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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dampak investasi skala industri dan dewasa, salah satu 

pendorong pertumbuhan penting adalah data dan penelitian yang tersedia 

mengenai kinerja keuangan (Mudaliar, 2017). Kinerja keuangan merupakan 

gambaran pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil 

yang dicapai pada berbagai kegiatan yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan 

bahwa kinerja keuangan merupakan analisis yang dilakukan untuk melihat 

sejauh mana perusahaan telah menerapkan peraturan operasional baik 

keuangan dan hak (Fahmi, 2014). Ini adalah proses untuk mengukur hasil 

kebijakan dan operasi perusahaan dalam hal moneter. Ini digunakan untuk 

mengukur kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan selama periode 

waktu tertentu dan juga dapat digunakan untuk membandingkan perusahaan 

sejenis di industri yang sama atau untuk membandingkan industri atau sektor.  

Dalam proses memaksimalkan kinerja perusahaan akan muncul 

konflik kepentingan antara agent dan principal (pemilik perusahaan) yang 

sering disebut agency problem. Seringkali bahkan menjadi hal yang sangat 

biasa terjadi didalam perusahaan bahwa agent dan principal memiliki tujuan 

dan kepentingan yang saling bertentangan. Agen atau pihak manajemen lebih 

mementingkan kepentingan pribadinya dan tidak sesuai tujuan perusahaan 

yaitu mensejahterakan pemilik perusahaan dan meningkatkan nilai 

perusahaan (Anggraini, 2013). Perhatian terhadap tata kelola perusahaan 
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memiliki sejarah yang cukup panjang sejak makalah manuskrip tentang 

masalah "principal-agent" oleh Jensen dan Meckling (1976). Mereka 

berpendapat bahwa keberadaan masalah principal-agent sebagai konsekuensi 

pemisahan kepemilikan dan kontrol menimbulkan konflik antara kepentingan 

manajer dan pemegang saham. Akibatnya, banyak penelitian telah 

memberikan kontribusi signifikan dengan menyelidiki peran tata kelola 

perusahaan dalam meminimalkan konflik kepentingan antara kedua belah 

pihak (Mallin, 2001).  

Tata kelola perusahaan merupakan elemen kunci untuk 

meningkatkan kepercayaan investor, meningkatkan daya saing dan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tata kelola perusahaan berada di 

puncak agenda pembangunan internasional sebagaimana dikemukakan oleh 

James Wolfensohn bahwa "pemerintahan korporasi sekarang sama 

pentingnya dalam ekonomi dunia seperti pemerintahan negara-negara" 

(Wolfensohn, 1998). Tata kelola perusahaan adalah sistem dimana 

perusahaan diarahkan dan dikendalikan, tetapi juga hubungan antara 

perusahaan dan kelompok kepentingan yang menentukan arahan dan 

kinerjanya yang strategis. Melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola 

perusahaan yang tepat, perusahaan akan meningkatkan keuntungan, 

meningkatkan daya saing, kredibilitasnya, dan reputasi meningkatkan 

hubungan dengan pemangku kepentingan utama seperti investor, mitra bisnis, 

karyawan, pelanggan, dan sebagainya. Perusahaan yang bersikeras pada 
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standar tertinggi tata kelola mengurangi banyak risiko yang timbul dari 

operasi sehari-hari (Todorovic, 2013). 

Menurut Amanti (2009) implementasi dari Corporate Governance 

diharapkan bermanfaat untuk memaksimalkan Kinerja perusahaan. Corporate 

Governnce diharapkan mampu mengusahakan keseimbangan antara berbagai 

kepentingan dan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Jadi 

Penerapan praktik Corporate Governance dapat mendukung kelangsungan 

perusahaan dan membantu meningkatkan kepercayaan dari masyarakat dan 

investor (Haryono dan Paminto, 2015). 

Hasil penelitian Ukhriyati,dkk (2017) menunjukkan bahwa 

Corporate Governance Memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja 

perusahaan. Penelitian dari Aggarwal (2013) menunjukan bahwa peringkat 

tata kelola memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Sehingga Peran tata kelola perusahaan dapat menciptakan nilai 

bagi korporasi dan mendukung transparansi (Lamm, 2010). Ini berarti jika 

perusahaan yang terdaftar di BEI dan telah disurvei oleh IICG menerapkan 

tata kelola perusahaan yang baik, kinerjanya akan meningkat. Tata kelola 

perusahaan yang lebih tinggi diukur dengan persepsi indeks tata kelola 

perusahaan, ketaatan perusahaan yang lebih tinggi dan menghasilkan kinerja 

perusahaan yang baik (Darwis, 2009). 

Keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan 

dapat menyebabkan perusahaan memperluas skala bisnisnya. Dari waktu ke 

waktu, akan terjadi peningkatan jumlah aset perusahaan yang membuat 
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perusahaan semakin besar. Semakin besar total aset, semakin besar ukuran 

perusahaan (Jones et al, 2001). Kenaikan total aset akan meningkatkan 

kinerja operasional perusahaan. Pada jalur ini, analisis kinerja ekonomi 

perusahaan dan penilaian kapasitas pertumbuhan ekonominya menyiratkan 

proses yang berkesinambungan, yang merupakan bagian dari tanggung jawab 

dasar manajemen. 

