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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh 

perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar. Sesuai 

dengan tujuan perusahaan yaitu mencari laba, maka hampir semua perusahaan 

mengukur kinerjanya dengan ukuran keuangan. Pengukuran dengan aspek 

keuangan lebih sering digunakan karena ada standar pembanding yang 

potensial, baik berupa laporan keuangan dimasa lalu ataupun dengan laporan 

keuangan perusahaan lain yang sejenis (Hansen dan Mowen, 1997). Istilah 

Good Governance berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu Gubernare 

yang diserap oleh bahasa inggris menjadi govern, yang berarti steer (menyetir, 

mengendalikan), direct (mengarahkan), atau rule (memerintah). Penggunaan 

utama istilah ini dalam bahasa inggris adalah to rule with authority, atau 

memerintah dengan kewenangan. Governance pada dasarnya pertama kali 

digunakan adalah di dunia usaha atau korporat. Manajemen professional yang 

diperkenalkan pasca perang dunia II dengan prinsip dasar “memisahkan 

kepemilikan dengan kepengelolaan” benar-benar menjadikan setiap korporat 

menjadi usaha-usaha yang besar, sehat dan menguntungkan. Gerakan ini 

dimulai secara besar-besaran di Amerika, khususnya setelah para titians 

entrepreneur mengalami kegagalan besar memeprtahankan kebesaran untuk 

mepertahankan kebesaran bisnisnya. Salah satu contohnya adalah Henry Ford 
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II gagal mempertahankan kebesaran bisnisnya karena ia tidak mengenal 

manajemen professional bahakan tidak mengenal manajemen.  

Menurut Eka Hardikasari (2011) isu mengenai coorporate 

governance ini menjadi pembahasan yang penting, khususnya di Indonesia 

yang telah mengalami dan terkena dampak kritis ekonomi dan krisis global. 

Banyak pihak yang mengatakan bahwa lamanya proses perbaikan masalah 

krisis yang terjadi di Indonesia karena sangat lemahnya tata kelola perusahaan 

yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik 

pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup 

signifikan dalam praktik dan penerapan tata kelola perusahaan. Dijelaskaan 

pula bahwa masalah mengenaai tata kelola perusahaan mulai meningkat 

dengan pesat seiring dengan terbukanya skandal keuangan pada tahun 2001 

yang terjadi di perusahaan publik yang melibatkan manipulasi laporan 

keuangan oleh PT. Lippo Tbk dan PT Kimia Farma Tbk. Kasus-kasus 

tersebut, sangat membuktikan bahwa penerapan tata kelola perusahaan masih 

lemah, karena praktik manipulasi laporan keuangan masih tetap dilakukan. 

Oleh karena itu perlu adanya suatu mekanisme untuk meminimalkan bahkan 

menghilangkan tindakan manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Salah 

satu mekanisme tersebut adalah dengan menerapkan praktik tata kelola 

perusahaan. Apabila manajemen laba dapat ditekan, maka para pengelola 

perusahaan atau pihak manajemen akan berupaya untuk selalu meningkatkan 

Kinerja Perusahaan. Untuk itu peran Komisaris Independen serta Komite 
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Audit tentunya sangat diperlukan dalam menentukan kelangsungan 

perusahaan. 

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia membentuk Komite Nasional 

Kebijakan Governance (KNKG) sebagai upaya untuk meningkatkan tata 

kelola perusahaan. Komite ini telah mengeluarkan pedoman umum tata kelola 

perusahaan pada tahun 2006. Tujuan tata kelola perusahaan antara lain untuk 

meningkatkan pengelolaan perusahaan berdasarkan asas transparansi, 

akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan, 

mendorong pemberdayaaan fungsi kemandirian masing-masing organ 

perusahaan yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang 

Saham, dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan 

tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan yang lain. 

Selain itu juga pelaksanaan tata kelola perusahaan diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas laporan keuangan yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan daya informasi akuntansi. Laporan keuangan yang baik adalah 

yang benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kinerja 

perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan 

yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan yang dapat dijadikan 

sumber daya, yang secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan 

dunia usaha. 

Dalam Sistem Admnistrasi Indonesia penerapan tata kelola 

perusahaan seperti dalam pengertian yang dikembangkan oleh UNDP. 

Berdasarkan Dokumen Kebijakan UNDP dalam “Tata Pemerintahan 
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Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan”, Januari 1997, yang 

dikutip dari buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata 

Pemerintahan di Indonesia (Partnership for Governance Reform in 

Indonesia), 2011, disebutkan: Tata pemerintahan adalah penggunaan 

wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan 

negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, 

proses dan lembaga-lembaga di mana  warga dan kelompok-kelompok 

masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum. 

