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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tata kelola yang baik merupakan bagian internal yang penting dari seluruh 

tanggung jawab perusahaan. Dalam menghadapi persaingan usaha kompetitif 

perusahaan berusaha memperbaiki kinerja dan pengembangan usaha untuk 

memajukan perusahan. Perusahaan-perusahan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), yaitu memiliki perusahaan yang memiliki struktur organisasi 

terpisah antara pihak pemilik dan pihak pengelolanya. Pemilik terdiri dari para 

pemegang saham dan stakeholder, seadangkan pihak pengelolaanya terdiri dari 

pihak manajemen yang ditunjukan pemilik untuk mengelola aktivitas perusahaan. 

didirikan bertujuan meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan 

kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. menumbuhkan rasa 

kepercayaan kepada pihak yang memiliki kepentingan dengan seluruh aspek pada 

tata kelola yang bersih dan transparan Wheelen and Hunger (dalam Islam, 2016). 

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat dewasa ini semakin banyak 

perusahaaan yang bergerak pada berbagai masing-masing bidang yang digeluti. 

Perusahaan skala kecil, pimpinan perusahaan dapat mengawasi secara langsung 

kinerja perusahaanya. Akan tetapi, jika perusahan semakin besar tingkat skala 

usahaannya maka diperlukan internal auditor yang efektif, efesien, bertugas dan 

bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan internal didalam perusahaan 

tersebut. Dengan adanya pegontrolan internal maka diharapkan segala kebijakan 

pimpinan perusahaan dapat dilakukan sebaik-baiknya, aset perusahaan dapat 
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diamankan dan dapat memperoleh perhitungan hasil data akuntansi yang akurat 

dan terpercaya. Namun pada kenyataannya, hasil pengendalian internal tidak 

sesuai dengan konsep yang dijalankan karena adanya penyimpangan dalam 

kinerja manajemen akan bepengaruh  pada kinerja perusahaan. Profitabilitas yang 

menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama 

periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. 

Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya Return on Assets (ROA) 

adalah suatu indikator yang mencerminkan seberapa besar performa keuangan 

perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan 

maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA 

dilihat dari laba bersih perusahaan. Pengukuran kinerja dengan ROA 

menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan 

aktiva untuk menghasilkan laba. ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan 

dalam kondisi negatif (rugi). Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang 

diinvestasikan secara keseluruhan aktiva belum mampu menghasilkan laba. 

Menurut (Totok Dewayanto, 2010) Permasalahan yang melanda dunia 

perbankan di tahun 1998 terjadi penurunan kinerja, antara lain semakin 

meningkatnya kredit bermasalah perbankan, yang menyebabkan bank harus 

menyediakan cadangan penghapusan hutang yang cukup besar sehingga 

mengakibatkan kemampuan bank memberikan kredit menjadi terbatas berdampak 

likuiditas bank yang mengakibatkan turunya kepercayaan masyarakat terhadap 

perbankan dan pemerintah, sehingga mimicu penarikan dana besar-besaran, 

semakin turunya permodalan bank-bank, banyak bank yang tidak mampu 
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melunasi kewajibanya karena menurunnya tingkat nilai rupiah, manajemen bank 

yang tidak profesional. Kebijakan reformasi perbankan pada tahun 2004 

pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) melakukan perbaikan fudamental 

terhadap perbankan nasional yaitu dengan dikeluarkan API (arsitektur perbankan 

indonesia). Tidak hanya disitu untuk menunjukan keseriusan corporate 

governance, tanggal 30 januari 2006 Bank Indonesia (BI) mengelurkan paket 

kebijakan perbankan yang dikenal dengan istilah Pakjan 2006, isinya mengenai 

peraturan baru tentang pelaksanaan good corporate governance, penerapan ini 

dapat dinilai perbaikan citra perbankan yang sempat buruk, melindungi 

kepentingan stakeholders serta meningkatkan peraturan perundang-undang yang 

berlaku. Menghindari pengurangan resiko akibat tindakan pengelolaan yang 

cendurung menguntungkan diri sendiri. 

