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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang  

Tujuan utama perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Semakin 

tinggi nilai perusahaan dianggap semakin sejahtera pula pemiliknya. Kinerja  

perusahaan  merupakan  salah  satu  ukuran  keberhasilan  atas pelaksanaan  

fungsi-fungsi  keuangan  dalam  perusahaan. Ukuran  kinerja perusahaan yang 

baik di awali dengan adanya kepercayaan dari investor terhadap suatu 

perusahaan bahwa dana yang mereka investasikan dalam kondisi yang aman dan  

diharapkan  akan  memberikan  return  yang  baik  pula.  

Semakin berkembangnya persaingan globalisasi yang ketat, menuntun 

dunia usaha agar tidak terlindas dan dapat bersaing secara sehat. Ciri utama dari 

lemahnya  corporate governance adalah adanya tindakan-tindakan  yang  

mementingkan  diri  sendiri  dengan  mengabaikan  kepentingan investor,  maka  

akan  menyebabkan  jatuhnya  harapan  para  investor  tentang pengembalian  

atas  investasi  yang  telah  mereka  tanamkan.  Dengan  demikian, secara  

agregat,  hal  tersebut  akan  mengakibatkan  aliran  masuk  modal  (capital 

inflows)  ke  suatu  negara  mengalami  penurunan  sedangkan  aliran  keluar  

modal (capital  outflows)  dari  suatu  negara  mengalami  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). 
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Mekanisme Good Corporate Governance dibagi menjadi dua bagian yaitu 

internal dan eksternal. Good corporate governancemerupakan 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 dapat memperoleh pendapatan (return) sesuai dengan 

harapan. Laba per saham meningkat sehingga saham perusahaan banyak 

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

(Nuswandari, 2009). 

Dewan direksi memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu 

perusahaan. Dewan direksi memiliki kuasa yang benar dalam mengelola segala 

sumber daya yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas untuk 

menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Hardikasari 

(2011) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa banyak penelitian yang 

dilakukan menyatakan perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang besar 

tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang 

lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan yang lebih 

kecil. 

Dalam melaksanakan Corporate governance, dewan komisaris memegang 

peranan yang sangat penting dalam perusahaan. Fungsi dan dewan komisaris 
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adalah sebagai suatu sistem yang mengawasi mekanisme manajemen, dan 

memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan sehingga dewan 

komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan (Egon 

Zehnder International, 2000). Terdapat tiga elemen penting yang akan 

mempengaruhi tingkat efektifitas dewan komisaris, yaitu independensi, aktivitas 

dan remunerasi. Independensi akan timbul dengan adannya komisaris 

independensi dalam perusahaan. Peran dari dewan komisaris perusahaan 

menjadi lebih penting semenjak adannya krisis moneter. Kinerja yang menurun, 

dewan komisaris seharusnya menjadi lebih aktif untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi perusahaan.  

Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik 

membantu terciptannya hubungan yang kondusif dan dapat di pertanggung 

jawabkan diantara elemen dalam perusahaan (Dewan Komisaris, Dewan 

Direksi, dan para pemegang saham) dalam rangka meningkatkan kinerja 

perusahaan. Dalam paradigma ini, Dewan Komisaris berada pada posisi untuk 

memastikan bahwa manajemen telah benar-benar bekerja demi kepentingan 

perusahaan sesuai strategi yang telah ditetapkan serta menjaga kepentingan para 

pemegang saham. 

Adanya komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan peran 

dewan komisaris sehingga tercipta good corporate governance di dalam 

perusahaan. Manfaat corporate governance akan dilihat dari premium yang 

bersedia dibayar oleh investor atas ekuitas perusahaan (harga pasar). Jika 

ternyata investor bersedia membayar lebih mahal, maka nilai pasar perusahaan 
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yang menerapkan good corporate governance juga akan lebih tinggi dibanding 

perusahaan yang tidak menerapkan atau mengungkapkan praktek good 

corporate governance mereka Kusumawati dan Riyanto, (2005) 

Ukuran perusahaan merupakan hal yang penting dalam proses pelaporan 

keuangan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan melihat 

seberapa besar asset yang dimiliki oleh sebuah  perusahaan. Aset yang dimiliki 

perusahaan ini menggambarkanhak & kewajiban serta permodalan perusahaan. 

Darmawanti (2004) menyatakan bahwa perusahaan besar pada dasarnya 

memiliki kekuatan finansial yang lebih besar dalam menunjang kinerja, tetapi 

disisi lain, perusahaan dihadapkan pada masalah keagenan yang lebih besar. 

Hesti (2010) dan Uyun (2010) dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

Ukuran perusahaan yang lebih besar menunjukkan daya saing perusahaan 

lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing utamanya dan nilai perusahaan akan 

meningkat karena adanya respon positif dari investor. Persamaan penelitian 

yang dilakukan Wright etal.(2009) menemukan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap kinerja. Namun penelitian Telebria et al.(2010) dan 

Fachrudin (2011) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap kinerja perusahaan karena ukuran perusahaan tidak 

menjamin bahwa perusahaan yang lebih besar akan menjamin kinerja yang baik. 
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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. Hal tersebut didukung  dengan  adanya  penelitian  Siallagan  dan  

Machfoedz  (2006) . 

