisan skripsi hingga penulisan skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

4. Ibu R. A. Fiska Huzaimah, S.E., M.Si., selaku Pembimbing Pendamping dan 

Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan saran, 



x 

   

meluangkan waktu dan memberikan sumbangan pemikiran selama proses 

penulisan skripsi hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. 

5. Bapak Hidayat Wiweko, S.E., M.Si., selaku Penguji yang telah memberikan 

kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

6. Bapak/Ibu Dosen beserta staff karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Lampung. 

7. Terkhusus untuk orang-tuaku Ayah Fachrudin, Bapak Tukiran dan Ibu 

Marsinah serta adik-adikku tercinta Bela dan Lita, terima kasih atas kasih 

sayang, motivasi, dukungan dan do’a yang diberikan hingga akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

8. Semua keluarga besar-ku yang telah memberikan doa dan semangat. 

9. Sahabat-sahabatku tercinta dalam suka-duka dan para wanita supportku yang 

baik hati yang selalu memberikan do’a dan dukungan, Deva Susanti, Intan 

Amelia, Neni Nurfadillah, Septiyana, Sela Marsita, Lia Purnama Sari, 

Suartina Sitanggang, Ulvi Savinatun Nazah, Tamaria Simamora, Zahra Noor 

dan Hanifah. 

10. Teman-teman Manajemen Keuangan dan Manajemen angkatan 2014 yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu. 

11. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan 

dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, untuk itu penulis 

sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga 

dapat melengkapi kekurangan dari skripsi ini. 



xi 

   

Akhirnya tiada kata yang indah selain do’a, semoga seluruh sumbangsih 

pemikiran, moral dan material yang telah diberikan menjadi catatan amal baik dan 

mendapat pahala dari Allah SWT, semoga semua urusan kita dipermudah oleh 

Allah SWT dan semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi pembaca dan 

pecinta ilmu pengetahuan. 

 

Bandar Lampung, Juli 2018 

Penulis 

 

Sela Pegy Fahmacornis



x 

   

 
 

 

 

DAFTAR ISI 

   Halaman  

COVER 

ABSTRAK ............................................................................................................ i 

HALAMAN PERNYATAAN ............................................................................ iii 

RIWAYAT HIDUP ............................................................................................ iv 

MOTO .................................................................................................................. v 

PERSEMBAHAN ............................................................................................... vi 

SANWACANA .................................................................................................. vii 

DAFTAR ISI ........................................................................................................ x   

DAFTAR TABEL ............................................................................................. xii   

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ xiii 

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xiv 

I. PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah ............................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah ...................................................................................... 10  

C. Tujuan Penelitian ........................................................................................ 10  

D. Manfaat Penelitian ...................................................................................... 11  

 

II.  KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS  

A. Landasan Teori ........................................................................................... 12  

1. Teori Keagenan (Agency Theory) .......................................................... 12 

2. Good Corporate Governance (GCG) .................................................... 14 

3. Kinerja Perusahaan ................................................................................ 17  

4. Investment Opportunity Set (IOS) ......................................................... 18  

5. Board Independence .............................................................................. 21  

6. Leverage  ............................................................................................... 22 

7. Ukuran Perusahaan  ............................................................................... 23 

B. Penelitian Terdahulu .................................................................................. 24  

C. Rerangka Pemikiran Dan Pengembangan Hipotesis .................................. 27  

1. Pengaruh Investment Opportunity Set (IOS) Terhadap Kinerja  

Perusahaan ............................................................................................. 29 

2. Pengaruh Board Independence Terhadap Kinerja Perusahaan.............. 29 

  

III. METODE PENELITIAN  

A. Ruang Lingkup Penelitian .......................................................................... 31  

B. Jenis Dan Sumber Data .............................................................................. 31  

C. Teknik Pengumpulan Data ......................................................................... 32  



xi 

   

 
 

D. Populasi Dan Sampel ................................................................................. 32  

E. Definisi Operasional Variabel .................................................................... 34  

1. Variabel Dependen ................................................................................ 35 

1.1 Kinerja Perusahaan ......................................................................... 35  

2. Variabel Independen .............................................................................. 36  

2.1  Investment Opportunity Set (IOS) ................................................. 36  

2.2  Board Independence ...................................................................... 37  

3. Variabel Kontrol .................................................................................... 38 

3.1  Leverage ........................................................................................ 38 

3.2 Ukuran Perusahaan ......................................................................... 39  

F. Uji Model Data Panel ................................................................................. 38 

G. Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel .......................................... 41 

1. Uji Chow ............................................................................................... 41 

2. Uji Hausman .......................................................................................... 42  

H. Multiple Regression .................................................................................... 42 

I. Pengujian Hipotesis .................................................................................... 43  

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian .......................................................................................... 45  

1. Statistik Deskriptif ................................................................................. 45  

2. Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel ..................................... 52  

2.1 Uji Chow ........................................................................................ 53 

2.2 Uji Hausman ................................................................................... 55  

3. Hasil Pengujian Hipotesis ...................................................................... 56  

3.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)........................................................ 57 

3.2  Uji Signifikansi Simultan (Uji-F) .................................................. 58 

3.3 Koefisien Determinasi (R²) ............................................................ 58 

B. Pembahasan ................................................................................................ 59 

1. Pengaruh Investment Opportunity Set (IOS) Terhadap Kinerja  

Perusahaan ............................................................................................. 59 

2. Pengaruh Board Independence Terhadap Kinerja Perusahaan.............. 60 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN  

A. Simpulan ..................................................................................................... 63   

B. Saran ........................................................................................................... 64 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN  

 

 



xii 

   

 
 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel           Halaman  

1. Penelitian Terdahulu ........................................................................................... 24  

2. Proses Pengambilan Sampel ............................................................................... 34  

3. Daftar Sampel Penelitian .................................................................................... 34  

4. Statistik Deskriptif Seluruh Variabel .................................................................. 45  

5. Nilai Rata-Rata Variabel PER............................................................................. 48 

6. Nilai Rata-Rata Variabel Investment Opportunity Set (IOS) .............................. 49 

7. Nilai Rata-Rata Variabel Board Independence ................................................... 51  

8. Hasil Regresi Menggunakan Perbandingan Common Effect dan Fixed Effect ... 53 

9. Hasil Uji Chow ................................................................................................... 54 

10. Hasil Regresi Menggunakan Perbandingan Fixed Effect dan Random Effect .... 55  

11.  Hasil Uji Hausman ............................................................................................. 56  

12. Hasil Regresi Linear Berganda ........................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

   

 
 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar                  Halaman  

1. Rerangka Pemikiran .......................................................................................... 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



xiv 

   

 
 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran Halaman  

1. Nama Perusahaan Sampel Pada Sub Sektor Property dan Real Estate .. L-1 

2. Hasil Perhitungan PER ........................................................................... L-2 

3. Hasil Perhitungan IOS ............................................................................ L-3 

4. Hasil Perhitungan BI ............................................................................... L-4 

5. Hasil Perhitungan Leverage .................................................................... L-5  

6. Hasil Perhitungan Ukuran Perusahaan (SIZE) ........................................ L-6 

7. Hasil Uji Statistik Deskriptif ................................................................... L-7 

8. Hasil Uji Common Effect ........................................................................ L-8 

9. Hasil Uji Fixed Effect .............................................................................. L-9  

10. Hasil Uji Random Effect ......................................................................... L-10 

11. Hasil Uji Chow ....................................................................................... L-11 

12. Hasil Uji Hausman .................................................................................. L-12  

13. Hasil Uji Analisis (Regresi Linear Berganda) ........................................ L-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



1 

   

 
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan pasar modal Indonesia di sepanjang tahun 2016 menunjukkan 

pencapaian positif yang disertai dengan tercatatnya sejumlah rekor baru pada 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 15,32% di level tertinggi kelima diantara 

bursa-bursa utama di dunia serta tertinggi kedua di kawasan Asia Pasifik. Hal ini 

menunjukkan bahwa masyarakat baik dalam maupun luar negeri semakin tertarik 

untuk menanamkan modal pada perusahaan di Indonesia. Semakin banyak 

investor yang menanamkan modal di Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia bisa dikatakan baik dan relatif stabil.  

Pertumbuhan ekonomi yang baik dan relatif stabil tentunya tidak terlepas dari 

berbagai permasalahan yang terjadi pada perusahaan seperti masalah agensi yang 

masih sering terjadi pada perusahaan, perbedaan kepentingan inilah yang sering 

menjadi permasalahan di Indonesia. Dengan meminimalkan konflik kepentingan 

yang terjadi diharapkan agen dapat bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik 

yaitu meningkatkan return perusahaan sehingga kinerja perusahaan meningkat 

(Tertius dan Christiawan, 2015). 

Peningkatan kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan menerapkan praktik tata 

kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) dengan penerapan 

corporate governance perusahaan akan mampu mengatasi masalah-masalah 

agensi dan akan membuat pengambilan keputusan perusahaan tidak terganggu, 
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sehingga kinerja perusahaan akan semakin baik. Penerapan corporate governance 

diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen karena hal 

tersebut akan mendorong pengambilan keputusan yang lebih efektif dan 

mengurangi asimetri informasi antara pihak-pihak eksekutif dan stakeholder 

perusahaan. Corporate governance dapat mengurangi konflik keagenan karena 

corporate governance akan mensejajarkan kepentingan antara pemegang saham 

dan manajemen.  