Kinerja keuangan yang tumbuh dari satu perusahaan ditunjukkan 

oleh peningkatan profitabilitas. Investasi tidak hanya menyangkut bagaimana 

menciptakan pendapatan dan keuntungan, tapi juga bagaimana mengelola 

keuntungan, mengelola modal kerja, menciptakan keseluruhan keputusan 

strategi untuk memasuki pasar dan melakukan akuisisi tertentu (Darmodaran, 

2011). Profitabilitas didefinisikan sebagai hasil akhir dari sejumlah kebijakan 

dan keputusan yang dibuat oleh perusahaan untuk menunjukkan efek 

gabungan likuiditas, pengelolaan aset, dan hutang pada hasil operasi 

(Brigham & Houston et al, 2004). Secara umum, profitabilitas akan 

digunakan sebagai salah satu modal utama (selain hutang) untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup jangka panjang, karena profitabilitas 

yang lebih tinggi akan menjamin aktivitas perusahaan sehingga tidak perlu 

bergantung pada hutang untuk melakukan investasi di masa depan. 

Keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya dari waktu ke 

waktu akan menentukan bagaimana arah bisnis dan kebijakan perusahaan. 

Pencapaian perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan utamanya 

memberikan peluang baru untuk berkembang dan berkembang. Peluang 
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pertumbuhan dapat mencakup dua elemen penting, nilai aset dan pilihan 

investasi di masa depan (Belkaoi et al, 2000:3). Penilaian saham oleh pasar 

(investor dan pemegang saham) terhadap peluang pertumbuhan tercermin dari 

kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Pemegang saham akan 

memberikan respon yang lebih besar terhadap perusahaan dengan peluang 

pertumbuhan yang lebih tinggi. 

Implementasi dari Corporate Governance merupakan salah satunya 

mengontrol dan mengawasi manajemen. Berdasarkan teori keagenan, manajer 

dari perusahaan-perusahaan memiliki manfaat dan kepentingan pribadi yang 

dapat menyebabkan mereka untuk menggunakan sumber daya perusahaan 

untuk memanfaatkan sendiri (Jansen, 1976). Sebagai contoh, manajer dapat 

memutuskan untuk melakukan investasi untuk proyek-proyek yang tidak 

menguntungkan, yang pada akhirnya akan menyebabkan memburuknya nilai 

perusahaan. 

Pertumbuhan perusahaan diharapkan oleh internal perusahaan dan 

eksternal, untuk pertumbuhan yang baik memberi sinyal bagi perkembangan 

perusahaan. Dari sisi investor, pertumbuhan perusahaan menunjukkan bahwa 

perusahaan memiliki aspek yang menguntungkan, dan investor akan 

memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan (Kusumajaya, 2011). Dalam 

penelitian ini, pertumbuhannya ditunjukkan oleh pertumbuhan aset dan 

pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan perusahaan menunjukkan kemajuan 

sebuah perusahaan, sehingga akan menjadi prospek yang baik bagi 

perusahaan. Dengan prospek yang baik di masa depan akan meningkatkan 



6 
 

 
 

nilai perusahaan dan menarik lebih banyak investor. Adanya pengumuman 

peningkatan jumlah asset, Kualitas Corporate Governance dapat 

menyampaikan sinyal kuat adanya perusahaan yang semakin berkemabnag.  

Peran Corporate Governance diharapkan menjadi sangat penting 

ketika terdapat asimetri informasi yang kuat antara manajer dan investor 

dalam estimasi nilai, seperti investasi. Kemudian berfungsi mekanisme 

Corporate Governance dengan baik membantu mengurangi kesalahan alokasi 

sumber daya dengan mengurangi biaya agensi dan mendisiplinkan manajer. 

Untuk mendukung terlaksananya CG penting adanya mekanisme perusahaan 

yang akan menjalankan fungsinya sesuai ketentuan dan melaksanakan tugas 

serta tanggung jawabnya untuk kepentingan perusahaan. Mekanisme 

perusahaan yang membantu terwujudnya corporate governance tersebut 

terdiri dari kepemilikan asing, domestik, dan kepemilikan publik. 

Berdasarkan issu yang dipaparkan diatas maka penulis ingin 

melakukan penelitian tentang “Pengaruh Corporate Governance Terhadap 

Kinerja Keuangan Perusahaan,  Dimoderasi oleh Pertumbuhan Asset Pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan issu masalah diatas maka rumusan masalah dapat dibuat 

sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pengaruhnya Corporate Governance (kepemilikan asing, 

domestik, kepemilikan public) Terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan Manufakture Perusahaan yang Terdaftar DI BEI? 

2. Bagaimana pengaruhnya Corporate Governance (kepemilikan asing, 

domestik, kepemilikan public) terhadap kinerja keuangan perusahaan 

yang dimoderasi oleh pertumbuhan asset pada perusahaan 

Manufakture Yang Terdaftar DI BEI? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan hasil rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas 

maka dapat menjelaskan tujuan sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruhnya Corporate Governance (kepemilikan asing, 

domestik, kepemilikan public) Terhadap kinerja keuangan Perusahaan 

Perusahaan Manufakture Perusahaan Yang Terdaftar DI BEI? 

2. Menganalisis pengaruhnya Corporate Governance (kepemilikan asing, 

domestik, kepemilikan public) terhadap kinerja keuangan perusahaan 

yang dimoderasi oleh pertumbuhan asset Manufakture Perusahaan 

Yang Terdaftar DI BEI? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat dari hasil penelitian yang bisa saya ambil dapat 

berupa teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat yang 
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dilihat dari sisi pengembangan akademik. Manfaat praktis adalah manfaat 

yang dilihat dari kepentingan praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian kedepan bisa menjadikan referensi keilmuan dan 

pengetahuan khususnya dalam bidang Keuangan. 

2. Manfaat Praktis 

Dalam praktisi dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambil 

kebijakan yang mungkin yang dapat menunjukkan strategi 

perusahaan. 

 


