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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Penelitian  

Salah satu informasi dari pihak eskternal dan pihak internal dalam 

menilai kinerja perusahaan adalah laporan keuangan. Kinerja manajemen 

perusahaan tersebut tercermin pada laba yang terkandung dalam laporan laba 

rugi. Oleh karena itu proses penyusunan laporan keuangan dipengaruhi oleh 

faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. 

Namun akhir-akhir ini laporan keuangan telah menjadi isu sentral, sebagai 

sumber penyalahgunaan informasi yang merugikan pihak-pihak yang 

berkepentingan. Pada tahun 1998 sampai dengan 2001 tercatat telah terjadi 

banyak skandal keuangan di perusahaan-perusahaan publik dengan melibatkan 

persoalan laporan keuangan yang pernah diterbitkannya. Beberapa kasus yang 

terjadi di Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk juga 

melibatkan pelaporan keuangan (financial reporting) yang berasal dari 

terdeteksi adanya manipulasi. Sementara menurut beberapa media masa, lebih 

banyak lagi perusahaan-perusahaan non publik melakukan pelanggaran yang 

melibatkan persoalan laporan keuangan (Gideon, 2005).  

Terjadinya skandal keuangan merupakan fenomena kegagalan laporan 

keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pengguna laporan. Laba 

sebagai bagian dari laporan keuangan tidak menyajikan fakta yang sebenarnya 

tentang kondisi ekonomis perusahaan sehingga laba yang diharapkan dapat 

memberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan menjadi 
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diragukan kualitasnya. Laba tidak menunjukkan informasi yang sebenarnya 

tentang kinerja manajemen sehingga dapat menyesatkan pihak pengguna 

laporan. Jika laba seperti ini digunakan oleh investor untuk membentuk nilai 

pasar perusahaan, maka laba tidak dapat menjelaskan nilai pasar perusahaan 

yang sebenarnya. Kualitas laporan keuangan pada umumnya adalah penting 

bagi mereka yang menggunakan laporan keuangan karena untuk tujuan 

kontrak dan pengambilan keputusan investasi (Gideon, 2005). Bagi investor, 

laporan laba dianggap mempunyai informasi untuk menganalisis saham yang 

diterbitkan oleh emiten.  

Dengan melihat beberapa kasus tersebut, sangat relevan bila ditarik 

suatu pertanyaan tentang efektifitas penerapan corporate governance. 

Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam 

meningkatkan efesiensi ekonomi, yang meliputi serangkaian hubungan antara 

manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham, komite  

audit dan stakeholders lainnya. Corporate governance juga memberikan suatu 

struktur  yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, 

dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Darmawan, 

Khomsiyah  dan Rahayu, 2004). 

Pada saat ini, pembahasan tentang proteksi investor merupakan hal 

yang sangat krusial. La Porta dkk dalam Darmawati dkk (2004) telah 

membuktikan bahwa di beberapa negara, penyitaan (ekspropriasi) yang 

dilakukan oleh para manajer dan para pemegang saham pengendali 

(controlling shalholders) terhadap para pemegang saham minoritas dan para 
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kreditor sangat besar. Pada saat para investor mendanai perusahaan, mereka 

menghadapi risiko dan kadang-kadang besar kemungkinannya bahwa return 

atas investasi yang mereka tanamnkan tidak pernah material, karena manajer 

dan pemegang saham pengendali melakukan ekspropriasi terhadap mereka. 

Corporate governance merupakan serangkaian mekanisme yang dapat 

melindungi pihak-pihak minoritas dari ekspropriasi yang dilakukan oleh para 

manajer dan pemegang saham pengendali dengan penekanan pada mekanisme 

legal. Pendekatan legal dari corporate governance memiliki arti bahwa 

mekanisme kunci dari corporate governance adalah proteksi investor 

eksternal (outside investor), baik pemegang saham maupun kreditor, melalui 

sistem legal yang dapat diartikan dengan hukum dan pelaksanaannya. 