Corporate governance akan menciptakan kinerja perusahaan yang efisien dan 

meningkatkan kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan. Menurut 

Barnhart dan Rosenstein dalam Laksana (2015), corporate governance dapat 

dibedakan menjadi mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme 

internal perusahaan merupakan mekanisme corporate governance yang berada 

dalam perusahaan. Mekanisme internal yaitu terdiri dari dewan komisaris, dewan 

direksi, kontrol internal dan fungsi internal audit. Mekanisme eksternal adalah 

cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal 

seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian oleh pasar.  

Penerapan praktik tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance 

(GCG) juga dilakukan untuk meningkatkan nilai shareholder dan memastikan 

manajer melakukan kinerjanya untuk meningkatkan return bagi pemegang saham 

(Tertius dan Christiawan, 2015). Peningkatan return perusahaan tentu melalui 

berbagai langkah guna menstabilkan return perusahaan salah-satunya yaitu, 

kinerja perusahaan. Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan 

tugas tertentu dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi. 

Pengukuran kinerja secara garis besar dikelompokan menjadi dua, yaitu 
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pengukuran non finansial dan finansial. Kinerja non finansial adalah pengukuran 

kinerja dengan menggunakan informasi-informasi non finansial yang lebih 

dititikberatkan dari segi kualitas pelayanan kepada pelanggan. Sedangkan 

pengukuran kinerja secara finansial adalah penggunaan informasi-informasi 

keuangan dalam mengukur suatu kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dapat 

dinilai melalui berbagai macam indikator atau variabel untuk mengukur 

keberhasilan perusahaan, pada umumnya pertumbuhan pasar dapat menunjukkan 

kinerja perusahaan dalam keadaan baik sehingga investor akan  merespon positif 

dan nilai perusahaan akan meningkat. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan 

prospek perusahaan yang baik sehingga investor akan merespon positif sinyal 

tersebut dan berdampak pada peningkatan nilai dan kinerja perusahaan (Ayem, 

2016).  

Peningkatan nilai dan kinerja perusahaan tersebut merupakan kemampuan 

perusahaan yang lebih tinggi dalam mengeksploitasi kesempatan mengambil 

keuntungan, seperti Investment Opportunity Set, selanjutnya disingkat menjadi 

IOS sebagai opsi kesempatan investasi masa depan yang tidak hanya ditunjukkan 

dengan adanya proyek-proyek perusahaan saja tetapi juga dengan kemampuan 

pertumbuhan aktiva perusahaan atau proyek yang memiliki nilai bersih sekarang 

atau Net Present Value (NPV) positif.  

IOS memiliki peranan yang sangat penting bagi kinerja perusahaan karena 

perusahaan akan berusaha untuk menyajikan kinerja perusahaan yang positif 

sebagai opsi investasi di masa yang akan datang, sehingga IOS tersebut akan 

mempengaruhi kinerja pada suatu perusahaan (Christiningrum, 2015). Perusahaan 

yang melakukan berbagai opsi atau pilihan investasi memberikan sinyal bahwa 
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perusahaan tersebut sedang dalam masa tumbuh (Pagalung, 2003). Pertumbuhan 

merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan size, sementara IOS 

merupakan opsi untuk berinvestasi dalam proyek yang memiliki NPV yang positif 

sehingga IOS juga meningkatkan size perusahaan (Kallapur dan Trombley, 2001). 

Menurut Gaver dan Gaver dalam Ayem (2016), IOS merupakan nilai perusahaan 

yang besarnya tergantung pada pengeluaran-pengeluaran yang ditetapkan 

manajemen di masa yang akan datang yang pada saat ini merupakan pilihan-

pilihan investasi yang diharapkan akan menghasilkan return yang lebih besar. 

Smith dan Watts (1992) menyatakan bahwa manajemen investment opportunities 

membutuhkan pembuatan keputusan dan konsekuensinya tindakan manajerial 

menjadi unobservable. Tindakan manajer yang tidak dapat diobservasi 

(unobservable) dapat menyebabkan prinsipal tidak dapat mengetahui apakah 

manajer telah melakukan tindakan yang sesuai dengan keinginan prinsipal atau 

tidak. 

Tindakan manajer yang unobservable ini dapat menyebabkan kinerja perusahaan 

menurun, hal tersebut mengharuskan perusahaan memiliki dewan komisaris selain 

Chief Executive Officer (CEO). Menurut Egon Zehnder dalam Ayem (2016), 

Dewan Komisaris merupakan inti dari corporate governance yang ditugaskan 

untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam 

mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.  

Pada intinya, dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan 

mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. 

Dewan komisaris yang dapat menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen 

adalah board independence atau dewan komisaris independen sebagai anggota 
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dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan perusahaan 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, 2006). Jumlah 

komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan 

berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika 

jumlah dewan komisaris semakin banyak menandakan bahwa dewan komisaris 

yang melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan semakin 

baik. 

Mengingat manajemen yang bertanggung-jawab untuk meningkatkan efisiensi dan 

daya saing perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertanggung-jawab untuk 

mengawasi manajemen maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan 

kesuksesan perusahaan. Beberapa perusahaan melihat bahwa dewan direksi tidak 

berhubungan positif dengan kinerja perusahaan karena lebih memanipulasi kinerja 

perusahaan untuk mendapatkan kompensasi, terutama teori agensi yang 

menangkap hubungan kinerja pada struktur dewan direksi, oleh karena itu dewan 

komisaris dipercaya dapat mewakili para pemegang saham saat menjalankan 

perusahaan dengan keputusan strategis yang dibuat, selain itu dewan komisaris 

dapat mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh manajemen (Widyati, 2013). 

Peneliti memilih dewan komisaris independen, karena dari beberapa penelitian 

sebelumnya variabel yang digunakan adalah variabel corporate governance. 

Dalam penelitian ini peneliti ingin melakukan penelitian lebih khusus 

mengenai peran dewan komisaris independen (board independence) mengingat 

mekanisme dewan komisaris independen merupakan mekanisme yang dapat 
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menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen. Dewan komisaris merupakan inti 

dari Good Corporate Governance (GCG) dan tugas dewan komisaris adalah 

menjamin terlaksananya strategi perusahaan, mengawasi manajemen selaku agen 

yang mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas di 

dalam perusahaan. Di Indonesia, pedoman Good Corporate Governance dalam 

peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.33/POJK.04/2014 adalah emiten atau 

perusahaan publik wajib memiliki sekurang-kurangnya satu orang komisaris 

independen (board independence) dan jumlah komisaris independen wajib paling 

kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. 

Penelitian mengenai Investment Opportunity Set (IOS) dilakukan oleh Sun, et.al 

(2014) dan Marinda, et.al (2014). Hasil penelitian Sun, et.al (2014) menunjukkan 

IOS memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan 

menurut hasil penelitian Marinda, et.al (2014) yang menyatakan bahwa 

investment opportunity set tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan dikarenakan penambahan jumlah aktiva tidak selalu mempengaruhi 

kinerja keuangan perusahaan. 

Penelitian mengenai dewan komisaris independen dilakukan oleh Putra (2015), 

Sun, et.al (2014), Sheikh, et.al (2013), Widyati (2013) dan Manik (2011) dengan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen (board 

independence) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Widagdo dan Chariri 

(2014), Darwis (2009) dan Wulandari (2006) menyatakan bahwa dewan komisaris 

independen (board independence) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan, hal ini dikarenakan keberadaan komisaris independen dalam 
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perusahaan yang diobservasi dimungkinkan hanyalah bersifat formalitas untuk 

memenuhi regulasi saja. Sehingga keberadaan komisaris independen ini tidak 

untuk menjalankan fungsi monitoring yang baik dan tidak menggunakan 

indepedensinya untuk mengawasi kebijakan direksi. 

Penelitian tersebut merupakan beberapa contoh penelitian tentang Investment 

Opportunity Set (IOS) dan board independence yang menunjukkan masih kurang 

konsistennya penelitian mengenai mekanisme IOS dan board independence 

terhadap kinerja perusahaan. Terdapat masih banyak penelitian terdahulu 

mengenai IOS dan board independence terhadap kinerja perusahaan yang hasilnya 

masih berbeda-beda. Research gap inilah salah satu yang melatarbelakangi 

peneliti ingin melakukan penelitian mengenai IOS dan board independence 

terhadap kinerja perusahaan. 

Peneliti memilih perusahaan sub sektor property dan real estate karena sektor 

tersebut sedang mengalami peningkatan dan kita ketahui bahwa Indonesia sedang 

banyak melakukan pembangunan guna memajukan perkembangan infrastruktur. 

Meningkatnya laju pertumbuhan sektor property dan real estate di Indonesia 

menarik para investor untuk berinvestasi pada perusahaan property dan real estate 

di Indonesia.  

Sektor property merupakan hak atau kepemilikan, sedangkan real estate 

merupakan tanah dan bangunan sehingga sektor property dan real estate 

merupakan kesatuan dalam suatu industri perusahaan tersebut. Sektor property 

dan real estate merupakan indikator penting untuk menganalisis kesehatan 

ekonomi suatu negara. Industri property juga merupakan sektor yang pertama 



8 

   

 
 

memberi sinyal jatuh atau sedang bangunnya perekonomian sebuah negara 

(Marinda, et.al 2014). 

