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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan hasil proses akuntansi suatu 

perusahaan dalam periode tertentu. Laporan keuangan bertujuan 

menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan 

posisi keuangan suatu perusahaan untuk memudahkan pengambilan 

keputusan atau kebijakan ekonomi. Kinerja keuangan merupakan 

gambaran keberhasilan perusahaan dalam mengelola kegiatan 

operasionalnya. Kondisi keuangan suatu perusahaan yang baik atau buruk 

akan mencerminkan prestasi kinerja keuangan perusahaan tersebut. 

Kinerja keuangan digunakan untuk mengetahui apakah pencapaian 

perusahaan sudah sesuai dengan tujuan perusahaan.  

Kinerja keuangan sangat penting untuk mengevaluasi operasional 

perusahaan untuk menentukan keputusan atau kebijakan dan perencanaan 

perusahaan dimasa mendatang. Kinerja keuangan perusahaan juga 

digunakan untuk menarik investor agar menanamkan modal di perusahaan. 

Semakin baik kinerja keuangan maka investor semakin percaya terhadap 

kemampuan perusahaan. Penilaian kinerja keuangan dianalisis 

menggunakan  rasio keuangan yang rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas 

merupakan rasio perbandingan kemampuan perusahaan untuk 

mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas 

berdasarkan pengeluaran  tertentu. Rasio yang digunakan dalam penelitian 
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ini adalah Return On Asset (ROA). Return On Asset merupakan rasio yang 

menggambarkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan.  ROA diukur dengan membandingkan antara laba neto 

sesudah pajak dengan total aset perusahaan. Semakin besar ROA 

menunjukkan semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan. 

Menurut Sonmez dan Yuldirin (2015) Good Corporate 

Governance merupakan salah satu keharusan perusahaan agar tetap 

bertahan terhadap globalisasi abad ke-21. Secara etimologi “governance” 

berarti pemerintah dan “corporate governance” berarti tata kelola 

perusahaan. Corporate governance menjadi strategi dalam bisnis untuk 

meningkatkan high profile yaitu kinerja keuangan dan kinerja perusahaan 

terbaik. 

Good corporate governance merupakan suatu tata kelola 

perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), 

akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), 

independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Good corporate 

governance digunakan sebagai pengendalian internal perusahaan. Dengan 

diterapkannya good corporate governance pada suatu perusahaan, maka 

akan ada suatu pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan tersebut, 

sehingga mengurangi risiko perusahaan dan mendorong pengelola 

perusahaan untuk mengelola perusahaan sesuai kepentingan perusahaan. 

Oleh karena itu adanya good corporate governance akan meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan.  
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Perusahaan membutuhkan adanya good corporate governance 

untuk menarik para investor dan meningkatkan kepercayaan para 

pemegang saham bahwa perusahaan dikelola dengan baik sesuai dengan 

tujuan perusahaan. Selain itu perusahaan memastikan setiap pemangku 

kepentingan mendapatkan perlakuan yang sama dan memberi 

perlindungan kepada pemegang saham untuk mendapatkan return yang 

tepat dan wajar.  

Corporate governance dibedakan menjadi dua yaitu internal dan 

eksternal. Internal yaitu pengendalian perusahaan dengan struktur dan 

proses internal seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan 

komisaris, dan komite audit. Sedangkan eksternal yaitu pengendalian 

perusahaan yang berasal dari luar perusahaan seperti pasar modal, 

pemegang saham, dan investor (Gillan, 2006). Dalam penelitian ini Good 

Corporate Governance yaitu menggunakan  dewan komisaris independen, 

komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. 

Setiap perusahaan akan berusaha meningkatkan laba perusahaan. 

Selain meningkatkan laba suatu perusahan harus melaksanakan program 

corporate social responsibility untuk keberlanjutan perusahaan (Sundari, 

2011). Kinerja keuangan berhubungan dengan pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR) telah menjadi dasar pandangan bahwa reaksi 

sosial membutuhkan gaya manajerial yang signifikan, semakin tinggi 

kinerja keuangan perusahaan, maka pengungkapan informasi tanggung 

jawab sosial akan cenderung semakin besar juga (Syahnaz, 2014). 
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Menurut Prasetyo dan Meiranto, (2017) Corporate social 

responsibility sebagai salah satu kewajiban perusahan sesuai dengan 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang selanjutnya diatur PP No. 47 

Tahun 2012 tentang kewajiban perseroan terbatas untuk melaksanakan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan dan pelaporan dalam laporan 

tahunan. 