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, 

mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian intern 

(termasuk audit internal). Komite audit ditempatkan sebagai mekanisme 

pengawasan antara manjemen dengan pihak eksternal, bahwa komite audit pada 

aspek akuntansi dan pelaporan keuangan untuk menjamin objektivitas, 

kredibilitas, reliabilitas, intregritas, akurasi dan ketepatan waktu penyajian 

laporan keuangan, menelaah kibijakan akuntansi dan memberikan perhatian 

khusus terhadap dampak yang ditimbulkan oleh adannya perubahan kebijakan 

akuntansi. 

Peran dari komite audit telah berkembang dari adanya pertempuan dari 

tantangan dalam mengubah lingkungan bisnis, sosial, dan ekonomi. The Smith 

Report (2003) di inggris telah mengidentifikasikan peran komite audit sebagai 

yang menjamin bahwa interes dari pemegang saham dapat dilindungi dalam 

kaitanya dengan laporan keuangan dan kontrol internal. Komite audit yang 

efektif dapat meningkatkan kontrol internal dan bertindak dalam memperkecil 

biaya keagenan (Ho dan Wong dalam Li, et. Al 2008), dan merupakan perangkat 

pengawasan yang kuat untuk meningkatkan pengungkapan laporan keuangan. 
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Keberadaan komite audit ditemukan berhubungan dengan kualitas laporan 

keuangan (McMullen dalam Li,et.al 2008). 

Penelitian ini mengembangkan penelitian iqbal & Raharja (2012) yang 

dahulu meneliti tentang pengaruh Good Corporate Governance& ukuran 

perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian tersebut mengambil sampel 

perusahaan  yang terdaftar di BEI untuk tahun 2010 dengan jumlah sampel 18 

perususahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi, 

jumlah dewan komisaris dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

Berdasarkan Latar Belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “ PENGARUH GOOD CORPORATE 

GOVERNANCETERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (Studi Empiris 

Laporan Keuangan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, periode 2011-2013)”. 

B. Rumusan Masalah  

Latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka penelitian ini 

akan menganalisa tentang pengaruh Good Corporate Governance ( ukuran 

dewan direksi, dewan komisaris independen , ukuran perusahaan dan komite 

audit ). Terhadap kinerja perusahaan pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2013. Sehingga dalan penelitian ini Rumusan Masalahnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah Ukuran Dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 
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2. Apakah ukuran dewan komisaris Independen  berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan? 

3. Apakah Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

4. Apakah  komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkanrumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja perusahaan. 

2. Mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris independen  terhadap kinerja 

perusaan. 

3. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap  kinerja perusahaan. 

4. Mengetahi pengaruh komite audit terhadap kinerja perusahaan. 

D.  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca 

maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam 

penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi perusahaan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang GCG, 

ukuran perusahaan dan kinerja perusahaan sebagai langkah untuk 
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mensejahterakan para pemegang saham dan untuk kemajuan perusahaan 

itu sendiri. 

b. Bagi investor dan calon investor, penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat untuk memberikan informsi dan sebagai bahan pertimbangan 

sehingga calon investor dan calon investor dapat mengambil keputusan 

yang tepat dalam melakukan investasi 

3. Manfaat kebijakan 

bagi Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) 

sebagai bahan kajian selaku badan yang kompeten dalam melakukan 

pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan manufaktur yang telah go 

public. 

E. Sistematika Penulisan  

Dalam Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan sebuah 

gambaran yang lebih jelas dan mudah bagi para pembaca dalam memahami 

penulisan ini. Dari masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan isi penelitian dan 

gambaran permasalahan yang singkat. Bab ini  diuraikan tentang latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan pembahasan tentang teori agensi yang mendeskripsikan 

teoritis terkait dengan variabel penelitian yang meliputi kinerja 

perusahaan,Good Corporate Governance, Mekanisme Good Corporate 

Governance, Ukuran Dewan direksi, Dewan Komisaris Independen, Ukuran 

Perusahaan, Komite audit dan Penelitian Terdahulu, Model Penelitian dan 

Pengembangan Hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini  menguraikan tentang definisi operasional dan variabel penelitian, 

populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data yang dikumpulkan, 

metode pengumpulan data dan metode analisinya. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil dari bahasan yang berisi seputar deskriptif 

dari objek yang diteliti, penjelasan dan pembahasan mengenai hasil 

perhitungan atau analisis data dengan metode analisinya, serta interprestasi 

hasil. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta keterbatasan 

penelitian, dan saran yang akan disampaikan kepada pihak yang 

berkepentingan bagi peneliti 
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