Dari uraian tersebut, kita sadari bahwa kinerja perusahaan sebagai indikator atau 

variabel untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam menarik 

minat investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. Pada penelitian ini 

variabel dependen kinerja perusahaan diperkuat oleh adanya leverage dan ukuran 

perusahaan sebagai variabel kontrol kinerja perusahaan. Analisis leverage ikut 

berperan dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan karena dengan analisis 

tersebut, perusahaan-perusahaan yang memperoleh sumber dana dengan 

berhutang dapat mengetahui pengaruh pinjaman yang diambil perusahaan 

terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan (Isbanah, 2015). Kinerja 

keuangan perusahaan juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Besar kecilnya 

perusahaan yang diukur dengan total asset yang dimiliki berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan perusahaan tersebut (Isbanah, 2015).  

Peningkatan nilai dan kinerja perusahaan tersebut merupakan kemampuan 

perusahaan yang lebih tinggi dalam mengeksploitasi kesempatan mengambil 

keuntungan, seperti IOS yang memiliki peranan sangat penting bagi kinerja 

perusahaan. Perusahaan yang melakukan berbagai pilihan investasi memberikan 

sinyal bahwa perusahaan tersebut sedang dalam masa tumbuh atau berkembang 

(Pagalung, 2003). Perusahaan yang berkembang dengan baik tentu tidak terlepas 

dari pertanggung-jawaban terhadap kinerja perusahaan yang dilakukan. 

Pengawasan terhadap kinerja perusahaan menjadi faktor berkembangnya suatu 

perusahaan, sehingga perusahaan harus memiliki dewan komisaris seperti dewan 

komisaris yang tidak terafiliasi dengan perusahaan, yaitu dewan komisaris 



9 

   

 
 

independen (board independence) yang melakukan pengawasan kinerja 

perusahaan serta mengurangi adanya masalah agensi karena mekanisme dewan 

komisaris merupakan mekanisme yang dapat menyelaraskan kepentingan 

prinsipal dan agen.  

Implementasi pada Good Corporate Governance (GCG) menjelaskan bahwa 

keberadaan anggota komisaris independen diharapkan tidak hanya menjadi 

pelengkap dalam menjamin terlaksananya strategi perusahaan, mengawasi 

perusahaan dan mengawasi manajemen selaku agen yang mengelola perusahaan 

karena lemahnya pengawasan terhadap manajemen yang diindikasikan sebagai 

salah satu penyebab buruknya kinerja keuangan suatu perusahaan, oleh sebab itu 

setiap perusahaan yang menerapkan corporate governance diharuskan memiliki 

dewan komisaris independen karena dewan komisaris independen berfungsi 

sebagai pemisah kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajemen.  

Keberadaan dewan komisaris independen diharapkan berjalannya fungsi 

pengawasan terhadap dewan direksi dan manajemen perusahaan menjadi lebih 

optimal dan penilaian atas kinerja manajemen menjadi lebih objektif, maka 

manajemen perusahaan akan terus meningkatkan kinerjanya yang akan berimbas 

pada meningkatnya kinerja perusahaan (Widagdo dan Chariri, 2014). Menurut 

Stiles dan Taylor dalam Putra (2015) menjelaskan bahwa tingginya proporsi untuk 

komisaris independen akan meningkatkan kinerja perusahaan dikarenakan bahwa 

semakin tinggi proporsi komisaris independen maka semakin tinggi pula tingkat 

pengawasan terhadap dewan direksi dan manajemen perusahaan menjadi lebih 

optimal dan penilaian atas kinerja manajemen menjadi lebih objektif.   
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Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu kinerja perusahaan dan 

menggunakan variabel independen yaitu Investment Opportunity Set (IOS) dan 

board independence serta menambahkan variabel kontrol yaitu leverage dan 

ukuran perusahaan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Investment Opportunity Set 

(IOS) dan Board Independence Terhadap Kinerja Perusahaan Pada 

Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2012-2016. ” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Investment Opportunity Set (IOS) mempengaruhi kinerja perusahaan 

secara signifikan pada sub sektor property dan real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016 ? 

2. Apakah board independence (dewan komisaris independen) mempengaruhi 

kinerja perusahaan secara signifikan pada sub sektor property dan real estate 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  periode 2012-2016 ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka secara umum penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pengaruh Investment Opportunity Set (IOS) terhadap kinerja 

perusahaan secara signifikan pada sub sektor property dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia  periode 2012-2016. 
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2. Mengetahui pengaruh board independence terhadap kinerja perusahaan secara 

signifikan pada sub sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia  periode 2012-2016. 

D. Manfaat Penelitian  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan 

kontribusi sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti untuk menambah wawasan mengenai Investment Opportunity Set 

(IOS) dan board independence di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kinerja 

perusahaan. 

2. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literatur dan 

referensi bagi peneliti selanjutnya dan diharapkan pula dapat memberikan 

sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen 

keuangan khususnya. 

3. Bagi pihak perusahaan atau manajemen hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai referensi untuk pengambilan keputusan oleh manajemen 

perusahaan mengenai penerapan Investment Opportunity Set (IOS) dan dewan 

komisaris independen (board independence) dalam perusahaan. 
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II. KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori  

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara 

pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan karena teori ini menjelaskan 

hubungan kontraktual antara principals dan agents (Arifin, 2007). Pihak 

principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu agent, 

untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya 

sebagai pengambil keputusan (Jensen and Meckling dalam Putra, 2015). Dalam 

penelitian ini principals adalah pemegang saham yang menyerahkan pengelolaan 

perusahaan kepada agent yaitu pihak manajemen untuk mengambil tindakan atas 

nama prinsipal. 

Setiap keputusan yang diambil oleh manajemen harus sesuai dengan strategi yang 

telah ditetapkan perusahaan sehingga diharapkan pengambilan keputusan tersebut 

dapat memaksimalkan kinerja perusahaan. Tetapi pada kenyataannya harapan 

untuk memaksimalkan kinerja perusahaan sering tidak terwujud, hal tersebut 

dikarenakan dalam pengambilan keputusan manajemen seringkali lebih 

mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan perusahaan. 

Permasalahan tersebut yang akhirnya memunculkan perdebatan yang disebabkan 

masalah agensi.  Perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer 

akan memunculkan sebuah konflik yang disebut dengan konflik agensi, perbedaan 



13 

   

 
 

kepentingan tersebut dalam bentuk kecurangan manajer untuk memenuhi 

kepentingan sendiri yang akan merugikan pihak pemegang saham. Pihak manajer 

sebagai agen perusahaan yang mengetahui segala informasi tentang perusahaan 

dan pemegang saham penerima inforamasi dari manajer. Dalam hal ini bisa saja 

pihak manajer dalam menyampaikan informasi kepada pemegang saham tidak 

semua informasi disampaikan sehingga akan menimbulkan asimetri informasi, 

yaitu kondisi dimana informasi yang dimiliki oleh pemegang saham dan manajer 

tidak seimbang. 

Wulandari (2006) juga menjelaskan hubungan keagenan (agency relationship) 

sebagai hubungan yang muncul akibat adanya kontrak yang ditetapkan antara 

principal yang menggunakan agent untuk melakukan jasa atas nama principal 

yang meliputi pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agent. 

Walaupun terdapat kontrak, agent tidak akan melakukan hal yang terbaik untuk 

kepentingan principal. Hal tersebutlah yang menimbulkan adanya konflik 

kepentingan antara agent dengan pemilik (principal). Konflik kepentingan 

semakin meningkat terutama karena principal tidak dapat memonitor aktivitas 

Chief Executive Officer (CEO) sehari-hari untuk memastikan bahwa CEO bekerja 

sesuai dengan keinginan pemegang saham.  

Konflik agensi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu : (1) Konflik agensi 

antarapemegang saham dan manajer. Penyebab konflik antara manajer dengan 

kepentingan pemegang saham diantaranya adalah pembuatan keputusan yang 

berkaitan dengan aktifitas pencairan dana dan pembuatan keputusan yang 

berkaitan dengan bagaimana dana yang diperoleh tersebut diinvestasikan. (2) 

Konflik agensi antara pemegang saham dan kreditor, oleh sebab itu diperlukan 
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suatu kontrol dalam perusahaan untuk mengurangi masalah agensi tersebut. Hart 

dalam Laksana (2015) juga mengungkapkan bahwa corporate governance 

diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dengan 

manajer, dan untuk menyamakan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan 

pengelola perusahaan. 

2. Good Corporate Governance (GCG) 

Corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan  

mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan 

nilai perusahaan kepada para pemegang saham (Brown dan Caylor dalam 

Laksana, 2015). Secara umum, corporate governance dapat didefinisikan sebagai 

suatu proses dan struktur yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan 

keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai 

pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan 

stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai 

etika. Corporate governance dapat pula diartikan sebagai mekanisme pengelolaan 

perusahaan untuk memastikan bahwa tindakan manajemen akan selalu diarahkan 

pada peningkatan nilai perusahaan (Baridwan dalam Syafiqurrahman, 2014). 

Beberapa definisi mengenai corporate governance menjelaskan bahwa dalam 

corporate governance terdapat unsur penting di dalamnya yaitu adanya hubungan 

agensi. Hubungan agensi dalam corporate governance melibatkan semua 

pemegang kepentingan (stakeholders) perusahaan dalam rangka mengendalikan 

perusahaan. Tujuan dari penerapan corporate governance ini adalah agar 

menyeimbangkan kepentingan antara pemilik saham dan manajemen sehingga 

dapat meningkatkan nilai tambah perusahaan (Syafiqurrahman, 2014). 



