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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada umumnya perusahaan merupakan suatu tempat dimana kegiatan 

produksi dan distribusi terjadi, mulai dari proses pembuatan hingga barang/jasa 

jadi guna memenuhi kebutuhan konsumen sehingga dapat menghasilkan 

keuntungan. Untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan, masing-

masing perusahaan sudah memiliki strategi atau usaha untuk mencapai tujuan 

tersebut. Jika nilai perusahaan naik, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan 

baik. Di dalam suatu perusahaan  manajer keuangan pasti akan menghadapi  

masalah dan akan memberikan suatu keputusan untuk menjaga 

keberlangsungan perusahaan agar semakin baik dan berkembang. Manajer 

keuangan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan terkait hal 

pendanaan yang berkaitan dengan hutang dan modal yang menjadi sumber 

dana perusahaan. Jika tidak berfikir secara tepat dan teliti dalam mengambil 

keputusan, maka akan menimbulkan suatu biaya tetap yang berbentuk biaya 

modal yang tinggi. 

Di dalam suatu perusahaan sering terdapat persaingan yang cukup ketat 

antar perusahaan, yang diharuskan mengikuti suatu perjanjian laporan 

keuangan yang baik dan benar sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang 

berlaku. Dalam laporan keuangan ini menunjukan bahwa kondisi dan posisi 

keuangan perusahaan sehingga mampu memperhatikan kinerja keuangan suatu 

perusahaan. Dan kondisi serta posisi keuangan suatu perusahaan dapat berubah 
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sewaktu-waktu pada setiap periodenya, tergantung  pada kegiatan operasi 

perusahaan (Widyati, 2013). 

Mahsun (2006) mendefinisikan kinerja merupakan suatu gambaran  

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau 

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi yang termasuk dalam 

strategi planning suatu organisasi. Menurut Jumingan (2006) kinerja 

merupakan gambaran prestasi yang dicapai suatu perusahaan dalam kegiatan 

operasionalnya baik yang menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran,aspek 

penghimpunan dana dan penyaluran dana,aspek teknologi, maupun aspek 

sumber daya manusia. Kinerja disebut juga sebagai suatu prestasi yang telah 

dicapai perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat mencerminkan 

tingkat kesehatan perusaahan tersebut (Sukhemi, 2007).    

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya nilai 

perusahaan salah satunya ialah kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan 

perusahaan merupakan suatu prestasi yang telah dicapai perusahaan yang 

menggambarkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Kinerja keuangan 

perusahaan dapat diartikan hasil dari evaluasi perusahaan selama periode 

tertentu berdasarkan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas 

perusahaan secara keseluruhan. Menurut Fahmi (2012) kinerja keuangan 

perusahaan merupakan gambaran dalam menganalisis dan melaksanakan 

aturan-aturan keuangan secara baik dan benar, seperti membuat laporan 

keuangan yang telah memenuhi standar SAK (Standar Akuntansi Keuangan) 

atau GAAP (General Acepted Accounting Principle) dan lainnya. Perusahaan 
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dengan kinerja keuangan yang baik dapat menghasilkan laba yang maksimal 

sehingga akan mendapatkan tingkat pengembalian investasi yang tinggi. Salah  

satu  aspek  yang  dapat menjadi suatu  bahan penilaian bagi investor ialah 

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas. Salah satu 

bentuk rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan 

dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam  aktiva  yang  digunakan  

untuk  operasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan adalah rasio Return 

On Asset (ROA). ROA bertujuan untuk mengukur  atau mengevaluasi 

pencapaian  laba  dari aset yang digunakan perusahaan, sehingga ROA dapat 

digunakan investor untuk memperoleh gambaran yang  jelas  tentang  tingkat  

pengembalian  terhadap investasi yang telah dilakukan pada suatu perusahaan ( 

Yunita, 2013).  

