
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

        Dalam penilaian kinerja perusahaan selalu menggunakan laporan 

keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang 

menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dan informasi tersebut dapat 

dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan (Fahmi, 2013). 

Laporan keuangan tidak terlepas dari proses penyusunannya. Kebijakan dan 

keputusan yang diambil dalam proses penyusunan laporan keuangan akan 

mempengaruhi penilaian kinerja perusahaan. 

      Salah satu jenis laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur laba 

operasi perusahaan dalam periode tetentu adalah laporan laba rugi. Angka laba 

dalam laporan laba rugi  seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang 

digunakan, sehingga laba yang tinggi belum tentu mencerminkan kas yang 

besar. Arus kas mempunyai nilai yang lebih untuk menjamin kinerja 

perusahaan dimasa yang akan datang. 

       Cash flow return on assets (CFROA) merupakan salah satu pengukuran 

kinerja perusahaan yang menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk 

menghasilkan laba operasi. CFROA lebih menfokuskan pada pengukuran 

kinerja saat ini dan CFROA tidak terikat dengan harga saham (Cornett et al, 

2006 dalam Sam’ani  2008). 

       Contoh kasus skandal pelaporan akuntansi yang  terjadi di Indonesia 

seperti PT. Kimia Farma Tbk yang melakukan mark up laba bersih dalam 
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laporan keuangan tahun 2001. Dalam laporan tersebut menyebutkan PT. 

Kimia Farma berhasil memperoleh laba sebesar Rp 132 miliar, namun laba 

yang dilaporkan pada kenyataannya berbeda PT. Kimia Farma pada tahun 

2001 sebenarnya hanya memperoleh laba sebesar Rp 99 miliar. (Sumber: 

Tempointeraktif.com) 

      Terjadinya kasus skandal keuangan dikarenakan kegagalan laporan 

keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pengguna laporan 

keuangan. Selain itu penyebab utama terjadinya skandal tersebut adalah 

kurangnya penerapan good corporate governance. Hal ini membuktikan 

bahwa konsep corporate governance yang diterapkan pada perusahaan-

perusahaan di Indonesia masih lemah. Lemahnya praktek good corporate 

governance di Indonesia mengarah pada defisiensi pembuatan keputusan 

dalam perusahaan dan tindakan perusahaan (Alijoyo et al, 2004).  

       Penerapan dan pengelolaan good corporate governance merupakan 

sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk 

memperoleh informasi tentang kinerja keuangan perusahaan dengan benar, 

akurat, dan tepat waktu. Perusahaan juga memiliki kewajiban melakukan 

pengungkapan kinerja keuangan secara transparan. Oleh karena itu, baik 

perusahaan publik maupun tertutup harus memandang good corporate 

governance tidak hanya sebagai aksesoris belaka, tetapi juga sebagai 

peningkatan kinerja dan nilai perusahaan (Tjager, 2003 dalam Darmawati 

2004). 
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        Penerapan good corporate governance memiliki tujuan utama yaitu dapat 

meningkatkan nilai tambah bagi stakeholders. Sistem good corporate 

governance telah diterapkan berbagai perusahaan-perusahaan modern di 

dunia. Sedangkan Clarke (2003) dalam Darmawati (2006) berpendapat bahwa 

corporate governance adalah semua upaya untuk mencari cara terbaik dalam 

menjalankan perusahaan, dimana kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan 

yang ada dalam corporate governance dapat digunakan untuk mengontrol 

manajemen. 

        Adanya dewan komisaris independen dapat melakukan pengawasan 

secara lebih baik terhadap manajemen, sehingga dapat mengurangi 

kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan. Selain itu adanya komisaris 

independen juga dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan. Komisaris 

independen merupakan posisi terbaik dalam melakukan fungsi monitoring 

agar tercipta perusahaan yang good corporate governance. Demikian pula 

komite audit yang memiliki peran penting memelihara kredibilitas proses 

penyusunan laporan keuangan agar tercipta sistem pengawasan perusahaan 

yang memadai serta dilaksanakannya good corporate governance. 

