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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Corporate Governance adalah salah satu elemen kunci dalam 

meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan 

antara manajemen  perusahaan,  dewan  direksi, para  pemegang saham,  

dan  stakeholder  lainnya (Wati, 2012). Mekanisme pengawasan 

kepemilikan, pengawasan pengendalian, dan pengungkapan dalam 

corporate governance dapat digunakan  dalam  mengurangi  konflik 

keagenan dalam perusahaan (Purno dan Khafid, 2013). Dalam   

menciptakan  tata kelola perusahaan yang baik  terdapat  lima  prinsip 

dasar yang melandasinya yaitu transparency, accountability, responsibility,  

independency danfairness.  Oleh karena  itu  dengan  adanya  tata  kelola  

yang  baik dengan dilandasi prinsip-prinsip corporate governance 

diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan dalam sebuah perusahaan 

yangpada  akhirnya corporate  governance dapat menjadi sebuah alat 

peningkatkan kinerja sebuahperusahaan. 

  Kinerja keuangan perusahaan merupakansalah satu faktor yang 

dilihat oleh calon investor untuk menentukan investasi saham. Bagi sebuah 

perusahaan, menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan adalah suatu 

keharusan agar saham tersebut tetap eksis dan tetap diminati oleh investor. 

Laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan merupakan cerminan dari 
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kinerja keuangan perusahaan. Informasi keuangan tersebut mempunyai 

fungsi sebagai sarana informasi, alat pertanggungjawaban manajemen 

kepada pemilik perusahaan, penggambaran terhadap indikator 

keberhasilan perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan (Harahap, 2004). Para pelaku pasarmodal 

seringkali menggunakan informasi tersebutsebagai tolak-ukur atau 

pedoman dalam melakukan transaksi jual-beli saham suatu perusahaan. 

  Pada dasarnya perusahaan merupakan suatu badan usaha yang 

diatur serta dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki ketrampilan 

ataupun memiliki keahlian agar perusahaan dapat tercapai dan mempunyai 

tujuan yang tertentu. Tujuan suatu perusahaan adalah memperoleh laba 

dengan semaksimal mungkin dari hasil operasional perusahaan tersebut. 

  Sistem corporate governance yang baik dapat memberikan 

perlindungan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan yaitu para 

pemegang saham, manajemen maupun kreditur. Zhuang, et al (2000) 

dalam Husnan (2008) menjelaskan bahwa sistem corporate governance 

tersebut terdiri dari (1) berbagai peraturan yang menjelaskan hubungan 

antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah dan stakeholders 

yang lain, dan (2) berbagai mekanisme yang secara langsung ataupun tidak 

langsung menegakkan peraturan-peraturan tersebut atau disebut dengan 

mekanisme corporate governance internal dan eksternal. Forum for 

Corporate Governance (2002) dalam Sukamulja (2010) menyatakan 

tujuan utama corporate governance adalah untuk menciptakan nilai 
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tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atau stakeholders. 

Mekanisme corporate governance diharapkan dapat mengurangi konflik 

keagenan yang terjadi antara agent dan principal, yang selanjutnya 

berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. 

  Penerapan prinsip good corporate governance secara konkret 

memiliki beberapa tujuan, antara lain memudahkan akses terhadap 

investasi domestik maupun asing, mendapatkan cost of capital yang lebih 

murah, memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan 

kinerja ekonomi perusahaan, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan 

stakeholder terhadap perusahaan dan melindungi direksi serta komisaris 

dari tuntutan hukum. Perusahaan yang menerapkan good corporate 

governance akan lebih efisien dan daya saingnya meningkat, yang pada 

gilirannya menjadikannya sustainable company. Penerapan good 

corporate governance dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Dey Report (1994) dalam Kusumawati dan Riyanto (2008) 

mengemukakan bahwa corporate governance yang efektif dalam jangka 

panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan 

pemegang saham. 

  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 individu. 
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  Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam 

perusahaan, terutama dalam pelaksanaan good corporate governance. 

Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi  dan  

mekanisme  untuk  memberi  petunjuk  dan  arahan  pada  pengelola 

perusahaan (Forum for Coporate Governance in Indonesia, 2001).   

  Kepemilikan  saham  manajerial,  diharapkan  manajer  akan  

bertindak  sesuai  dengan keinginan  principal  karena  manajer  akan  

termotivasi  untuk  meningkatkan  kinerja  dan nantinya dapat 

meningkatkan nilai perusahaan (Siallagan dan Machfoedz, 2006). Ross et 

al. (dalam Siallagan dan Machfoedz, 2006)  menyatakan  bahwa  semakin  

besar  kepemilikan manajemen  dalam  perusahaan maka manajemen  akan  

cenderung  berusaha meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan 

pemegang saham dan kepentingan sendiri.  

  Kepemilikan lain yang  juga mempengaruhi  nilai  perusahaan  

adalah  kepemilikan institusional. Menurut Faizal (2004) perusahaan 

dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasi  

kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar  

kepemilikan institusional maka  semakin  efisien  pemanfaatan  aset  

perusahaan  dan  diharap  juga  dapat bertindak  sebagai  pencegahan  

terhadap  pemborosan  yang  dilakukan  oleh  manajemen. Dengan adanya 

kepemilikan  institusional akan mendorong peningkatan pengawasan pada 

manajemen. 
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  Berdasarkan latar belakang diatas menarik diteliti dari corporate 

governance terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu penelitian dengan 

judul “PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP 

KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Kasus  Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-

2016)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja 

keuangan  perusahaan? 

2. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja 

keuangan perusahaan? 

3. Bagaimanapengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerjakeuangan 

perusahaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 
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D. Manfaat Penelitian  

a. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

pentingnya penerapan corporate governance. Dengan penerapan 

tersebut dapat memberikan pengaruh positif dan dapat dijadikan 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan 

dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan penerapan corporate 

governance guna meningkatkan kinerja keuangan dan pemegang 

saham. 

c. Bagi Investor  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta gambaran 

tentang pengambilan keputusan investasi pada perusahaan yang 

berkaitan dengan mekanisme corporate governance. 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka 

penulis mencoba menyajikan susunan penulisan sebagai berikut: 

BAB 1  PENDAHULUAN 

  Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

serta sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
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  Bab ini berupa penjelasan yang mendasari penelitian ini 

serta, hasil-hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan 

dan berkaitan dengan pengaruh Corporate Governace 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

  Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan 

meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan 

sumber data, definisi operasional dan pengukuran variable, 

serta metode analisis data. 

 

 

 

 