Penelitian mengenai kinerja keuangan ini perlu dilakukan karena dapat 

menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dan 

mengingat  tujuan  utama  perusahaan  adalah  untuk  mensejahterakan   para 

pemegang saham dengan terus melipatgandakan kekayaan perusahaan.  

Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, maka 

perusahaan mampu untuk terus memperbaiki dan  mengatasi  persoalan  yang  

dihadapi sehingga keberlangsungan hidup dapat dipertahankan. Terdapat 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yaitu 

struktur kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, leverage, dan 

ukuran perusahaan. 
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Struktur kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh 

manajemen, dengan adanya kepemilikan manajerial kinerja akan mengalami 

peningkatan hal ini disebabkan oleh adanya motivasi dari  manajer karena 

mereka semua memiliki perusahaan. Menurut Aprianingsih (2016) kepemilikan 

manajerial merupakan salah satu aspek corporate governance dimana manajer 

terlibat dalam kepemilikan saham atau dengan kata lain manajer juga sebagai 

pemegang saham. Kepemilikan manajerial juga dapat diartikan sebagai  

kepemilikan manajerial yang memberikan kesempatan kepada manajer untuk 

terlibat dalam kepemilikan saham hal ini bertujuan agar menyetarakan 

kepentingan dengan pemegang saham, dalam keterlibatan kepemilikan saham 

dalam mengambil keputusan harus dengan kehati-hatian karena dalam 

pengambilan keputusan mereka akan ikut terlibat dalam berbagai 

konsekuensinya. Kepemilikan saham oleh manajer, diharapkan manajer dapat 

bertindak sesuai dengan keinginan para principal karena manajer akan 

termotivasi untuk lebih meningkatkan kinerja dan nantinya mampu 

meningkatkan nilai perusahaan (Siallagan dan Machfoedz, 2006). 

Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Menurut Siregar dan Utama 

(2005) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh 

institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan 

investment banking. Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan 

mendorong dalam meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap 

kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber 
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kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung keberadaan manajemen. 

Kepemilikan institusional yang tinggi juga akan menghasilkan berbagai upaya 

pengawasan yang lebih intens sehingga dapat membatasi perilaku oportunistic 

oleh manajer, yaitu manajer melaporkan laba secara opotunis untuk 

memaksimalkan kepentingan pribadinya (Jensen dan Mecling, 1979: 372-373).   

Perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik akan menghasilkan laba yang 

maksimal sehingga memiliki tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi. 

Adanya tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan muncul 

timbulnya usaha pengawasan yang lebih besar dari pihak investor institusional 

yang akan menjadi mekanisme handal, hal ini akan membantu manajer dalam 

meningkatkan motivasi manajer dalam kinerja perusahaan (Wiranata, 2013).  

Sartono (2001) mendefinisikan leverage adalah penggunaan aset dan 

sumber (source of found) oleh perusahaan yang memiliki beban tetap dengan 

maksud meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Leverage 

merupakan suatu gambaran sumber dana operasi yang digunakan oleh 

perusahaan. Setiap perusahaan akan menerapkan kebijakan hutang agar 

keuntungan yang diperoleh lebih besar dari biaya aset dan sumber dana nya, 

sehingga akan meningkatkan keuntungan pemegang saham (Elisetiawati dan 

Artinah (2016). Rasio leverage juga dapat menggambarkan seberapa besar 

modal perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Jika perusahaan memiliki hutang 

yang tinggi maka akan meningkatkan kinerja keuangan, yang dapat dilihat dari 

pendapatan perusahaan dan sebaliknya, apabila perusahaan memiliki hutang 

yang rendah maka akan menurunkan kinerja keuangan perusahaan (Fahmi, 
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2012). Setiap hutang akan menimbulkan beban bagi masing-masing 

perusahaan. Upaya dalam penanganan tersebut dapat dijadikan sebagai alat 

ukur untuk melihat kinerja perusahaan. 