       Kepemilikan institusional juga memiliki peran yang penting dalam 

melakukan fungsi monitoring manajemen sehingga dapat mendorong 

peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Semakin besar kepemilikan 

institusional maka akan semakin efektif pemanfaatan aktiva perusahaan 

sehingga dapat bertindak dalam mencegah pemborosan yang dilakukan oleh 

pihak manajemen (Faizal, 2004). 
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       Leverage adalah penggunaan asset dan sumber (source of funds) oleh 

perusahaan yang memiliki beban tetap dengan maksud meningkatkan 

keuntungan potensial pemegang saham (Sartono, 2001). Leverage memiliki 

peran dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan yang mempunyai 

leverage tinggi dipandang dari dua sisi. Sisi positifnya adalah perusahaan 

tersebut sedang mengembangkan kegiatan usahanya, sedangkan sisi 

negatifnya yaitu perusahaan tersebut berusaha untuk menutupi kekurangan 

dan operasional yang dimilikinya atau sedang mengalami kesulitan keuangan. 

Hal ini menyebabkan persepsi investor tentang perusahaan tersebut menjadi 

berbeda. 

       Penelitian mengenai pengaruh pelaksanaan good corporate governance, 

kepemilikan institusional dan leverage terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang dilakukan oleh Emillia 

Susanti (2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen 

tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja. Kepemilikan institusional 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja. Sedangkan leverage 

mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja. Penelitian Maria 

Fransisca Widayati (2013) menguji pengaruh dewan direksi, komisaris 

independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan dewan direksi, komite 
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audit, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan.        

       Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh good corporate governance dan leverage terhadap kinerja 

keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Oleh karena itu, 

penulis menggunakan indikator mekanisme good corporate governance yaitu 

kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite 

audit. Penulis mengambil sampel pada perusahaan manufaktur karena 

merupakan perusahaan dalam taraf perusahaan besar yang menyokong 

perekonomian negara. 

       Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul 

“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN LEVERAGE 

TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang  Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2012)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun       

2011-2012? 
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2. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2011-2012? 

3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2012? 

4. Apakah leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2012? 

 

C. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diambil tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja 

keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun    

2011-2012. 

2. Menganalisis pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap 

kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2011-2012. 

3. Menganalisis pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2012. 

4. Menganalisis pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2012. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Praktisi 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan mengenai ketepatan dan keefektifan 

mekanisme corporate governance. 

b. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi 

para pemegang saham dari perusahaan yang ingin mewujudkan 

konsep good corporate governance. 

c. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

investor mencermati laporan keuangan perusahaan manufaktur  yang 

berkaitan dengan mekanisme corporate governance. 

2. Manfaat Bagi Akademisi 

Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan 

bahan referensi untuk penelitian sejenis dan penelitian selanjutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

               Penelitian ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini mencakup subbab Latar Belakang Masalah mengenai 

kinerja keuangan, good corporate governance yang berupa 

kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, 

dan komite audit, serta leverage; Perumusan Masalah menjelaskan 
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mengenai researsch gap dan reasearch question; Tujuan Penelitian 

dalam menganalisis pengaruh antar variabel dalam penelitian ini; 

Manfaat Penelitian bagi praktisi dan akademisi; Sistematika 

Penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mencakup subbab Landasan Teori yang mencakup kinerja 

keuangan, teori keagenan, good corporate governance, serta 

leverage; dan Penelitian Terdahulu . 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini mencakup subbab Kerangka Pemikiran; Hipotesis; Metode 

Penelitian yang meliputi data dan sumber data; populasi dan 

sampel; dan metode pengumpulan data; Variabel Penelitian dan 

Pengukurannya; Metode Analisis Data yang meliputi statistik 

deskriptif, uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi, serta 

pengujian hipotesis yang meliputi uji  regresi linear berganda, uji F, 

uji t, dan koefisien determinasi (R2). 

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mencakup subbab Deskripsi Objek Penelitian mengenai 

gambaran umum lingkungan perusahaan manufaktur selama 

periode pengamatan, deskriptif data, dan statistik deskriptif 

keseluruhan variabel; Pengujian asumsi klasik yang meliputi uji 

normalitas, uji multikolineartitas, uji heterokedastisitas, dan uji 
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autokorelasi; Pengujian Hipotesis yang meliputi uji  regresi linear 

berganda, uji F, uji t, dan koefisien determinasi (R2); serta 

Pembahasan. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini mencakup subbab Kesimpulan mengenai hasil dalam 

penelitian ini, keterbatasan yang menjelaskan hal-hal yang 

mempengaruhi hasil penelitian, dan Saran untuk penelitian yang 

akan datang. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




