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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Krisis yang terjadi tahun 1997 di Indonesia telah menghancurkan berbagai 

sektor perekonomian. Salah satu penyebab krisis adalah lemahnya implementasi 

corporate governance. Kelemahan tersebut terlihat dari minimnya dan kurangnya 

kinerja keuangan, kurangnya pengawasan aktivitas manajemen, dan kurangnya 

intensif eksternal untuk mendorong efesiensi perusahaan melalui persaingan yang           

fair (Dewayanto 2010). 

Pada dasarnya perusahaan merupakan suatu badan usaha yang diatur serta 

dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki ketrampilan ataupun memiliki            

keahlian agar perusahaan tersebut dapat tercapai dan mempunyai tujuan yang           

tertentu. Tujuan suatu perusahaan adalah memperoleh laba dengan semaksimal 

mungkin dari hasil operasional perusahaan tersebut. 

Corporate governance merupakan suatu sistem peraturan yang mengatur 

hubungan dari berbagai pihak yang bersangkutan dengan pemegang saham,           

dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan lainnya. Corporate governance 

juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran                 

dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring 

kinerja (Sam’ani, 2008). 

Penerapan GCG yang dilakukan dengan efektif dapat meningkatkan            

efesiensi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus kepercayaan invetor (OECD,                  
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2004). Peningkatan penerapan GCG menjadi investasi akan mengikuti sektor yang 

mengadopsi standar tata kelola efesien (OECD, 2004). Perusahaan yang menerapkan 

GCG sebaiknya harus memiliki kinerja perusahaan yang baik pula. 

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat diartikan sebagai suatu 

proses yang akan digunakan oleh perusahaan untuk lebih meningkatkan kualitas laba, 

laba merupakan suatu indikator yang dipergunakan untuk mengukur suatu                  

kinerja pada perusahaan. Penerapan GCG merupakan salah satu upaya yang                 

cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang melanda              

Indonesia. Peran dan tuntutan investor dan kreditor asing mengenai penerapan             

prinsip GCG merupakan salah satu faktor dalam pengambilan keputusan            

berinvestasi pada suatu perusahaan. Penerapan prinsip GCG dalam dunia usaha di 

Indonesia merupakan tuntutan zaman agar perusahaan-perusahaan yang ada                  

jangan sampai terlindas oleh persaingan global yang semakin keras. Prinsip-                

prinsip dasar dari GCG pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan               

kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan (Wardani, 2008). Penerapan                 

corparate governance yang baik merupakan suatu konsep yang mengacu kepada              

hak pemegang saham begitu penting agar mendapatkan informasi yang baik dan 

benar. 

Shleifer dan Vishny (1997) menyatakan bahwa Corporate governance            

dianggap sebagai suatu mekanisme yang dapat melindungi pihak minoritas dari 

ekspropiasi yang dilakukan oleh para manajer serta pemegang saham pengendali 

dengan menekankan pada mekanisme legal. Jika suatu perusahaan sudah              

menerapkan Corporate Governance dengan baik, maka diharapkan telah               
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menerapkan prinsip-prinsip dari corporate governance seperti transparansi dan 

akuntabilitas. Suatu keberhasilan dari adanya penerapan prinsip GCG adalah 

perusahaan memiliki suatu pengelolaan (governance) yang baik, sehingga prinsip 

tersebut dapat dibagi, dijalankan, serta dikendalikan. 

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar dari GCG tersebut, maka para pelaku           

bisnis di Indonesia menyepakati penerapan GCG suatu sistem pengelolaan    

perusahaan yang baik, hal ini sesuai dengan penandatanganan perjanjian Letter of 

Intent(LOI) dengan International Monetary Fund (IMF) tahun 1998, yang salah        

satu isinya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan di 

Indonesia. Menurut Forum For Corporate Governance In Indonesia (2001)        

melalui penerapan GCG tersebut diharapkan: (1) perusahaan mampu                  

meningkatkan kinerjanya melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang 

lebih baik, meningkatkanefisiensi operasional perusahaan, serta mampu       

meningkatkan pelayanannya kepada stakeholders, (2) perusahaan lebih mudah 

memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan 

corporate value, (3) mampu meningkatkan kepercayaan investor untuk             

menanamkan modalnya di Indonesia,dan (4) pemegang saham akan merasa puas 

dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan 

dividen.  