Isu tentang corporate governance dilatar belakangi oleh teory agency yang 

terjadi pada masalah agency muncul ketika pengelolaan suatu perusahaan 

perusahaan terpisah dari kepemilikanya, akibatnya manajer dengan informasi 

yang dimiliki bisa bertindak hanya untuk menguntungkan diri sendiri dengan 

mengorbankan kepentingan pemilik karena manajer perusahaan memiliki 

informasi yang tidak dimiliki oleh pemilik (asymmetry information). Maka untuk 

mengatasi permasalahan agency, pihak perbankan melakukan perbaikan terhadap 

sistem tata kelola perusahaan. Untuk mencapai good corporate governance 

dibutuhkan mekanisme tata kerja yang terarah dan terstruktur untuk memantau 

seluruh kebijakan yang diambil Walsd dan Seward, (dalam Arifin,  2005). 
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Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menentukan 

arah kinerja perusahaan, mengarahkan pengendalian perusahaan, penetapan hak 

dan bertanggung jawab antar pihak yang berperan serta dengan perusahaan, 

seperti pengawas, pengurus, pemegang saham dan pihak-pihak lainnya yang 

berkepentingan (stakeholders) menjadi struktur dalam rangka menetapkan 

sasaran, mencapai sasaran serta memantau kinerja perusahaan (Siallagan dan 

Machfoedz, 2006). Tujuan utama corporate governance yaitu meningkatkan 

keberhasilan dan akuntanbilitas, menciptakan pengendalian dan keseimbangan 

(check and balances), penerapanya diharapkan dapat mewujudkan fundamental 

yang konsisten bagi peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang melalui 

peningkatan citra perusahaan yang positif. 

Kepemilikan manajerial didefiniskan banyak saham yang dimiliki pihak 

manajemen perusahaan atas seluruh saham yang beredar. Dari segi nilai 

ekonomisnya kepemilikan saham memiliki insentif menyelaraskan kepentingan 

dengan principal (Boediyono, 2005). Apabila tingkat prosentase kepemilikan 

manajerial tinggi maka agency cosh akan semakin menurun kemudian 

menghasilkan  peningkatan kinerja perusahaan. Kepemilikan manajerial disebut 

kepemilikan saham oleh kepemilikan perusahaan, menjadi salah satu bentuk 

mekanisme corporate governance. Dengan keterlibatan manajemen dalam 

kepemilikan saham, pihak manajemen akan menanggung konsekuensi  keputusan 

yang diambil sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengelola 

perusahaan (Martsila dan Meiranto, 2013). 



5 

 

Kepemilikan publik dapat dilihat sebagai suatu perbanding antara jumlah 

saham yang dimiliki oleh pihak dalam atau manajemen (insider) dengan jumlah 

saham yang dimiliki oleh pihak luar (outsider). Penelitian yang dilakukan oleh 

Grant dan kirchmaier, (dalam Winata Galih yoga, 2012) menemukan adanya 

hubungan yang positif antara kepemilikan publik dengan kinerja perusahaan 

(ROA). Dalam penelitiannya mereka menyatakan bahwa meningkatnya 

kepemilikan publik disebabkan adanya perlindungan hukum terhadap pemegang 

saham dan keterbukan informasi kepada publik. Meningkatnya kepemilikan 

publik menunjukan adanya sistem corporate governance yang baik, sehingga 

kepemilikan publik diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan (ROA).  

Kepemilikan institusional adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak 

institusi pada akhir tahun yang diukur dalam prosentase  Listyani, (dalam Islam, 

2016). Tingkat saham institusional yang tinggi akan menghasilkan pengawasan 

yang lebih efektif sehingga dapat membatasi opportunistic manager, yaitu 

manager melaporkan laba secara oportunis untuk memaksimalkan kepentingan 

pribadinya yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Hasil analisis dari (Irmala sari, 2010)  menemukan bahwa mekanisme 

pemantau kepemilikan menunjukan hubungan yang tidak signifikan terhadap 

kinerja perbankan, kedua, mekanisme pemantau pengendalian internal 

menunjukan hubungan yang negatif tidak signifikan terhadap kinerja perbankan 

kecuali hanya satu ukuran dewan direksi yang menunjukan hubungan positif 

namun tidak signifikan, ketiga, mekanisme pemantau regulator melalui prasyarat 

cadangan menunjukan hubungan yang positif signifikan terhadap kinerja 
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perbankan, keempat pemantau pengungkapan melalui auditor eksternal 

menunjukan hubungan yang positif signifikan terhadap kinerja perbankan. 