Banyak penelitian yang dilakukan untuk menguji keterkaitan antara 

mekanisme tata kelola perusahaan dengan kinerja keuangan perusahaan. 

Berdasarkan ketidakkonsistenan beberapa hasil penelitian, maka peneliti 

termotivasi untuk meneliti kembali mengenai pengaruh mekanisme tata kelola 

perusahaan terhadap kinerja keuangan. Penelitian dilakukan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2016. 

Mekanisme tata kelola perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi , ukuran dewan komisaris, dan komite audit. Kinerja keuangan diukur 

dengan Cash flow return on assets (CFROA). Cash flow return on assets 

(CFROA) merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan yang 

menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba 

operasi. CFROA lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja perusahaan saat 

ini dan CFROA tidak terikat dengan harga saham (Cornett et al., 2006). 

Laporan keuangan sebagai informasi kinerja yang dihasilkan 

perusahaan, tidak terlepas dari operasional perusahaan sepanjang tahun. 
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Operasional ini melibatkan pihak pengurus dalam pengelolaan perusahaan, 

diantaranya adalah Pihak Manajemen, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan 

Pemegang Saham. Dewan Komisaris berfungsi untuk memastikan bahwa 

operasional perusahaan berjalan sesuai dengan kebijakan perusahaan. 

Sedangkan Komite Audit berfungsi untuk memastikan bahwa operasional 

sehari-hari berjalan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan dan 

memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan 

standar akuntansi keuangan yang berterima umum. Dengan adanya Komite 

Audit diharapkan mampu meningkatkan pengawasan internal perusahaan dan 

mampu membuat pertimbangan yang ditujukan pada para pemegang saham. 

Ukuran dewan direksi ternyata memiliki pengaruh yang berbeda 

dalam berbagai penelitian. Dalton et al. (dalam Sam’ani, 2008) menyatakan 

bahwa ukuran dewan direksi dengan kinerja perusahaan berhubungan positif, 

sedangkan Eisenberg, Sundgren, dan Wells (1998) menyatakan ada hubungan 

negatif antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan. 

Xie et al. (2003) menguji efektivitas komite audit dalam mengurangi 

manajemen laba yang dilakukan manajemen perusahaan. Hasil yang diperoleh 

dari penelitian ini adalah bahwa komite audit yang berasal dari luar mampu 

melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan manajemen laba yang 

dilakukan oleh manajemen perusahaan. Dengan pelaksanaan fungsi komite 

audit yang efektif, maka kontrol terhadap perusahaan akan berjalan baik 

sehingga hal ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 
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Kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah 

satunya adalah mekanisme tata kelola perusahaan. Mekanisme tata kelola 

perusahaan adalah syarat-syarat pelaksanaan sistem dalam suatu perusahaan 

dimana berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut 

dapat memastikan bahwa pihak manajer dan pihak internal lainnya dapat 

memenuhi kepentingan stakeholder (Sanda et al., 2005). Kinerja keuangan 

merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan 

sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. 

Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan 

untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan 

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar 

(Fahmi, 2012:2).  Menurut Sucipto (2003), pengertian kinerja keuangan yakni 

penentuan ukuran - ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu 

organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Sementara itu menurut 

IAI (2007), dikemukakan bahwa kinerja keuangan adalah kemampuan 

perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang 

dimilikinya. 

Pertimbangan untuk menggunakan metode CFROA karena angka 

laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi oleh 

metode akuntansi yang digunakan, sehingga laba yang tinggi belum tentu 

mencerminkan kas yang besar. Dalam hal ini arus kas mempunyai nilai lebih 

untuk menjamin kinerja keuangan di masa mendatang. Arus kas (Cash Flow) 

menunjukkan hasil operasi yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan 
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serta dibebani dengan beban yang bersifat tunai dan benar-benar sudah 

dikeluarkan oleh perusahaan (Pradhono,2004:8). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat mekanisme tata kelola perusahaan melalui Dewan Direksi 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan industri barang 

dan konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014 s.d 2016. 

2. Apakah terdapat mekanisme tata kelola perusahaan melalui ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan 

manufaktur industri barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 

2014 s.d 2016. 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah  di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan melalui 

Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan pada perusahaan industri barang 

dan konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014 s.d 2016. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan melalui 

ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur 

industri barang dan konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014 s.d 2016. 

 

  