Penerapan Good Corporate Governance dalam kinerja perusahaan  

merupakan kunci sukses bagi perusahaan untuk memperoleh keuntungan dalam 

jangka panjang dan dapat bersaing dengan baik dalam bisnis global. Sebelumnya, 

banyaknya isu-isu di Indonesia mengenai lemahnya penerapan Good Corporate 
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Governance dalam kinerja perusahaan. Hasil survei yang dilakukan oleh Mc            

Kinsey & Co. (2002) dalam Sayidah (2007), bahwa investor cenderung           

menghindari perusahaan-perusahaan dengan predikat buruk dalam corporate 

governance. Perhatian yang diberikan investor terhadap GCG sama besarnya           

dengan perhatian terhadap kinerja keuangan perusahaan. Para investor yakin            

bahwa perusahaan yang menerapkan praktek GCG telah berupaya meninimalisir 

resiko keputusan yang akan menguntungkan diri sendiri, sehingga meningkatkan 

kinerja perusahaan yang pada akhirnya dapat memaksimalkan nilai perusahaan. 

Dalam penerapan Good Corporate Governance di segi perusahaan   

diharapkan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sebab penerapan good            

corporate governance dapat memberikan peningkatan di kinerja keuangan            

tersebut, dan meminimalisir adanya resiko yang disebabkan tindakan yang            

cenderung dalam menguntungkan induvidu. 

Dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-

117/M-Mbu/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance(GCG). 

Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dijelaskan bahwa GCG adalah suatu  

proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan 

keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai          

pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan 

stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.  

Kajian mengenai corporate governance meningkat dengan pesat seiring dengan 

terbukanya skandal keuangan berskala besar seperti skandal Enron, Tyco,           

Worldcom, Merck, Global Crossing mayorita sperusahaan lain di Amerika Serikat 
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(Cornett dkk, 2006) yang melibatkan akuntan, salah satu elemen penting dari          

good corporate governance. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, seperti PT. 

Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk (Boediono,2005) juga melibatkan pelaporan 

keuangan (financial) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi (Boediono, 

2005). 

Kinerja keuangan adalah ukuran yang dapat mengukur keberhasilan pada 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Sementara kinerja perusahaan adalah                

sesuatu yang dihasilkan suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu 

pada standar yang ditetapkan. Kinerja perusahaan merupakan hasil yang dapat           

diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu perusahaan dari berbagai           

ukuran yang disepakati. Untuk mengetahui bagaimana kinerja, maka dilakukan   

sebuah penelitian kinerja terhadap perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan        

bertujuan  tentang efektivitas operasional perusahaan. Pengukuran kinerja            

perusahaan dapat dilakukan dengan  cara metode ataupendekatan.] 

Berdasarkan latar belakang diatas menarik diteliti dari corporate governance 

terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu penelitian dengan judul                

“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP            

KINERJA KEUANGAN (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang          

Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013)”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Apakah Good Corporate Governance (kepemilikan institusional,                      

komisaris independen, komite audit) berpengaruh terhadap kinerja                 

keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-               

2013? 

2. Apakah Good Corporate Governance (kepemilikan institusional,             

komisaris independen, komite audit) variabel mana yang berpengaruh                

dominan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang               

terdaftar di BEI tahun 2011-2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas,tujuan              

dalam penelitian ini antara  lain: 

1. Menganalisis pengaruh Good Corporate Governance (kepemilikan 

institusional, komisaris independen, komite audit) berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2011-2013. 

2. Mengetahui diantara Good Corporate Governance (kepemilikan 

institusional, komisaris independen, komite audit) variabel manakah yang 

mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 
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1. Bagi akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menembah pengetahuan tentang 

pentingnya penerapan good coporate governance. Dengan penerapan     

tersebut dapat memberikan pengaruh positif dan dapat dijadikan refrensi 

untuk penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan            

dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan penerapan good           

corporate governance guna meningkatkan kinerja keuangan dan pemegang 

saham. 

3. Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta gambaran  

tentang pengambilan keputusan investasi pada perusahaan yang berkaitan 

dengan mekanisme good corporate governance. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini menguraikan tentang ringkasan dari keseluruhan dalam penelitian dan 

gambaran permasalahan yang diangkat. Bab ini berisi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
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Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang mendasari diadakannya               

penelitian, penelitian terdahulu  yang akan digunakan sebagai dasar acuan teori dan 

analisis bagi penelitian. 

Bab III Metode Penelitian  

Bab ini menggambarkan kerangka pemikiran, metode penelitian, populasi dan  

sampel, data dan sumber data, definisi operasianal dan pengukuran variabel,                 

serta metode analisis data. 

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi obyek penelitian, analisis data dan 

pembahasan tentang bagaimana pelaksanaan good corporate governance terhadap 

kinerja keuangan. 

Bab V Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang dapat 

dijadikan masukan dari berbagai pihak-pihak yang berkentingan dalam penelitian 

mendatang. 

 