(Wulandari, 2006) pengujian analisis regresi berganda bahwa indikator 

mekanisme corporate governanceinternal, hanya debt to equity yang signifikan 

berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan sedangkan jumlah dewan 

direktur, proporsi dewan komisaris independen tidak signifikan positif terhadap 

kinerja perusahaan. Pada indikator mekanisme corporate governance eksternal 

institusional ownership tidak signifikan pengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. Beberapa penelitian terdahulu diantaranya yang dilakukan oleh Black 

et al. (2003) dan Gompers et al (2003) dalam  W.Drobetz et al. (2003) telah 

dibuktikan bahwa dengan peningkatan praktek governance dalam perusahaan 

akan meningkatkan kinerja perusahaan dengan ditunjukan (nilai Tobins Q). Dari 

analisis (Ira Sabrinna, 2010) menunjukan bahwa tidak terhadap hubungan 

signifikan antara corporate governance dengan Tobins Q (kinerja pasar) tetapi 

terjadi hubungan positif signifkan antara corporate governance dengan ROE 

(kinerja operasional) sedangkan pada struktur kepemilikan tidak terhadap 

hubungan signifikan antara kepemilikan manajerial dan kepemilikan instirusional 

terhadap kinerja perusahaan, hal ini dikarenakan bahwa keberadaan manajer dan 

pemegang saham kurang memiliki pengaruh dalam peningkatan kinerja 

perusahaan. Menurut (Iqbal Bukhori, 2012) hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan  antar mekanisme internal 

corporate governance terhadap kinerja perusahaan. Demikian ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini berarti bahwa 
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mekanisme internal corporate governance dan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Menurut (Totok Dewayanto, 2010) 

menunjukan bahwa pemantauan kepemilikan hubungan mekanisme langsung 

tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan, kedua, mekanisme pemantau 

pengendalian internal terjadi hubungan negatif yang signifikan terhadap kinerja 

hanya satu ukuran perbankan kecuali yang mengarahkan dewan direksi positif tapi 

tidak signifikan, ketiga rasio kecukupan modal (CAR) menunjukan hubungan 

yang signifikan dan positif terhadap kinerja perbankan, keempat mekanisme 

pemantau eksternal secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja 

perbankan. 

Sedangkan dari penelitian (Umar Uzzul, 2016)  menunjukan hubungan positif 

yang signifikan antara komisaris independen dan ukuran perusahaan terhadap 

kinerja perusahan, sementara dewan direktur, kepemilikan isntitusioanl, leverage 

secara signifikan berpengaruh negatif dengan kinerja keuangan (ROA). Menurut 

(Nugraha adi, 2014) menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari 

kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Namun terdapat pengaruh 

positif yang signifikan divariabel kepemilikan institusional. Selain itu ditemukan 

terdapat pengaruh signifikan dari DER dan ROA, berarti semakin besar DER dan 

ROA yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar nilai perusahaan. Sedangkan 

yang dilakukan penelitian oleh (Andika Putra, 2013) menunjukan bahwa : ukuran 

perusahaan (SIZE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan 

(ROA), kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan (ROA), kepemilikan manajerial kepemilikan publik  berpengaruh 
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positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA), ukuran  perusahaan 

(SIZE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV), 

kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan 

(PBV), kinerja perusahaan (ROA) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

(PBV). Hasil analisis jalur menunjukan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh secara tidak langsung terhadap nilai perusahaan (PBV) melalui 

kinerja perusahaan (ROA). Penelitian ini akan menggunakan kinerja keuangan 

perusahaan dengan mengunakan ukuran ROA. Penelitian yang dilakukan (galih 

yoga winata, 2012) dengan kesimpulan kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, kepemilkan publik berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan 

menggunakan pengukuran ROA. Penelitian yang dilakukan (Wehdawati dkk, 

2015) Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel proporsi dewan komisaris 

independen berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan ROE , sedangkan 

variabel jumlah dewan komisaris, jumlah dewan direksi, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, dan size perusahaan tidak pengaruh terhadap ROA dan 

ROE. Penelitian yang dilakukan (Amelia lindawati, 2010) Kepemilikan Publik, 

Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris 

berpegaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) perusahaan melalui agency cost. 

