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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, 

pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai 

untuk penilaian (judgement) dan pengambilan keputusan oleh pemakai 

informasi tersebut. Karena biasanya pemakai hanya bisa menampung dan 

menganalisis informasi yang terbatas, maka tujuan pelaporan akuntansi 

adalah membuat sistem pemrosesan dan komunikasi yang meringkaskan 

informasi perusahaan yang sangat banyak ke dalam bentuk yang bisa 

dipahami (Hanafi dan Halim, 2009: 27). 

IICG (The Indonesian Institute for Corporate Governance) 

mendefinisikan konsep Corporate Governance sebagai serangkaian 

mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar 

operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku 

kepentingan (stakeholders) lebih lanjut IICG mendefinisikan pengertian 

mengenai Corporate Governance yang baik sebagai struktur, sistem, dan 

proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk 

memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam 

jangka panjang. Definisi tersebut mengandung kesimpulan bahwa 

Corporate Governance merupakan serangkaian mekanisme, yang mana 

mekanisme tersebut terdiri dari struktur, sistem, dan proses yang digunakan 
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oleh organ-organ dalam perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan 

operasional perusahaan agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Isu mengenai Corporate Governance (CG) menjadi kembali 

menarik setelah beberapa perusahaan besar dan bonafit yang berbasis di 

Amerika Serikat seperti Goldman Sachs, Bear Stern, Morgan Stanley, 

Merrill Lynch, dan Lehman Brothers, satu per satu tumbang (Koran Tempo, 

17 Maret 2009). Hal ini mengingatkan tentang awal munculnya Corporate 

Governance menjadi perhatian dunia internasional. Sebagai salah satu 

negara dengan angka CGPI (Corporate Governance Perception Index) yang 

tinggi, hal ini tentu semakin mengundang pertanyaan sejauh mana 

sebenarnya peran Corporate Governance dalam menunjang tujuan-tujuan 

perusahaan (Raharja, 2012). 

The Organization for Economic Corporation and Development 

(OECD) mengartikan Corporate Governance sebagai suatu sistem yang 

dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan, 

termasuk mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang 

berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang 

saham, dewan pengurus, para manajer dan semua anggota, stakeholder non 

pemegang saham (Purwantini, 2008 dalam Widhianningrum dan Amah, 

2012). 

Purwantini (2008) dalam Widhianningrum dan Amah (2012) 

menyebutkan bahwa, mekanisme pengawasan dalam Corporate 

Governance dibagi menjadi dua kelompok yaitu internal dan exsternal 
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mechanism. Internal mechanism adalah cara untuk mengendalikaan 

perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat 

umum pemegang saham, komposisi dewan komisaris, komposisi dewan 

direksi dan pertemuan dengan board of directors. Exsternal mechanism 

adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan 

mekanisme internal perusahaan seperti pengendalian oleh perusahaan dan 

pengendalian oleh pasar. 

Menurut Effendi (2009:114) dalam Widhianningrum dan Amah 

(2012), perusahaan yang tidak mengimplementasikan Good Corporate 

Governance pada akhirnya ditinggalkan oleh para investor, kurang dihargai 

oleh masyarakat, dan dapat dikenakan sanksi apabila berdasarkan hasil 

penilaian, perusahaan tersebut terbukti melanggar hukum. Perusahaan 

seperti ini akan kehilangan peluang (opportunity) untuk dapat melanjutkan 

kegiatan usahanya dengan lancar (going concern). Namun sebaliknya, 

perusahaan yang telah mengimplementasikan Good Corporate Governance 

dapat menciptakan nilai (value creation) bagi masyarakat, pemasok, 

distributor, pemerintah dan ternyata lebih diminati para investor sehingga 

berdampak langsung bagi kelangsungan usaha perusahaan tersebut. 

Sejak 1999 (pasca krisis 1998), jumlah badan usaha yang 

mendaftarkan diri ke Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan peningkatan 

yang cukup signifikan. Hal ini berarti bahwa semakin banyak badan usaha 

yang harus melakukan pemisahan fungsi antara fungsi kepemilikan dan 

pengelolaan. Fungsi kepemilikan berada di tangan pemegang saham atau 
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pemilik, sedangkan fungsi pengelolaan dilaksanakan oleh para manajer 

badan usaha. Teori keagenan (agency theory) mengemukakan, jika antara 

pihak principal (pemilik) dan agent (manajer) memiliki kepentingan yang 

berbeda, maka akan muncul konflik yang dinamakan agency conflict 

(Jensen dan Meckling, 1976 dalam Puspitasari dan Ernawati, 2010). 

Pemisahan kepemilikan akan menimbulkan konflik dalam pengendalian dan 

pelaksanaan pengelolaan badan usaha, disebabkan para manajer tidak 

bertindak sesuai keinginan pemilik (pemegang saham). 