15 

   

 
 

a. Asas Good Corporate Governance 

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap 

aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Menurut Komite Nasional 

Kebijakan Governance (2006) asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, 

responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk 

mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan 

memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders). Asas Good Corporate 

Governance tersebut adalah : 

1. Transparansi (Transparency)  

Transparansi untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan 

harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah 

diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil 

inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh 

peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan 

keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. 

2. Akuntabilitas (Accountability)  

Perusahaan harus dapat mempertanggung-jawabkan kinerjanya secara transparan 

dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai 

dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan 

pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan 

prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 

3. Pertanggung-jawaban (Responsibility)  

Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan 

dipatuhinya nilai-nilai sosial. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana 
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ditetapkan oleh hukum dan kerja sama aktif antara perusahaan serta para 

pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan 

perusahaan yang sehat dan aspek keuangan. 

4. Independensi (Independency)  

Independensi sebagai asas dalam melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan 

harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak 

saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)  

Asas ini menekankan pada jaminan perlindungan hak-hak para pemegang saham 

minoritas dan pemegang saham asing serta perlakuan yang setara terhadap semua 

investor. Praktek kewajaran ini juga mencakup adanya sistem hukum dan 

peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini 

penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham khususnya pemegang 

saham minoritas dari praktek kecurangan dan praktek-praktek insider trading. 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan 

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan 

asas kewajaran dan kesetaraan. 

b. Mekanisme Good Corporate Governance 

Mekanisme untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja keuangan merupakan 

bagian dari penerapan tata kelola yang baik dalam organisasi atau lebih dikenal 

dengan good corporate governance. Menurut Barnhart dan Rosenstein dalam 

Laksana (2015), mekanisme corporate governance dibagi menjadi dua kelompok, 

yaitu internal mechanism dan external mechanism. Internal mechanism 
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(mekanisme internal) adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan 

menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, 

komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan 

board of director. Sedangkan external mechanism (mekanisme eksternal) adalah 

cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, 

seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian oleh pasar.  

Berjalannya kedua mekanisme tersebut secara bersamaan, maka sistem corporate 

governance perusahaan mencoba memotivasi manajer agar memaksimalkan nilai 

pemegang saham dengan pasar modal sebagai sarana untuk mendapatkan sumber 

dana atau alternatif pembiayaan. 

3. Kinerja Perusahaan 

Kinerja perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk mengelola dan 

mengalokasikan sumber daya yang dimiliki agar mencapai tujuan (goal ending).   

Kinerja perusahaan dapat menjadi petunjuk arah naik turunnya harga saham suatu 

perusahaan, baik dan buruknya suatu perusahaan dapat digambarkan melalui 

kinerja keuangan suatu perusahaan. Hal ini dapat diketahui dengan menganalisis 

menggunakan alat-alat analisis keuangan untuk mengetahui baik buruknya kondisi 

keuangan dan prestasi keuangan sebuah perusahaan dalam waktu tertentu 

(Wibowo dalam Nadiyah, 2017).  

Pengukuran kinerja secara finansial adalah penggunaan informasi-informasi 

keuangan dalam mengukur suatu kinerja perusahaan. Informasi keuangan tersebut 

akan digunakan sebagai tolak ukur dan pedoman bagi investor dalam melakukan 

transaksi jual-beli saham suatu perusahaan. Analisis rasio merupakan bentuk atau 
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cara yang umum digunakan dalam analisis laporan finansial. Rasio merupakan 

alat yang digunakan untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor yang satu 

dengan faktor yang lain dari suatu analisis laporan finansial. Manfaat analisis 

rasio pada dasarnya tidak hanya berguna untuk kepentingan pihak internal saja 

melainkan juga bagi pihak luar. Penilaian kinerja perusahaan bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas operasional perusahaan (Laksana, 2015). 

Indikator analisis kinerja perusahaan dapat diukur dengan rasio nilai pasar seperti 

Price to Earning Ratio (PER) yang menggambarkan apresiasi pasar terhadap 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba serta mencerminkan informasi 

yang akurat atas kegiatan investasi yang akan dilakukan. Indikator tersebut dapat 

membantu investor dalam penilaian atas suatu pencapaian kinerja perusahaan 

(Nadiyah, 2017). Kinerja perusahaan sebagai gambaran baik buruknya kondisi 

keuangan suatu perusahaan, maka dalam membahas metode penilaian kinerja 

keuangan, perusahaan harus didasarkan pada data keuangan yang dipublikasikan 

yang dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum.  

4. Investment Opportunity Set (IOS) 

Menurut Myers dalam Marinda, et.al (2014), IOS merupakan keputusan investasi 

dalam bentuk kombinasi antara aktiva yang dimiliki (asset in place) dan pilihan 

investasi yang akan datang dengan Net Present Value (NPV) positif yang akan 

mempengaruhi nilai dan kinerja perusahaan. Perusahaan yang memiliki set 

kesempatan investasi atau Investment Opportunity Set (IOS) yang tinggi akan 

mempengaruhi perubahan tingkat laba dan menunjukkan growth opportunity pada 

perusahaan. Investment Opportunity Set (IOS) memiliki kandungan informasi 

yang dibutuhkan oleh investor dipasar modal, karena IOS merupakan proksi 
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realisasi pertumbuhan perusahaan dan berhubungan dengan berbagai variabel 

kebijakan perusahaan, antara lain kebijakan pendanaan atau struktur utang, 

kebijakan dividen, dan kebijakan kompensasi. Perusahaan dihadapkan pada 

perencanaan keputusan yang akan menimbulkan pengaruh besar di masa 

mendatang, perusahaan yang baik diharapkan mampu mengambil keputusan-

keputusan yang tepat atas peluang atau kesempatan yang muncul saat ini, agar 

dimasa mendatang peluang tersebut dapat terealisasi yang memberi keuntungan 

lebih bagi perusahaan (Simamora dkk, 2014).  

Menurut Puteri dalam Simamora dkk, (2014) opsi investasi masa depan atau set 

kesempatan investasi tidak semata-mata hanya ditunjukkan dengan adanya 

proyek-proyek yang didukung oleh kegiatan riset dan pengembangan saja, tetapi 

juga dengan kemampuan perusahaan yang lebih tinggi dalam mengeksploitasi 

kesempatan mengambil keuntungan dibandingkan dengan perusahaan lain yang 

setara dalam suatu kelompok industrinya. Menurut Kallapur dan Trombley (2001) 

kemampuan perusahaan yang lebih tinggi ini bersifat tidak dapat diobservasi 

(unobservable), oleh karena itu perlu dipilih suatu proksi yang dapat dihubungkan 

dengan variabel lain dalam perusahaan. Menurut Puteri dalam Simamora dkk, 

(2014) terdapat 3 jenis proksi dalam menentukan IOS, yaitu : 

1. Proksi IOS berbasis pada harga, merupakan proksi yang menyatakan bahwa 

prospek pertumbuhan perusahaan sebagian dinyatakan dalam harga pasar. 

Rasio-rasio tersebut antara lain:  

a. Market to book value equity  

b. Tobin’s Q  

c. Ratio of property, plant, and equipment to firm value  
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d. Ratio of depreciation to firm value  

e. Market to book value of assets  

f. Earning to price ratio  

2. Proksi IOS berbasis pada investasi, merupakan proksi yang percaya pada 

gagasan bahwa suatu level kegiatan investasi yang tinggi berkaitan secara 

positif dengan nilai IOS suatu perusahaan. Rasio-rasio yang sering digunakan 

antara lain:  

a. Rasio investment to net sales  

b. Rasio capital expenditure to book value asset  

c. Rasio capital expenditure to market value of assets  

3. Proksi IOS berbasis pada varian (variance measurement) merupakan proksi 

yang mengungkapkan bahwa suatu opsi akan menjadi lebih bernilai jika 

menggunakan variabilitas ukuran untuk memperkirakan besarnya opsi yang 

tumbuh, seperti variabilitas return yang mendasari peningkatan aset. Ukuran 

yang digunakan antara lain:  

a. Varian return  

b. Beta asset  

Menurut Kallapur dan Trombley (2001) rasio market to book value equity 

merupakan rasio yang paling berhubungan dengan pertumbuhan dimasa depan 

(future growth) karena rasio market to book value equity yang tinggi memiliki 

pertumbuhan aktiva dan ekuitas yang besar pada suatu perusahaan, sehingga pada 

penelitian ini menggunakan proksi berbasis harga dengan rasio market to book 

value equity (MBVE).  
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Secara umum IOS menggambarkan tentang luasnya kesempatan atau peluang 

investasi bagi suatu perusahaan, namun sangat bergantung pada pilihan 

expenditure perusahaan untuk kepentingan di masa yang akan datang (Simamora 

dkk, 2014). Perusahaan yang melakukan berbagai pilihan investasi memberikan 

sinyal bahwa perusahaan tersebut sedang dalam masa tumbuh. 

5. Board Independence 

Board independence atau dewan komisaris independen adalah anggota dewan 

komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris 

lainnya 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, 2006). Jumlah komisaris independen harus 

dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Jika jumlah dewan komisaris semakin 

banyak menandakan bahwa dewan komisaris yang melakukan fungsi pengawasan 

dan koordinasi dalam perusahaan semakin baik.  

Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 tahun 2007, didalamnya 

juga mengatur mengenai komisaris independen dimana Undang-Undang 

Perseroan Terbatas (UUPT) mewajibkan dalam perseroan untuk menempatkan 

minimal satu orang komisaris independen dan satu orang komisaris utusan. 

Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa dengan adanya 

komisaris independen dalam satu perusahaan, maka komisaris dapat bertindak 

lebih independen sebagai dewan yang melakukan pengawasan pada suatu 

perusahaan. Beberapa perusahaan melihat bahwa dewan direksi tidak 
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berhubungan positif dengan kinerja perusahaan karena lebih memanipulasi kinerja 

perusahaan untuk mendapatkan kompensasi, terutama teori agensi yang 

menangkap hubungan kinerja pada struktur dewan direksi, oleh karena itu dewan 

komisaris dipercaya dapat mewakili para pemegang saham saat menjalankan 

perusahaan dengan keputusan strategis yang dibuat (Widyati, 2013). 

Di Indonesia, pedoman Good Corporate Governance dalam peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) No.33/POJK.04/2014 adalah emiten atau perusahaan publik 

wajib memiliki sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen (board 

independence) dan jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari 

jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Kriteria komisaris independen (Board 

Independence) secara rinci diatur dalam peraturan OJK, yaitu : 

a. Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. 

b. Tidak mempunyai saham emiten atau perusahaan public baik langsung 

maupun tidak langsung. 

c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan komisaris, direksi dan pemegang 

saham utama emiten atau perusahaan publik.  

d. Tidak mempunyai hubungan usaha dengan emiten atau perusahaan publik baik 

langsung maupun tidak langsung.  

 

6. Leverage  

Leverage merupakan pengukur aktiva yang dibiayai dengan hutang. Hutang yang 

digunakan untuk membiayai aktiva berasal dari kreditor, bukan dari pemegang 

saham ataupun investor. Leverage juga dapat didefinisikan sebagai besarnya rasio 

total asset dalam setiap ekuitasnya. Angka rasio leverage ini biasanya digunakan 

untuk mengetahui besarnya hutang dalam total asset perusahaan. Menurut 
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Brigham dalam Isbanah (2015) leverage dapat dikelompokkan menjadi dua tipe 

yaitu financial leverage dan leverage operasi. Financial Leverage adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat sekuritas berpenghasilan tetap (hutang dan 

saham preferen) yang digunakan dalam struktur modal perusahaan. Financial 

leverage terjadi pada saat perusahaan menggunakan pembiayaan dengan dana 

yang menimbulkan beban tetap bagi perusahaan, salah satunya adalah pengguna 

hutang. Leverage operasi adalah biaya tetap yang digunakan dalam operasi suatu 

perusahaan. Leverage operasi merupakan suatu indikator perubahan laba bersih 

yang diakibatkan oleh volume penjualan. Jika sebagian besar biaya perusahaan 

merupakan biaya tetap dan tidak menurun apabila permintaan menurun, risiko 

bisnis perusahaan akan besar.  

Perusahaan dengan rasio leverage yang rendah memiliki resiko rugi yang lebih 

kecil jika kondisi ekonomi sedang menurun, tetapi juga memiliki hasil 

pengembalian yang lebih rendah jika kondisi ekonomi membaik. Sebaliknya, 

perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi mengemban resiko rugi yang besar, 

tetapi juga memiliki kesempatan untuk memperoleh laba yang tinggi (Ludijanto, 

2014). Proses hasil pengembalian yang tinggi memang diinginkan, tetapi para in-

vestor umumnya menolak untuk menerima risiko. Keputusan untuk menggunakan 

leverage harus menyeimbangkan hasil pengembalian yang lebih tinggi terhadap 

peningkatan resiko. 

7. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan gambaran dalam menunjukkan besar kecilnya 

suatu perusahaan yang dapat dilihat dari besar kecilnya modal yang digunakan, 

total aktiva yang dimiliki, atau total penjualan yang diperoleh. Variabel ukuran 
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perusahaan dapat diukur melalui ukuran aktiva penjualan bersih, dan kapitalisasi 

pasar (Nadiyah, 2017). Ukuran perusahaan dinyatakan dengan total aset, jika 

semakin besar total aset perusahaan maka akan semakin besar pula ukuran 

perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba yang 

lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset sedikit atau rendah. 

Perusahaan yang relatif besar kinerjanya akan dilihat oleh public, sehingga 

perusahaan tersebut akan melaporkan kondisi keuangannya lebih berhati-hati dan 

lebih transparan, oleh karena itu semakin besar ukuran suatu perusahaan memiliki 

kualitas laba yang lebih tinggi.  

B. Penelitian Terdahulu 

Investment Opportunity Set masih menjadi isu bahwa IOS dapat mencerminkan 

peningkatan kinerja suatu perusahaan dilihat pada tingkat ketersedian proyek 

investasi yang memiliki NPV positif. Penentuan terdapatnya board independence 

(dewan komisaris independen) dalam suatu struktur organisasi perusahaan sampai 

saat ini masih menjadi isu yang sangat penting pada GCG. Banyak penelitian 

empiris dilakukan untuk menentukan tingkat kepentingan board independence 

(dewan komisaris independen) pada suatu perusahaan. Berbagai model pengujian 

IOS dan board independence (dewan komisaris independen) dengan 

menggunakan berbagai macam alat analisis penelitan. Berikut beberapa penelitian 

terdahulu mengenai IOS dan board independence (dewan komisaris independen). 

TABEL 2.1 PENELITIAN TERDAHULU 

No. Nama Peneliti Variabel Metode Hasil 

1 Prantama dan 

Topowijono 

Variabel Dependen: 

Kinerja perusahaan 

Regresi Linier 

Berganda 

Kepemilikan institusional 

dan proporsi dewan 
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(2015)  Variabel Independen:  
Kepemilikan 

institusional, dan 

proporsi dewan 

komisaris independen. 

 

 

komisaris independen tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan 

perusahaan 

 

 

 

2 Putra  (2015) 

 

Variabel Dependen: 

Kinerja perusahaan 

 

Variabel Independen: 

Dewan komisaris, 

proporsi komisaris 

independen 

 

 

 Regresi RET 

 

 

Dewan komisaris dengan 

moderasi ukuran  

perusahaan memiliki 

pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap kinerja 

perusahaan.  

 

Komisaris independen 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja 

perusahaan  

 

3  Sun, et.al 

(2014) 

Variabel Dependen : 

Kinerja perusahaan  

 

Variabel Independen : 

IOS, board 

independence (dewan 

komisaris independen) 

Regresi Linier Investment Opportunity Set 

(IOS) berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja 

perusahaan.  
 

 Komisaris independen 

berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan. 

 

4 Marinda, et al 

(2014) 

Variabel Dependen : 

Kinerja perusahaan  

 

Variabel Independen : 

Investment Oppurtunity 

Set (IOS) dan Struktur 

Modal  

Regresi Linier Investment Opportunity Set 

(IOS) berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kinerja 

perusahaan.  

 

 

Struktur modal berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja  

perusahaan. 

 

5 Widagdo dan 

Chariri (2014) 

Variabel Dependen : 

Kinerja Keuangan  

 

Variabel Independen : 

Ukuran dewan 

komisaris, 

independensi dewan 

komisaris, kepemilikan 

manajerial,  jumlah  

rapat dewan komisaris 

 

Regresi Linier 

Berganda 

Ukuran dewan komisaris 

berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan.  

 

Independensi dewan 

komisaris, kepemilikan 

manajerial, jumlah rapat 

dewan komisaris tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan. 

 

6 Sheikh, et al 

(2013) 

Variabel Dependen : 

Kinerja Keuangan  

Regresi Linier Ukuran dewan komisaris, 

CEO duality berpengaruh 
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Variabel Independen : 

Ukuran dewan 

komisaris,kepemilikan 

manajerial, CEO 

duality 

 

positif signifikan terhadap 

kinerja perusahaan 

 

Kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif 

terhadap kinerja perusahaan 

 

7 Widyati (2013) Variabel Dependen : 

Kinerja Keuangan  

 

Variabel Independen : 

Pengaruh dewan 

direksi, komisaris 

independen, komite 

audit, kepemilikan 

manajerial dan 

kepemilikan 

institusionl 

Regresi linear 

Berganda 

Dewan direksi, komisaris 

independen, komite audit, 

kepemilikan manajerial, dan 

kepemilikan institusional 

berpengaruh  

secara simultan terhadap 

kinerja keuangan.  

 

Secara parsial komisaris 

independen dan kepemilikan 

institusional berpengaruh  

positif 

terhadap kinerja keuangan 

perusahaan.  

 

8 Manik (2011)  Variabel Dependen : 

Kinerja Keuangan  

 

Variabel Independen : 

Kepemilikan 

Manajemen, Komisaris 

Independen, Komite 

Audit dan Umur 

Perusahaan 

Regresi linear 

Berganda 

Kepemilikan instansi tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja perusahaan 

 

Kepemilikan manajemen, 

komisaris independen, 

komite audit dan umur 

perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

perusahaan 

 

9 Darwis (2009) Variabel Dependen : 

Kinerja Keuangan  

 

Variabel Independen : 

Komisaris independen, 

kepemilikan manajerial 

dan kepemilikan 

institusional 

 

Variabel Kontrol : 

Kesempatan 

Pertumbuhan 

(investment 

opportunities) dan 

ukuran perusahaan 

 

Regresi linear 

Berganda 

Komisaris independen dan 

kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan. 