Penelitian yang dilakukan (Vivi Purwanti, 2008), Variabel independensi dewan 

komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel ROA, Variabel 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

ROA, Variabel kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap variabel ROA. Penelitian yang dilakukan Wiryakurnia Utami (2015), 
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Kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan menggunakan tiga ukuran yaitu 

ROA, ROE dan TOBINSQ. Terdapat enam variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu tingkat pengungkapan praktik tata kelola perusahaan, 

ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap ROE dan ROA. Kepemilikan 

Publik, Kepemilikan manajerial, jumlah komite penunjang dewan komisari dan 

kualitas auditor eksternal berpengaruh terhadap ROA dan TOBINQ. 

Berdasarkan uraian di atas, masih diperlukan penelitian lebih lanjut yang 

menghubungkan ketiga variabel tersebut, yaitu kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, kepemilikan publik. Sampel penelitian ini 

menggunakan beberapa sektor perusahaan perbankan. Sehingga berdasarkan 

uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA 

PERUSAHAAN (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan Go public yang 

Terdaftar di Bursa Efek IndonesiaTahun 2011-2015)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Perbankan Go Public 

yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015? 

2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Perbankan Go Public 

yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015? 

3. Apakah Kepemilikan Publik berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Perbankan Go Public 

yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015? 

4. Apakah Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, 

Kepemilikan Publik secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja 

perusahaan pada perusahaan Perbankan Go Public yang terdaftar di BEI 

tahun 2011-2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan beberapa tujuan yang hendak dicapai. 

Tujuan-tujuan tersebut antara lain: 

1. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja 

Perusahaan pada Perusahaan Perbankan Go Public yang terdaftar di BEI 

tahun 2011-2015. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja 

Perusahaan pada Perusahaan Perbankan Go Public yang terdaftar di BEI 

tahun 2011-2015. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Public terhadap Kinerja 

Perusahaan pada perusahaan Perbankan Go Public yang terdaftar di BEI 

tahun 2011-2015. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, Kepemilikan Publik terhadap Kinerja Perusahaan pada 

Perusahaan Perbankan Go Public yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Selain mempunyai tujuan, penelitian ini juga mempunyai manfaat. Manfaat 

penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan dibidang kinerja perusahaan berhubungan dengan 

analisis keuangan khususnya berkaitan dengan good corporate 

governance dan untuk mendukung kegiatan akademik bagi peneliti 

sendiri dan pihak fakultas. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan serta referensi untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. 
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b. Bagi Akademisi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi 

ilmiah yang bermanfaat untuk mendukung kegiatan akademik. 

c. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber 

informasi bagi pembaca yang mempunyai minat penelitian terhadap 

Kinerja Perusahaan Perbankan Go Public 

d. Bagi Penulis 

Penelitian ini sebagai bukti serta implementasi yang diterima 

selama berada dalam bangku perkuliahan, sekaligus memenuhi 

persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 

E. Sistematika penulisan 

Dalam sistematika penulisan akan diuraikan garis besar isi dari setiap bab, 

agar dapat memberikan sedikit gambaran mengenai isi skripsi ini diantaranya 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan secara garis besar mengenai hal-hal yang akan dibahas 

didalam skripsi ini, yang meliputi latar belakang permasalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunan penelitian, serta sistematika penulisan. 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan teori yang memperkuat penelitian 

yang akan dilakukan, penelitian terdahulu kerangka penelitian dan hipotesis. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab tiga akan diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan 

dalam penyusunan skripsi ini. Sub bab dari penelitian ini adalah jenis penelitian, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, desain pengambilan sampel, dan metode analisis data. 

 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian yang membahas hasil 

penelitian yang membahas mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data serta 

pembahasan hasil penelitian dan interpretasi hasil. 

 

BAB V  PENUTUP 

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian yang telah 

dilakukan, keterbatasan yang ada dalam penelitian dan saran-saran perbaikan yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. 