Meskipun reputasi dan gagasan-gagasan yang dimiliki oleh para manajer dapat 

membantu dalam meraih dana, variasi dalam hukum dan pelaksanaannya 

merupakan hal utama dalam memahami mengapa perusahaan-perusahaan 

dalam beberapa negara lebih mudah mendapatkan dana dibandingkan 

perusahaan-perusahaan lainnya. 

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa penerapan corporate 

governance bervariasi antar satu negara dengan negara yang lain. Penelitian-

penelitian tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya perbedaan sistem 

hukum yang melindungi investor antar negara. Perbedaan dalam sistem 

hukum tersebut selanjutnya akan berpengaruh pada struktur kepemilikan, 

perkembangan pasar modal dan perekonomian suatu negara. Jika corporate 

governance merupakan faktor yang signifikan pada kondisi krisis, maka 
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corporate governance tidak hanya mampu menjelaskan perbedaan kinerja 

antara negara selama periode krisis, akan tetapi juga perbedaan kinerja antar 

perusahan dalam suatu negara tertentu. Penelitian tentang variasi penerapan 

corporate governance ditingkat perusahaan masih sangat sedikit dilakukan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi keterkaitan corporate 

governance yang diterapkan dalam suatu perusahaan dengan kinerja 

perusahaan yang bersangkutan. Mekanisme corporate yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

ukuran dewan komisaris dan komite audit, sedangkan kinerja perusahaan 

diukur dari return on equity (ROE) yang merupakan ukuran kinerja 

operasional perusahaan. 

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian diantaranya Gideon 

(2005), Siregar dan Sidharta Utama (2006) dan Ujiyantho dan Pramuka 

(2007). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut di atas adalah; (1) 

Tahun yang diamati, pada penelitian ini mengambil tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2006, dengan harapan lebih mencerminkan kondisi saat ini. (2) 

Penelitian mamfokuskan penelitian pada perusahaan manufaktur, karena 

perusahaan manufaktur memiliki kontribusi relatif besar terhadap 

perekonomian dan kemudahan dalam memperoleh data. Dan (3) penelitian ini 

sebatas meneliti apakah mekanisme corporate governance (kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran dewan direksi) perusahaan 

mempengaruhi kinerja. 
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Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH MEKANISME 

CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Masalah-masalah penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan latar 

belakang yang dikemukakan sebelumnya, sebagai berikut:  

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan?  

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?  

3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan?  

4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara empiris :  

1. Adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan.  

2. Adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan.  

3. Adanya pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan.  

4. Adanya pengaruh komite audit terhadap kinerja perusahaan.  
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D. Kegunaan Hasil Penelitian  

1. Kegunaan Operasional  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

kepada: (1) para pemakai laporan keuangan dan praktisi penyelenggara 

perusahaan dalam memahami mekanisme dan model-model corporate 

governance yang mempengaruhi kinerja perusahan; (2) regulator dalam 

hal yang memadai dan memberikan iklim yang kondusif bagi pelaku pasar 

modal.  

2. Kegunaan Dalam Pengembangan Ilmu  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan kajian akuntansi keuangan mengenai positif acounting 

theory dan khususnya agency theory dan corporate  governance theory, 

sehingga dapat memperleh model-model mekanisme corporate 

governance yang secara konseptual mempengaruhi tindakan. Hasil 

penelitian ini mungkin juga dapat menjadi acuan penelitian-penelitian 

sejenis dan penelitian lanjutan.  

 
E. Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dan masing-

masing bab berisi sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan 
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BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi uraian teori yang melandasi penelitian ini meliputi 

mekanisme corporate governance, kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, kinerja perusahaan. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kerangka teori, hipotesis, data 

dan sumber data, analisa data 

BAB IV: PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini akan membahas pelaksanaan dan hasil penelitian dan 

pembahasan. 

BAB V: PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran 

 