 

Kepemilikan institusional 

berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan. 

 

 

Kesempatan Pertumbuhan 

(investment opportunities) 

dan ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh terhadap 

kinerja perusahaan. 

 

10 Wulandari 

(2006) 
Variabel Dependen : 

Kinerja Keuangan  

 

 

Regresi linear 

Berganda 

Dewan direktur, proporsi 

dewan komisaris 

independen, institutional 

ownership tidak signifikan 
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Variabel Independen : 

Dewan direktur, 

proporsi dewan 

komisaris independen , 

institutional ownership 

dan  Debt to equity 

berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan. 

 

Debt to equity berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja peusahaan. 

 

C. Rerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis  

Model penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel  independen 

serta menambahkan variabel kontrol. Variabel dependen dalam penelitaian ini 

adalah kinerja perusahaan, variabel independen Investment Opportunity Set (IOS) 

dan Board Independence serta variabel kontrol yaitu leverage dan ukuran 

perusahaan.  

Investment Opportunity Set (IOS) merupakan keputusan investasi dalam bentuk 

kombinasi antara aktiva yang dimiliki (asset in place) dan pilihan investasi yang 

akan datang dengan Net Present Value (NPV) positif yang akan mempengaruhi 

nilai dan kinerja perusahaan, IOS digunakan sebagai dasar untuk menentukan 

klasifikasi pertumbuhan di masa depan (future growth). Perusahaan yang 

memiliki set kesempatan investasi atau IOS tinggi memiliki peluang pertumbuhan 

yang tinggi yang akan mempengaruhi perubahan tingkat laba. Perusahaan yang 

memiliki set kesempatan investasi tentu harus diikuti oleh penilaian kinerja 

perusahaan yang baik untuk mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan yang 

telah dicapai oleh perusahaan agar dapat terus meningkat.  

Penelitian ini menggunakan variabel dependen kinerja perusahaan yang diperkuat 

oleh adanya leverage dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol kinerja 

perusahaan. Analisis leverage ikut berperan dalam upaya meningkatkan kinerja 

keuangan karena dengan analisis tersebut, perusahaan-perusahaan yang 
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memperoleh sumber dana dengan berhutang dapat mengetahui pengaruh pinjaman 

yang diambil perusahaan terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan 

(Isbanah, 2015). Kinerja perusahaan juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. 

Besar kecilnya perusahaan yang diukur dengan total asset yang dimiliki 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan tersebut (Isbanah, 2015).  

Kinerja perusahaan yang baik tentu tidak terlepas dari adanya fungsi controlling 

yang dilakukan oleh komisaris independen yang tidak memiliki hubungan khusus 

atau berasal dari luar emiten perusahaan dan dapat meminimalisirkan adanya 

masalah agensi. Proporsi dewan komisaris independen akan dapat memberikan 

kontribusi terhadap hasil penyusunan pengambilan keputusan dalam perusahaan 

termasuk di dalamnya proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas 

sehingga mencerminkan kinerja perusahaan yang baik. 

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis ingin mengetahui pengaruh 

Investment Opportunity Set (IOS) terhadap kinerja perusahaan dan pengaruh 

board independence terhadap kinerja perusahaan, maka penulis menjabarkan 

permasalahan sebagai berikut : 

 Variabel Independen  

 

Variabel Dependen  

 

 

Variabel Kontrol  

 

X1 = Investment 

Opportunity Set (IOS) 

X2 = Board 

Independence 

Y = Kinerja 

Perusahaan 

1. Leverage  

2. Ukuran Perusahaan  

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 
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1. Pengaruh Investment Opportunity Set (IOS) terhadap Kinerja Perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian Ayem (2016), kesempatan investasi atau Investment 

Opportunity Set (IOS) menunjukkan investasi perusahaan atau opsi pertumbuhan 

perusahaan. Nilai opsi pertumbuhan perusahaan yang dibentuk melalui indikator 

nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Pengeluaran 

investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa 

yang akan datang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator 

pertumbuhan kinerja perusahaan. Menurut Myers dalam Marinda, et.al (2014), 

IOS merupakan keputusan investasi dalam bentuk kombinasi antara aktiva yang 

dimiliki (asset in place) dan pilihan investasi yang akan datang dengan Net 

Present Value (NPV) positif yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki set kesempatan investasi atau IOS yang tinggi akan 

mempengaruhi perubahan tingkat laba. Pilihan investasi merupakan suatu 

kesempatan untuk berkembang dalam perusahaan. 

Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai 

berikut :  

H1 : Investment Opportunity Set (IOS) berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. 

2. Pengaruh Board Independence (dewan komisaris independen) terhadap 

Kinerja Perusahaan 

Fungsi pengawasan oleh dewan komisaris dirasa belum cukup, karena anggota 

dewan komisaris bisa saja berasal dari pemegang saham perusahaan atau anggota 

dewan direksi. Menurut peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 adalah dewan 

komisaris independen anggotanya tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan 
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Emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau 

pemegang saham utama Emiten atau perusahaan publik tersebut karena dewan 

komisaris independen berfungsi sebagai pemisah kepentingan antara pemilik 

perusahaan dengan manajemen. Adanya dewan komisaris independen, diharapkan 

fungsi pengawasan terhadap dewan direksi dan manajemen perusahaan menjadi 

lebih optimal dan penilaian atas kinerja manajemen menjadi lebih objektif.  

Bukti empiris mengenai jumlah komisaris independen yang efektif menurut 

Yawson dalam Putra (2015), ketika tingginya proporsi untuk komisaris eksternal 

maka komisaris eksternal akan memberikan sanksi yang tegas terhadap pekerja 

yang mengalami penurunan kinerja. Hal ini menjelaskan bahwa komisaris 

independen berpikir lebih obyektif dibanding dewan komisaris dan direksi. 

Proporsi dewan komisaris akan mempengaruhi tingkat kinerja suatu perusahaan, 

meningkatnya kinerja perusahaan tersebut menunjukkan bahwa pasar merespon 

positif pada perusahaan yang memiliki proporsi komisaris independen yang lebih 

besar (Tertius dan Christiawan, 2015).   

Berdasarkan paparan tersebut menjadi dasar pengembangan hipotesis kedua 

dalam penelitian, yaitu seperti berikut ini: 

H2: Board independence (dewan komisaris independen) berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan pada sub sektor property dan real 

estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Bursa 

Efek Indonesia merupakan situs perusahaan yang mempublikasikan laporan 

keuangan perusahaan-perusahaan go public di Indonesia. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 2012-2016 yang meliputi 

data laporan keuangan tahunan atau annual report berupa jumlah saham beredar, 

harga penutupan saham, dewan komisaris dan total ekuitas untuk masing-masing 

sampel dalam penelitian.  

B. Jenis Dan Sumber Data  

Terdapat dua jenis data dalam sebuah penelitian yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data, 

artinya data pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh dari sumber sekunder bukan didapatkan secara 

langsung dari sumber data, peneliti dapat langsung memanfaatkan data tersebut 

tanpa harus melakukan olah data (Widarjono, 2013). Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan 

perusahaan pada sub sektor property dan real estate yang terdapat di BEI periode 

2012-2016. Struktur data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, 

yaitu gabungan dari data cross section dan data time series. Data panel memiliki 
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dua jenis data, yaitu balanced panel dan unbalanced panel. Balanced panel adalah 

data yang setiap unit cross section memiliki jumlah observasi time series yang 

sama, sedangkan unbalanced panel adalah jenis data panel yang setiap unit cross 

section memiliki jumlah observasi yang berbeda. Penelitian ini menggunakan 

unbalanced panel. 

C. Teknik Pengumpulan Data  

Data dalam penelitian ini didapat dengan studi pustaka dan dokumentasi. Studi 

pustaka yaitu dengan menggunakan berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel, 

skripsi dan literatur lain yang berhubungan. Dokumentasi dilakukan dengan 

mengumpulkan sumber data yang di dokumentasikan perusahaan seperti laporan 

keuangan tahunan perusahaan.  

D. Populasi dan Sampel  

Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah sub sektor property dan real 

estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 47 perusahaan. 

Periode pengamatan selama 5 tahun, yaitu pada periode 2012-2016. Pengambilan 

sampel menggunakan purposive sampling, yaitu sampel dipilih dengan 

menggunakan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian 

atau masalah penelitian yang akan dikembangkan. Adapun kriteria yang 

digunakan dalam penentuan sampel penelitian, adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama periode penelitian 2012-2016.  

2. Perusahaan property dan real estate selama periode penelitian 2012-2016 yang 

tidak mengalami delisted di Bursa Efek Indonesia. 
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3. Perusahaan property dan real estate yang tidak melakukan IPO sesudah tahun 

2012. 