Ukuran perusahaan merupakan suatu gambaran dari besar kecilnya 

suatu ukuran perusahaan yang dilihat dari total aktiva perusahaan pada neraca 

akhir periode. Besar kecilnya perusahaan yang diukur dengan total asset yang 

dimiliki akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan tersebut 

(Isbanah, 2015). Tanpa disadari, ketika perusahaan melakukan perubahan 

dalam mencapai kinerja dapat mempengaruhi ukuran perusahaannya. Jika 

perusahaan memiliki total aktiva yang besar akan menunjukkan bahwa 

perusahaan telah mencapai tahap kedewasaan. Secara umum perusahaan yang 

memiliki total aktiva yang lebih besar dapat beroperasi dengan tingkat efisiensi 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang total aktivanya lebih 

rendah ( Waskito, 2014). 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Indarwati, Penta (2015). Dalam 

penelitian tersebut banyak membahas mengenai faktor-faktor yang cukup 

dominan dalam mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dengan 

menggunakan studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam 

Bursa Efek Indonesia BEI pada tahun 2010-2013. Penelitian ini digunakan 

untuk mengenalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh struktur 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, leverage dan ukuran 

perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2015-2017. Perbedaan dengan penelitian terdahulu 
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peneliti menambah variabel leverage dan ukuran perusahaan yang diduga dapat 

mempengaruhi kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan studi kasus pada 

perusahaan manufaktur tahun 2015-2017, sedangkan penelitian sebelumnya 

menggunakan tahun 2010-2013. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian 

mengenai “PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN MANAJERIAL, 

KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, LEVERAGE DAN UKURAN 

PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN  (Studi Empiris 

Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2015 – 2017). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh stuktur kepemilikan manajerial terhadap kinerja 

keuangan perusahaan manufaktur yang tercatat pada BEI periode 2015-2017? 

2. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan 

perusahaan manufaktur yang tercatat pada BEI periode 2015-2017? 

3. Apakah terdapat pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan perusahaan 

manufaktur yang tercatat pada BEI periode 2015-2017? 

4. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan manufaktur yang tercatat pada BEI periode 2015-2017? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka penelitian 

ini digunakan untuk: 
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1. Untuk menganalisis apakah struktur kepemilikan manajerial berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan. 

2. Untuk menganalisis apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan. 

3. Untuk menganalisis apakah leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

4. Untuk menganalisis apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, manfaat dari 

penelitian ini sebagaimana yang diharapkan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

suatu pengembangan ilmu pengetahuan yang mengenai pengaruh struktur 

kepemilikan manajerial, struktur institusional struktur kepemilikan asng dan 

ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan  

informasi, bahan pertimbangan dan masukan oleh investor dalam pemilihan 

keputusan investasi yang akan dilakukan didalam pasar modal khususnya 

menegenai pembelian saham yang terdaftar pada bursa efek indonesia. 

b. Bagi pembaca 
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Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi 

oleh pembaca mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, 

suku bunga, inflasi dan nilai tukar terhadap harga saham yang terdapat didalam 

pasar modal. 

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan atau referensi dan sumber bacaan dibidang keuangan sehingga 

dapat bermanfaat dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana 

keilmua kususnya mengenai kinerja keuangan. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan peneliti mempunyai maksud untuk memudahkan 

pembaca dalam memahami isi peneliti ini terbagi dalam lima bab pendahuluan, 

bab metode penelitian, bab analisi data dan bab penutup. 

BAB I    PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori yang menjadi landasan penelitian, 

kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini memaparkan tentang dasar dari dilakukannya penelitian, 

jenis dan sumber data yang digunakan, penentuan populasi dan 
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sampel yang diteliti, variabel penelitian yang akan digunakan, serta 

teknik analisis data yang akan dipakai. 

BAB IV  HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan deskripsi objek penelitian, analisis data, serta 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V   PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian 

serta saran-saran yang dapat diberikan dengan penelitian yang 

dilakukan. 