Benhart dan Rosenstein (1998) dalam Puspitasari dan Ernawati 

(2010) menyatakan suatu mekanisme yang dapat mengatasi masalah 

keagenan tersebut, yaitu mekanisme Corporate Governance. Dalam 

mekanisme Corporate Governance, terdapat mekanisme internal, seperti 

struktur dan kepemilikan dewan komisaris, serta mekanisme eksternal, 

seperti pasar modal. Corporate Governance berkaitan erat dengan 

mekanisme dalam suatu badan usaha di mana berbagai pihak yang 

berkepentingan terhadap badan usaha tersebut dapat memastikan bahwa 

pihak manajer dan pihak internal badan usaha lainnya dapat memenuhi 

kepentingan stakeholder. 

Menurut Sukasih dan Susilawati (2011) dalam hal ini membahas 

bagaimana Good Corporate Governance dapat digunakan untuk menilai 

kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan dan pertumbuhan jangka 

panjang yang mencerminkan pada nilai pasar perusahaan. Penurunan biaya 

modal, investasi terhadap perusahaan akan meningkat dan harga saham 
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perusahaan akan meningkat, value of the firm akan meningkat akan 

memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan jangka panjang, 

meningkatkan kesempatan kerja serta mempunyai andil dalam pengentasan 

kemiskinan di sektor keuangan sehingga Good Corporate Governance amat 

diperlukan untuk mendapatkan return, menurut penelitian yang dilakukan 

oleh McKinsey (standard & poor, 2002) dalam Sukasih dan Susilawati 

(2011) bahwa lebih dari 80% perusahaan bersedia membayar lebih untuk 

saham dengan perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance 

secara benar. Premium yang mau dibayarkan berkisar antara 20% sampai 

30% diatas harga normal yang berlaku. 

Penerapan GCG dipercaya dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

Menurut Kusumawati, Dwi Novi dan Bambang Riyanto (2005) dalam Dewi 

dan Widagdo (2012) mengemukakan bahwa Corporate Governance yang 

efektif dalam jangka panjang dapat meningkatan kinerja perusahaan dan 

menguntungkan pemegang saham. Etty (2009) dalam Dewi dan Widagdo 

(2012) yang menyatakan Good Corporate Governance yaitu kepemilikan 

manajerial dan institusional mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang Good Corporate Governance dan 

kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini berjudul Pengaruh Good 

Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja 

Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 
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Tahun 2009-2011). Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian 

Raharja (2012). Perbedaan penelitian dengan sebelumnya yaitu, bila 

penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen yaitu Good 

Corporate Governance yang diproksikan dengan ukuran dewan direksi, 

ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan serta variabel dependen 

yaitu kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ukuran Cash Flow 

Return On Asset (CFROA). Penelitian ini menambahkan variabel lain yaitu 

kepemilikan manajemen berdasarkan penelitian Widhianningrum dan Amah 

(2012) karena kinerja perusahaan akan lebih baik jika saham perusahaan 

dimiliki oleh manajer. Periode penelitian ini menggunakan tahun 2009-

2011, sedangkan penelitian Raharja (2012) menggunakan tahun 2010 

sebagai penelitiannya. 

      

B. Perumusan Masalah 

Penulis dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah 

Corporate Governance akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Oleh 

karena itu, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan? 

2. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja 

keuangan? 

3. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja 

keuangan? 

4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan? 
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C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan yang teliti lebih 

terfokus pada tujuan penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian kinerja perusahaan disini berdasarkan pada implementasi 

Corporate Governance dan dalam penelitian ini berkaitan dengan 

ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, 

dan ukuran perusahaan. 

2. Perusahaan yang akan diteliti adalah perusahaan publik khususnya 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kurun 

waktu 2009-2011. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja 

keuangan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja 

keuangan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja 

keuangan. 

4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja 

keuangan. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

Bagi perusahaan, sebagai bahan sumbangan pemikiran dalam 

melaksanakan kinerja keuangan dan Good Corporate Governance. 

2. Manfaat Empiris 

Bagi peneliti, untuk memperluas dan menambah wawasan keilmuan 

khususnya mengenai kinerja keuangan dan Good Corporate 

Governance. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Good 

Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja 

Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 

Tahun 2009-2011)” dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan isi penelitian dan 

gambaran permasalahan yang diangkat. Berisi latar belakang, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan membahas mengenai teori keagenan dan 

penjabaran dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Bab ini 

juga berisi penelitian terdahulu, hubungan antar variabel yang digambarkan 

dalam kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, jenis 

penelitian, populasi dan prosedur penentuan sampel, jenis dan sumber data, 

variabel penelitian dan pengukurannya, serta metode analisis data yang 

terdiri dari uji kualitas data dan analisis data. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mengemukakan tentang analisis data, temuan empiris yang 

diperoleh dalam penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, dan keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian 

selanjutnya.   


