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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sejalan dengan letter of intent (LOI) yang ditandatangani oleh 

pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) pada tahun 

1998, yang mencantumkan jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan di 

Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governace (KNKCG) 

berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung 

jawab untuk menerapkan standar good corporate governance yang telah 

diterapkan di tingkat internasional (Sulistyanto dan Lidya, 2002). Pada 

dasarnya prinsip corporate governance meliputi empat komponen utama yang 

diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang 

saham tanpa meningkatkan kepentingan stakeholders, yaitu fairness, 

transparency, dan responsibility (BRT, 2002). Fairness: system yang 

dibangun harus seimbang untuk semua pihak–pihak didalam perusahaan untuk 

sekarang maupun akan datang. Transparancy : kemudahan piuak luar untuk 

menganalisisakan perusahaan bauik dalam aspek fundamental ekonomi 

maupun pada aspek non keuangan. Accountability : individu atau kelompok 

dalam sebuah perusahaan yang membuat keputusan bersikap akuntabilitas 

baik untuk keputusan maupun tindakan. Responsibility :  bertanggungjawab 

atas perilaku, melakukan tindakan korektis dan menindak adanya 

misolancigement. Namun, walaupun banyak yang menyadari pentingnya 
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prinsip corporate governance, banyak pihak yang melaporkan masih 

rendahnya perusahaan di Indonesia yang menerapkan prinsip tersebut. Masih 

banyak perusahaan yang belum menerapkan prinsip corporate governance 

karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi dibandingkan yang 

menganggap prinsip sebagian dari kultur perusahaan (colporate culture) 

(YPPMI & SC, 2002).  

Good corporate governance merupakan system yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua 

stakeholder dan menekan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh 

informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu serta kewajiban perusahaan 

untuk mengungkapan (disclosure) segara akurat, tepat waktu, dan transparan 

mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder 

(YPPMI & SC, 2002). Sehingga penerapan prinsip corporate governance 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, yang pada 

akhirnya meningkatkan kepercayaan investor. 

Good corporate governance merupakan bentuk pengelolaan 

perusahaan yang baik, didalamnya tercakup suatu bentuk perlindungan 

terhadap kepentingan pemegang saham (public) sebagai pemilk perusahaan 

dan kreditur sebagai penyandang dana ekstren. System yang baik akan 

memberikan perlindungan efektif kepada pemegang saham dan kreditur untuk 

memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin, 

serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat 

dilakukannya untuk kepentingan perusahaan. Dengan demikian, dapat 
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didefinisikan sebagai perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara 

pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan 

serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik intern maupun aksteren; 

yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. Tujuan utama corporate 

governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang 

berkepentingan atau stakeholder (Forum Corporate Governance in 

Indonesia, 2002). 

Lebih jauh, Ridder (1999) menyebutkan Corporate Governance 

sebagai salah satu aspek yang menjadi dasar bagi fundamental ekonomi suatu 

negara. Corporate governance yang buruk, tidak hanya merugikan perusahaan 

tetapi juga akan mersak kinerja ekonomi nasional dan bahkan stabilitas 

finansial global. Krisis ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara di Asia, 

Rusia dan negara-negara lain yang menjadi bukti yang nyata dari pentingnya 

good corporate governance). Meskipun kondisinya berbeda-beda, penyebab 

krisis yang dihadapi memiliki karakteristik yang sama, yaitu disebabkan oleh 

terdistorsinya struktur pengelolaan perusahaan yang menyebabkan terjadinya 

pengambilan keputusan ekonomi yang tidak efisien. Semakin lama hal ini 

membuat perusahaan semakin memburuk dan menyebabkan kekacauan pada 

bursa saham. 

Pelaksanaan corporate governance di Indonesia memang tertinggal 

dibandingkan dengan negara lain baik di dunia, Asia bahkan kawasan Asia 

Tenggara (Anonim, 2002). Ada banyak indikasi yang menunjukkan hal ini 

antara lain lemahnya fundamental ekonomi korporasi dengan negara yan 
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menyebabkan sulitnya Indonesia untuk pulih dari krisis ekonomi di tahun 

1997. Rendahnya penilaian investor terhadap perusahaan-perusahaan 

Indonesia, ditunjukkan dalam suatu penelitian yang dilakukan terhadap 

investor-investor di Singapura (www.fegi.com). Indonesia dan Cina dinilai 

investor sebagai negara-negara yang kurang memperhatikan GCG, dan 

dikelompokkan sebagai negara-negara yang paling buruk bersama dengan 

India dan Thailand. Sedangkan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti 

Singapura, Malaysia dan Filipina mendapat penilaian lebih baik dari investor. 