Berdasarkan kriteria tersebut, sampel penelitian yang didapatkan adalah sebagai 

berikut : 

TABEL 3.1 PENGAMBILAN SAMPEL PENELITIAN PERUSAHAAN 

PROPERTY DAN REAL ESTATE 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

47 

Perusahaan property dan real estate yang 

delisted di Bursa Efek Indonesia selama 

periode penelitian 2012-2016  

(2) 

Perusahaan property dan real estate yang 

melakukan IPO sesudah tahun 2012 

(5) 

Jumlah Sampel Terakhir 40 
Sumber : www.idx.co.id data diolah  

Diperoleh sampel penelitian sebanyak 40 perusahaan yang memenuhi kriteria, 

dapat dilihat pada Tabel 3.2  berikut: 

TABEL 3.2 DAFTAR SAMPEL PENELITIAN  

No. Kode Nama Perusahaan 

1.  APLN Agung Podomoro Land Tbk 

2.  ASRI Alam Sutera Reality Tbk 

3.  BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk 

4.  BCIP Bumi Citra Permai Tbk 

5.  BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk 

6.  BIPP Bhuawanatal Indah Permai Tbk 

7.  BKDP Bukit Darmo Property Tbk 

8.  BKSL Sentul City Tbk 

9.  BSDE Bumi Serpong Damai Tbk 

10.  COWL Cowell Development Tbk  

11.  CTRA Ciputra Development Tbk  

http://www.idx.co.id/
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12.  DART Duta Anggada Realty Tbk 

13.  DILD Intiland Development Tbk 

14.  DUTI Duta Pertiwi Tbk 

15.  ELTY  Bakrieland Development Tbk 

16.  EMDE Megapolitan Development Tbk  

17.  FMII Fortune Mate Indonesia Tbk 

18.  GAMA Gading Development Tbk  

19.  GMTD Goa Makassar Tourism Development Tbk 

20.  GPRA Perdana Gapura Prima Tbk 

21.  GWSA Greenwood Sejahtera Tbk 

22.  JRPT Jaya Real Property Tbk 

23.  KIJA Kawasan Industry Jababeka Tbk 

24.  LAMI Lamicitra Nusantara Tbk 

25.  LPCK Lippo Cikarang Tbk 

26.  LPKR Lippo Karawaci Tbk 

27.  MDLN Modernland Realty Tbk 

28.  MKPI Metropolitan Kentjana Tbk 

29.  MTLA Metropolitan Land Tbk 

30.  MTSM Metro Realty Tbk 

31.  NIRO Nirvana Development Tbk 

32.  OMRE Indonesia Prima Property Tbk 

33.  PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk 

34.  PWON Pakuwon Jati Tbk 

35.  RBMS Rista Bintang Mahkota Sejati Tbk 

36.  RDTX Roda Vivatex Tbk 

37.  RODA Pikko Land Development Tbk 

38.  SCBD Dadanayasa Arthatama Tbk 

39.  SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk 

40.  SMRA Summarecon Agung Tbk 

Sumber : www.idx.co.id  data diolah  

E. Definisi Operasional Variabel  

Menurut Sugiyono (2007), variabel penelitian adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penelti untuk dipelajari sehingga 

Lanjutan Tabel 3.2 

http://www.idx.co.id/
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diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Penelitian ini menggunakan variabel dependen, variabel independen dan variabel 

kontrol dalam menganalisis data. 

1. Variabel Dependen   

Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang menjadi perhatian 

utama peneliti. Tujuan peneliti adalah memahami dan membuat variabel terikat, 

menjelaskan variabilitasnya, atau memperediksikannya. Variabel terikat 

merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi 

(Sakaran, 2011). Pada penelitian ini menggunakan kinerja perusahaan sebagai 

variabel dependen, yaitu : 

1.1 Kinerja  Perusahaan  

Pengukuran kinerja secara finansial adalah penggunaan informasi-informasi 

keuangan dalam mengukur suatu kinerja perusahaan. Informasi keuangan tersebut 

akan digunakan sebagai tolak ukur dan pedoman bagi investor dalam melakukan 

transaksi jual-beli saham suatu perusahaan. Analisis rasio merupakan bentuk atau 

cara yang umum digunakan dalam analisis laporan finansial. Indikator kinerja 

perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan rasio penilaian pasar atau Price to 

Earning Ratio (PER) dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Hanafi dan 

Halim dalam Nadiyah, 2017) : 

 

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rasio penilaian pasar pada Price 

Earning Ratio (PER) dalam mengukur kinerja perusahaan. Alasan peneliti 

menggunakan PER sebagai indikator perhitungan dari kinerja perusahaan 
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dikarenakan PER memiliki banyak penafsiran sebagai indikator pertumbuhan 

laba, ukuran risiko, atau sebagai tingkat kapitalisasi laba.  

Price to Earning Ratio (PER) menggambarkan apresiasi pasar terhadap 

kemampuan perusahaan dalam menghasilan laba serta mencerminkan informasi 

yang akurat atas kegiatan investasi yang akan dilakukan dan mengukur jumlah 

uang investor yang bersedia membayar untuk setiap rupiah pendapatan 

perusahaan. Indikator tersebut dapat membantu investor dalam penilaian atas 

suatu pencapaian kinerja perusahaan dan menunjukkan tingkat kepercayaan 

investor terhadap kinerja perusahaan dimasa yang akan datang (Sundjaja, 2013). 

Kinerja perusahaan sebagai suatu gambaran mengenai kondisi dan keadaan dari 

suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga 

dapat diketahui baik atau buruknya kondisi keuangan dan prestasi kerja sebuah 

perusahaan dalam waktu tertentu. Dalam membahas metode penilaian kinerja 

keuangan, perusahaan harus didasarkan pada data keuangan yang dipublikasikan 

yang dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum.  

2. Variabel Independen  

Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel terikat, yang secara positif atau negatif (Sakaran, 2011). Dalam penelitian 

ini menggunakan variabel bebas (IOS dan BI), yaitu : 

2.1 Investment Opportunity Set (IOS) 

Menurut Myers dalam Marinda, et.al (2014), IOS merupakan keputusan investasi 

dalam bentuk kombinasi antara aktiva yang dimiliki (asset in place) dan pilihan 

investasi yang akan datang dengan Net Present Value (NPV) positif dan akan 
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mempengaruhi nilai dan kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan rumus 

IOS dengan proksi Market Value Equity to Book Value Equity (MVE/BVE), yaitu  

(Marinda, et.al 2014) : 

 

 

Penelitian ini menggunakan proksi Market Value Equity to Book Value Equity 

(MVE/BVE) karena rasio ini menjelaskan bahwa pasar menilai return dari 

investasi perusahaan dimasa depan akan lebih besar dari return yang diharapkan 

dari ekuitasnya. Menurut Kallapur dan Trombley (2001) rasio market to book 

value equity merupakan rasio yang paling tinggi berhubungan dengan 

pertumbuhan dimasa depan (future growth), sehingga pada penelitian ini 

menggunakan proksi berbasis harga dengan rasio market to book value equity. 

Perusahaan yang memiliki rasio MVE/BVE tinggi memiliki pertumbuhan aktiva 

dan ekuitas yang besar serta indikator rasio MVE/BVE adalah indikator yang 

dapat mendeskripsikan variabel IOS (Marinda, et.al 2014). 

2.2 Dewan Komisaris Independen (board independence)  

Menurut OJK dewan komisaris independen (board independence) adalah struktur 

dewan yang tidak terafiliasi dengan perusahaan, tugasnya memiliki peran dalam 

pengendalian keputusan manajer perusahaan serta mengurangi biaya agensi dan 

mengutamakan kepentingan pemegang saham. Fungsi service dan kontrol dewan 

komisaris sebagai mekanisme dalam meningkatkan kinerja suatu perusahaan. 

Peningkatan kinerja perusahaan dipengaruhi oleh proporsi keanggotaan komisaris 

independen yang ditetapkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
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No.33/POJK.04/2014 adalah emiten atau perusahaan publik wajib memiliki 

sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen (board independence) dan 

jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh 

anggota dewan komisaris. Proporsi keanggotaan komisaris independen harus 

dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.  

Proporsi dewan komisaris akan mempengaruhi tingkat kinerja suatu perusahaan, 

meningkatkanya kinerja perusahaan tersebut menunjukan bahwa pasar merespon 

positif pada perusahaan yang memiliki proporsi komisaris independen yang lebih 

besar (Tertius dan Christiawan, 2015). Dewan komisaris independen diukur 

melalui perbandingan antara jumlah dewan komisaris independen dibandingkan 

dengan jumlah dewan komisaris dalam perusahaan, dinyatakan dalam bentuk 

satuan diformulasikan sebagai berikut (S. Beiner, et.al dalam Tertius dan 

Christiawan, 2015) : 

 

3. Variabel Kontrol  

Variabel kontrol merupakan variabel yang dapat dikendalikan sehingga pengaruh 

variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang 

tidak diteliti. Pada penelitian ini menggunakan leverage dan ukuran perusahaan 

sebagai variabel kontrol, yaitu : 

3.1 Leverage  

Sudarmadji dan Sularto dalam Ludijanto (2014) menjelaskan bahwa leverage 

merupakan pengukur aktiva yang dibiayai dengan hutang. Hutang yang digunakan 
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untuk membiayai aktiva berasal dari kreditor, bukan dari pemegang saham 

ataupun investor. Leverage juga dapat didefinisikan sebagai besarnya rasio total 

asset dalam setiap ekuitasnya. Angka rasio leverage ini biasanya digunakan untuk 

mengetahui besarnya hutang dalam total asset perusahaan. Penelitian ini 

menambahkan variabel kontrol leverage untuk mengukur seberapa besar 

perusahaan dibiayai dengan utang, yaitu (Ludijanto, 2014) : 

 

 

3.2 Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat diklasifikasikan besar kecilnya 

perusahaan. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori, 

yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil (Praditia 

dalam Puteri, 2012). Dalam penelitian ini variabel kontrol ukuran perusahaan 

diukur melalui logaritma total aset, yaitu (Puteri, 2012) : 