Menurut Okegbe, T.O dan Egbunike, (2016) sebuah perusahaan 

tidak hanya bertanggung jawab pada single bottom line yaitu nilai 

perusahan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja. Tetapi 

tanggung jawab perusahaan harus triple bottom lines atau 3P yang terdiri 

dari  profit, people, dan planet. Perusahan tidak hanya bertanggung jawab 

kepada kondisi keuangannya saja sebagai nilai perusahaan tetapi juga 

bertanggung jawab atas sosial dan lingkungan. Kondisi keuangan saja 

tidak cukup untuk perusahaan bertahan terus-menerus (sustainable). Oleh 

karena itu baik buruknya kinerja perusahaan tidak hanya tercermin dari 

kondisi keuangan saja melainkan memenuhi tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. Adanya corporate social responsibility akan mendapat 

dukungan masyarakat sehingga eksistensi perusahaan dapat terjaga. 

Munculnya pemberitaan yang buruk perusahaan akan berpengaruh 

terhadap citra perusahaan dan menghambat operasional untuk 

meningkatkan produktivitas dan keuntungan. Pada kondisi sekarang para 

pelaku bisnis yang ingin terus bertahan dan berkembang mulai menyadari 

pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sehingga setiap 
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perusahaan melakukan corporate social responsibility, sebagai salah satu 

strategi perusahaan dalam meningkatkan citra dan sabilitas perusahaan. 

Penerapan corporate social responsibility menandakan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki kepedulian terhadap sosial dan lingkungan. 

Masyarakat akan menilai baik perusahaan yang peduli terhadap sosial dan 

lingkungan. Kepercayaan masyarakat terhadap suatu perusahaan akan 

berdampak terhadap penjualan produk terutama pada industri sektor 

barang konsumsi yang akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.  

Ukuran perusahaan menggambarkan total aset yang dimiliki 

perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan perusahaan besar apabila 

menunjukkan  kemampuan mengelola aset dan penjualan dengan baik 

untuk memperoleh laba. Oleh karena itu ukuran perusahaan merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Menurut 

Nigsaptiti dalam Andra Zeptian (2013:6) Perusahaan yang berukuran besar 

memiliki kepentingan yang lebih luas dan memberikan informasi baik 

untuk kepentingan investasi. Perusahaan berukuran besar memiliki 

tananggug jawab dan pengaruh besar terhadap kepentingan publik 

sehingga perusahaan akan lebih berhati-hati dalam melaporkan laporan 

keuangan yang akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Mukti Bagus Susilo dan Fuad dengan judul “Pengaruh Good Corporate 

Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016”. Good corporate 
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governance dalam penelitian ini terdiri dari dewan komisaris independen, 

komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. 

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penambahan variabel 

independen Corporate Social Responsibility dan ukuran perusahaan serta 

pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. 

Sektor industri barang konsumsi adalah sektor yang memproduksi 

kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti makanan, minuman, farmasi, 

tembakau, kosmetik dan peralatan rumah tangga. Sektor industri barang 

konsumsi merupakan industri yang berfokus pada penciptaan nilai, 

inovasi, dan pelayanan kepada pelanggan. Sektor ini menarik untuk diteliti 

karena sektor industri barang konsumsi sangat dekat dengan kebutuhan 

sehari-hari masyarakat dan merupakan sektor industri yang selalu tumbuh 

dan berkembang seiring peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan 

jumlah kebutuhan masyarakat terhadap barang konsumsi. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Good Corporate 

Governance, Corporate Social Responsibility, dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 
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1. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan? 

2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan? 

3. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan? 

4. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan? 

5. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan? 

6. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan? 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan tujuan penulis 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

2. Menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan. 

3. Menganalisis pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan. 

4. Menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan. 
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5. Menganalisis pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap 

Kinerja Keuangan Perusahaan. 

6. Menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan  terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, 

antara lain: 

1. Manfaat Akademik 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai 

good corporate governance, corporate social responsibility, ukuran 

perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat digunakan 

sebagai pertimbangan pembuatan keputusan perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, melalui penerapan good 

corporate governance, corporate social responsibility, dan ukuran 

perusahaan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk melakukan 

penelitian selanjutnya mengenai kinerja keuangan perusahaan. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 
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Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian dari landasan teori yang mendasari good 

corporate governance yang terdiri dari dewan komisaris independen, 

komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional, 

serta corporate social responsibility, dan ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan perusahaan, kajian penelitian-penelitian 

sebelumnya dan pengembangan hipotesis. 

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, 

penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan 

metode analisisnya. 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian serta analisis 

data dan pembahasan yang dilakukan, sesuai dengan alat analisis yang 

digunakan. 

5. BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa 

dimasa yang akan datang. 