Untuk mendorong penerapan corporate governance dan meningkatkan 

kualitas keterbukaan dalam informasi keuangan, beberapa institusi 

Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktorat Jenderal Pajak 

(DPJ), Badam Pengawas Pasar Modal (Bapapam), PT Bursa Efek Jakarta 

(BEJ), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Komite Nasional Kebijakan 

Corporate Governance (KNKCG) memberikan penghargaan kepada 

perusahaan go public yang dinilai telah memberikan informasi yang paling 

terbuka dalam laporan keuangan tahunnya dibandingkan perusahaan-

perusahaan lain (Warta Ekonomi, 2002; Bapepam, 2002). Penghargaan 

Annual Report Award (ARA) ini diberikan kepada perusahaan yang 

memenuhi kriteria kelengkapan dalam penyajian laporan keuangan tahun 

2001-nya, khususnya untuk informasi mengenai profil perusahaan, 

pengungkapan visi dan misi perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan 

corporate governance, amalisis dan pembahasan manajemen atas kinerja 

perusahaan, laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan 
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ketentuan pasar mosdal yang berlaku, dan informasi lain yang relevan dengan 

kebutuhan stakeholder (Bapepam, 2002). Penghargaan ini diharapkan 

memberi kontribusi yang positif bagi upaya pemulihan kepercayaan investor 

dan pemulihan ekonomi nasional pada umumnya. 

Secara empiris terbukti bahwa investor bersedia memberi premium 

yang cukup tinggi kepada perusahaan yang menerapkan prinsip corporate 

governance secara konsisten (Lukuhay, 2002; Rafick, 2002). Hal ini 

merefleksikan kepercayaan investor terhadap lonsrp corporate governance 

tersebut. Selain itu, bukti empiris juga menyatakan bahwa perusahaan yang 

menerapkan corporate governance akan cenderung meningkat kinerjanya. 

Penelitian mengenai corporate governance di Indonesia telah beberapa 

kali dilakukan. Sulistyanto dan Nugraheni (2002) menguji apakah penerapan 

prinsip corporate governance dapat menekan manipulasi laporan keuangan 

yang dipblikasikan perusahaan yang  listed di Bursa Efek Jakarta (BEJ). 

Hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan manipulasi sebelum dan sesudah 

adanya kewajiban untuk menerapkan prinsip tersebut. Hal ini 

mengindikasikan belum berhasilnya penerapan corporate governance di 

Indonesia. 

Penelitian Tabalujan dan Simon (2003) juga menunjukkan bahwa 

kinerja corporate governance perusahaan Indonesia masih buruk. Tabalujan 

melihat bahwa dominasi kepemilikan saham perusahaan oleh satu keluarga 

banyak terdapat pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta. Dominasi keluarga yang kuat pada perusahaan ini, membuat nilai 
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yang dianut suatu keluarga menjadi suatu hal yang berperan penting dalam 

corporate governance perusahaan tersebut. Pemusatan kekuasaan pada suatu 

keluarga membuat kepentingan pemegang saham public dan pemegang saham 

minoritas menjadi terabaikan. Hal ini sudah melanggar prinsip kesamaan hak 

antar pemegang saham. Pemelitian Tabalujan juga menyebutkan bahwa 

budaya dalam sistem hukum di Indonesia masih sangat jauh dari baik. Masih 

rendahnya kesadaran bangsa Indonesia terhadap pentingnya perlindungan 

terhadap shareholder dan stakeholder, membuat pelaksanaan corporate 

governance belum bisa berjalan dengan baik. Kebiasaan-kebiasaan buruk 

dalam dunia bisnis, seperti suap menyuap, uang pelicin, korupsi, kolusi dan 

nepotisme membuat posisi manajemen manjadi suatu posisi yang sangat kuat, 

sehingga pemegang saham publik menjadi pihak yang sangat miskin 

informasi, oleh sebab itu menjadi tidak terwakili kepentingannya dalam 

perusahaan. 

Motivasi dilakukannya penelitian adalah untuk membahas bagaimana 

GCG dapat digunakan untuk menilai kinerja dan meningkatkan nilai 

perusahaan dan pertumbuhan jangka panjang yang tercermin pada kinerja 

perusahaan. Melalui peningkatan kinerja perusahaan dan penurunan biaya 

modal, investasi terhadap perusahaan akan meningkat, meningkatkan 

kesempatan kerja serta mempunyai andil dalam pengentasan kemiskinan.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil 

judul penelitian “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja 

Perusahaan di Bursa Efek Jakarta”. 
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B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka masalah yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut : apakah good 

corporate governance berpengaruh terhadap kinerja perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Jakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh  good 

corporate governance terhadap kinerja perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Jakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Memberi informasi mengenai pengaruh good corporate governance, 

terhadap kinerja perusahaan. 

2. Dapat memberikan kontribusi terhadap akademis, dosen dan mahasiswa 

sebagai tambahan refensi dalam melakukan penelitian sejenis di masa 

mendatang. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sebagai arahan dalam memahami skripsi ini, penulis menggunakan 

sistematika sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori dalam penelitian, yaitu 

mengenai pemgertian good corporate governance, ukuran 

perusahaan dan nilai kinerja perusahaan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang populasi, sampel dan teknik sampling, data 

dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi dan 

pengukuran variabel, metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang analisis data yang diuraikan dalam pengumpulan dan 

tabulasi data, deskripsi data serta analisis data terdiri dari pengujian 

asumsi klasik dan pengujian hipotesis. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data, keterbatasan 

penelitian dan saran untuk pengembangan bagi peneliti 

selanjutnya. 