 

 

F. Uji Model Data Panel 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, analisis regresi bertujuan 

untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih serta 

menunjukkan arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen 

yang digunakan dalam sebuah penelitian. Untuk melakukan estimasi model 

regresi linear berganda penelitian ini menggunakan alat analisis, yatiu software 

Eviews 9. Penelitian ini menggunakan data panel. Data panel adalah gabungan 

antara data runtut waktu (time series) dan data silang (cross section). Regresi 
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dengan data panel diharuskan memilih beberapa model pendekatan yang paling 

tepat untuk mengestimasi data panel yaitu pendekatan model Common Effect, 

Fixed Effect dan Random Effect. Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga 

model tersebut menurut Widarjono (2013) : 

1. Pendekatan model Common Effect  

Pendekatan dengan model Common Effect merupakan pendekatan yang 

paling sederhana untuk mengestimasi data panel. Hal ini dikarenakan model 

common effect tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu karena 

pendekatan ini mengasumsikan bahwa perilaku data antar individu dan kurun 

waktu yang sama. Pendekatan dengan model common effect memiliki kelemahan 

yaitu ketidaksesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya, karena adanya 

asumsi bahwa perilaku antar individu dan kurun waktu yang sama padahal 

kenyataannya kondisi setiap objek akan saling berbeda pada suatu waktu dengan 

waktu lainnya (Widarjono, 2013). 

2. Pendekatan model Fixed Effect  

Pendekatan model fixed effect mengasumsikan adanya perbedaan antar objek, 

meskipun menggunakan koefisien regresor yang sama. Fixed effect disini 

maksudnya adalah bahwa satu objek penelitian yang digunakan memiliki konstan 

yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu, demikian pula dengan 

koefisien regresinya (Widarjono, 2013). 

3. Pendekatan model Random Effect 

Pendekatan model random effect ini adalah mengatasi kelemahan dari model fixed 

effect. Model ini dikenal juga dengan sebutan model generalized least square 
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(GLS), model random effect (GLS) merupakan model yang telah memenuhi 

asumsi-asumsi klasik (Gujarati, 2012). Untuk menganalisis data panel 

menggunakan model random effect ini ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu 

objek data silang lebih besar dari banyaknya koefisien (Widarjono, 2013).  

Menurut Widarjono (2013) keuntungan dari data panel adalah sebagai berikut : 

a. Data panel yang merupakan kombinasi dari data cross section dan time 

series akan memberikan informasi data yang lebih banyak sehingga akan 

menghasilkan degree of freedom yang semakin besar. 

b. Menggabungkan data cross section dan time series dapat mengatasi 

masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel. 

G. Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel 

Untuk melakukan regresi data panel terlebih dahulu harus memilih model estimasi 

yaitu common effect, fixed effect dan random effect. Untuk memilih model terbaik 

dalam mengestimasi data panel ada beberapa uji yang dapat dilakukan. Pengujian 

model tersebut dapat dilakukan dengan uji Chow dan uji Hausman. 

1. Uji Chow  

Uji Chow dilakukan untuk menguji antara model common effect dan fixed effect 

(Widarjono, 2013). Ketika melakukan uji Chow data diregresikan terlebih dahulu 

kemudian dibuat hipotesis untuk diuji. Hipotesis uji Chow adalah sebagai berikut : 

H0 : maka digunakan model common effect 

H1 : maka digunakan model fixed effect 

Pedoman yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji Chow adalah : 

a. Jika nilai probabilitas > taraf signifikan 0,05 artinya H0 diterima, maka model 

common effect.  
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b. Jika nilai probabilitas  < taraf signifikan 0,05 artinya H0 ditolak, maka model 

fixed effect. 

2. Uji Hausman  

Uji Hausman dilakukan untuk menguji apakah data dianalisis dengan 

menggunakan fixed effect atau random effect (Widarjono, 2013). Ketika 

melakukan uji Hausman data diregresikan terlebih dahulu kemudian dibuat 

hipotesis untuk diuji. Hipotesis uji Hausman sebagai berikut : 

H0 : maka model random effect 

H1 : maka model fixed effect 

Pedoman yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji Hausman adalah: 

a. Jika nilai probability Chi-Square > 0,05 maka artinya H0 diterima, yang 

artinya model random effect. 

b. Jika nilai probability Chi-Square < 0,05 maka H1 diterima, artinya model fixed 

effect. 

H. Multiple Regression 

Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dengan analisis statistik 

deskriptif dilakukan pada variabel dependen yaitu kinerja perusahaan dengan rasio 

PER, variabel independen yaitu Investment Opportunity Set (IOS) dan Board 

Independence (BI) serta variabel kontrol yaitu leverage dan ukuran perusahaan. 

Penelitian ini akan menggunakan metode multiple regression untuk analisis 

impact dari variabel independen terhadap variabel dependen.  

Model ini dipilih karena penelitian ini dirancang untuk menentukan variabel 

independen yang mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara 
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bersama-sama (simultan) ataupun secara parsial. Model yang dimaksud adalah 

sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

Y  : Kinerja perusahaan (PER) 

 : Konstanta  

β 1-4 : Koefisien regresi  

IOS  : Investment Opportunity Set  

BI  : Board Independence 

Lev  : Leverage  

Size  : Ukuran Perusahaan  

ɛ : Faktor pengganggu (error) 

 

I. Pengujian Hipotesis  

1. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji -t ) 

Pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh dan signifikansi dari masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen. Dalam pengelolahan data menggunakan program aplikasi 

eviews, pengaruh secara individual ditunjukan dari nilai signifikan uji-t.  

Dengan tingkat signifikasi (5%), sedangkan pengujian ini dilakukan dengan uji-t, 

maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut : 

a. H1 : apabila  >  , maka H1 diterima 

b. H2 : apabila  <  , maka H1 ditolak 

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji- F) 

Uji-F digunakan untuk memastikan apakah model regresi dapat dipergunakan 

untuk memprediksi variabel dependen. Pada penelitian ini kinerja perusahaan 

adalah variabel dependen, sehingga uji-F ini digunakan untuk mengetahui apakah 

model regresi dapat digunakan untuk memprediksi komposisi struktur modal 

 



44 

   

 
 

perusahaan. Pengujian dapat dilakukan melalui pengamatan signifikansi F pada 

tingkat α yang digunakan (penelitian ini menggunakan tingkat α sebesar 5%). 

Analasis didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikan F dengan nilai 

signifikan 0,05 adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: 

a. Jika  > , maka H0 diterima dan Ha ditolak 

b. Jika  < , maka H0 ditolak dan Ha diterima 

3. Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) menjelaskan kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Koefisien determinasi (R²) dapat dilihat pada nilai R-

square hasil regresi Eviews 9. Ketika nilia koefisien determinasi (R²) semakin 

besar mendekati 1 dan cenderung meningkat nilainya sejalan dengan peningkatan 

jumlah variabel bebas (Widarjono, 2013). Nilai koefisien determinasi (R²) yang 

kecil berarti kemampuan variasi variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen sangat terbatas.  
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil regresi dan analisis data mengenai pengaruh Investment 

Opportunity Set (IOS) dan Board Independence (BI) terhadap kinerja perusahaan 

pada sub sektor perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2016, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Investment Opportunity Set (IOS) berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja perusahaan, sehingga hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa 

Investment Opportunity Set (IOS) berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja perusahaan pada sub sektor perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016 pada penelitian ini 

terdukung atau diterima. 

b. Board Independence (BI) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan, sehingga hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa Board 

Independence (BI) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan 

pada sub sektor perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012-2016 pada penelitian ini tidak terdukung atau 

ditolak.  

Berdasarkan hasil kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa Investment 

Opportunity Set (IOS) terhadap kinerja perusahaan mencerminkan kesempatan 

investasi yang akan datang pada proyek yang memiliki Net Present Value (NPV) 

positif dan perusahaan yang memiliki set kesempatan investasi (IOS) yang tinggi 
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dapat mempengaruhi perubahan tingkat laba yang akan mempengaruhi kinerja 

perusahaan, sedangkan Board Independence (BI) sebagai pihak internal dalam 

mekanisme Good Corporate Governance (GCG) atau agent yang diberikan 

kepercayaan dapat mewakili para pemegang saham pada suatu perusahaan dalam 

penerapan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga tingkat proporsi Board 

Independence (BI) harus disesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan 

untuk menciptakan kinerja perusahaan yang baik. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka penulis ingin memberikan saran bagi 

pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi akademisi  

Penelitian ini memilih Investment Opportunity Set (IOS) sebagai variabel 

independen yang menggunakan proksi IOS berbasis harga dan menggunakan 

salah satu mekanisme internal corporate governance, yaitu dewan komisaris 

independen (BI) sebagai variabel independen. Bagi peneliti selanjutnya 

disarankan menggunakan 3 jenis proksi yang dapat menentukan Investment 

Opportunity Set (IOS) dan menyertakan karakteristik dewan komisaris 

independen yang lebih spesifik seperti latar belakang pendidikan, keahlian, 

kompetensi dan pengalaman kerja dewan komisaris independen. 

2. Bagi investor atau calon investor dan manajemen  

Variabel Board Independence (BI) dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 

investor atau calon investor dalam melihat segi positif adanya dewan komisaris 

independen dalam meningkatkan pengawasan kinerja perusahaan. 
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