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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang 

menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang 

menentukan arah kinerja perusahaan. Isu mengenai corporate governance 

mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia 

mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak seperti pengamat 

ekonomi, investor, dan kalangan akademisi yang mengatakan lamanya proses 

perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya corporate 

governance yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sejak 

saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang 

cukup signifikan dalam praktek corporate governance. 

Ciri utama dari lemahnya corporate governance adalah adanya 

tindakan mementingkan diri sendiri di pihak para manajer perusahaan 

dengan mengabaikan kepentingan investor. Jika para manajer perusahaan 

melakukan tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan 

mengabaikan kepentingan investor, maka akan menyebabkan jatuhnya 

harapan para investor tentang pengembalian (return) atas investasi yang telah 

mereka tanamkan.  Dengan demikian, hal tersebut akan mengakibatkan 

aliran masuk modal (capital inflows) ke suatu negara mengalami penurunan 

sedangkan aliran keluar  (capital outflows) dari suatu negara mengalami 
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kenaikan.  Akibat selanjutnya adalah menurunnya harga-harga saham di 

negara tersebut, sehingga pasar modalnya menjadi tidak berkembang dan 

menurunnya nilai pertukaran mata uang negara tersebut. (Darmawati dan 

Rika,2004). 

Good corporate governance merupakan pedoman bagi manajer untuk 

mengelola perusahaan secara best practice. Manajer akan membuat 

keputusan keuangan yang dapat menguntungkan semua pihak pemangku 

kepentingan (stakeholder). Manajer bekerja secara efektif dan efisien 

sehingga dapat menurunkan biaya modal dan mampu meminimalkan risiko. 

Usaha tersebut diharapkan dapat menghasilkan profitabilitas yang tinggi. 

Sehingga investor akan memperoleh pendapatan (return) sesuai dengan 

harapan. Laba per saham meningkat sehingga saham perusahaan banyak 

diminati oleh investor. Hal ini dilakukan agar nilai perusahaan meningkat. 

(Nuswandari, 2009). 

Kinerja perusahaan akan baik jika perusahaan mampu mengendalikan 

perilaku para eksekutif puncak perusahaan untuk melindungi kepentingan 

pemilik perusahaan (pemegang saham), salah satunya dengan keberadaan 

komite audit. Komite audit diharapkan mampu mengawasi laporan keuangan, 

mengawasi audit eksternal dan mengawasi sistem pengendalian internal 

sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: 

117/M-MBU/2002. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa terdapat 

hubungan yang positif antara komite audit dan kinerja perusahaan.  
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Untuk memecahkan masalah keagenan yang melekat dalam 

perusahaan, oleh karena itu dewan direksi yang bertugas menjalankan 

manajemen perusahaan, yang nantinya akan bertanggung jawab kepada 

dewan komisaris. (Ndaruningputri, 2006). Dewan direksi memiliki peranan 

yang sangat vital dalam suatu perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas 

untuk menentukan arah segala sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, 

baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. (Iqbal Bukhori, 2012). 

Semakin besar persebaran dalam anggota dewan dapat menimbulkan semakin 

banyak konflik, namun persebaran tersebut dapat memberikan alternatif  

penyelesaian terhadap suatu masalah yang semakin beragam daripada 

anggota dewan yang homogen. Oleh karena itu terdapat hubungan positif 

antara dewan direksi dengan kinerja perusahaan. 

Kantor akuntan publik yang termasuk dalam kategori Big four auditor 

sering dianggap dapat memberikan audit berkualitas tinggi. Audit kualitas 

yang lebih tinggi terkait dengan kemungkinan berkurangnya dari masalah 

pelaporan keuangan dan pengendalian internal yang lebih efektif. Dengan 

demikian KAP Big four lebih berkualitas dalam mendeteksi nilai menurut 

Teoh dan Wong (1993)  dalam Herawaty (2008). Oleh karena itu terdapat 

hubungan positif antara kualitas KAP dengan kinerja perusahaan. 

Untuk memenuhi pedoman Good Corporate Governance guna 

menjaga   independensi, pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat, 

maka perusahaan harus memiliki komisaris independen yang memiliki 

sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota 
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komisaris. (Pratiwi, 2010). Sehingga menyebabkan peran dewan komisaris 

independen dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat 

manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan. Oleh 

karena itu terdapat hubungan positif antara komisaris independen dengan 

kinerja perusahaan. 

Atas dasar paparan di atas, peneliti mengambil judul penelitian 

“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP 
KINERJA PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan seperti berikut 

ini: 

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

2. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

3. Apakah kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan? 

4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang dihadapi, tujuan dalam penelitian ini 

dapat dikemukakan sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap kinerja perusahaan.  

2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja 

perusahaan. 
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3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) 

terhadap kinerja perusahaan. 

4. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap kinerja 

perusahaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memperoleh hasil 

penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut ini: 

1. Bagi regulator (khususnya BAPEPAM) 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris 

terkait dengan  faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan 

sebagai bentuk pengawasan perusahaan dalam melaksanakan Good 

Corporate Governance. Dengan demikian, regulator dapat menentukan 

kebijakan yang mendukung pelaksanaan Good Corporate Governance 

untuk perusahaan-perusahaan manufaktur  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Bagi investor  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang dapat 

dijadikan bahan dalam keputusan berinvestasi terutama terkait dengan 

informasi kinerja perusahaan dan pengawasan yang dilakukan, sehingga 

investor dapat memperoleh gambaran efektifitas pengelolaan perusahaan 

dalam rangka mencapai kinerja dan dapat mengoptimalisasikan 

keuntungan atas investasi yang dilakukan. 
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3. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan untuk menelaah 

lebih lanjut mengenai pengaruh komite audit, dewan direksi, kualitas KAP 

dan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga perusahaan 

manufaktur dapat mengambil kebijakan terkait pengawasan guna 

pencapaian kinerja yang maksimal. 

4. Bagi kalangan akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah 

dan tambahan bukti empiris dalam bidang akuntansi keuangan terutama 

yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini dipaparkan dengan sistematika sebagai berikut ini: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan penelitian 

yang berkaitan dengan  teori agensi (agency theory), mekanisme 

Good Corporate Governance, unsur-unsur Good Corporate 

Governance, manfaat dan tujuan Good Corporate Governance, 
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kinerja perusahaan, serta penelitian terdahulu yang mendukung 

penelitian, pengembangan hipotesis dan kerangka teoritis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang jenis data, populasi dan teknik 

pengambilan sampel, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan analisis data penelitian, pengujian 

hipotesis, dan interpretasi data serta pembahasan atas hasil 

analisis data yang dilakukan. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian dan saran baik bagi investor, manajemen perusahan 

maupun bagi peneliti selanjutnya. 

 


