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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Awal munculnya konsep Corporate Governance ini karena adanya 

tuntutan publik terhadap lingkungan perusahaan yang jujur, bersih, dan 

bertanggung jawab. Masalah Corporate Governance ini semakin menjadi 

perhatian publik ketika terjadinya krisis finansial pada pertengahan tahun 

1997. Krisis finansial tersebut terjadi akibat dari lemahnya praktik Corporate 

Governance pada perusahaan-perusahaan di beberapa negara Asia termasuk 

Indonesia (Fitriana, 2014). Sebagai contoh lemahnya praktik Corporate 

Governance adalah skandal Waskita Karya tahun 2009, salah satu BUMN Jasa 

Konstruksi yang diduga melakukan rekayasa laporan keuangan dimana 

ditemukannya kelebihan pencatatan sebesar Rp. 400 miliar. Dimana Direksi 

sebelumnya diduga melakukan rekayasa keuangan sejak tahun buku 2004-

2008 dengan memasukkan proyeksi pendapatan proyek multitahun kedepan 

sebagai pendapatan tahun tertentu (www.tempo.co). 

Krisis yang terjadi pada perusahaan-perusahaan publik tersebut bukan 

hanya diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh kurangnya 

penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Corporate Governance dan 

lemahnya pengawasan yang independen oleh pemilik perusahaan. Olah karena 

itu, untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap dunia bisnis maka 

http://www.tempo.co/
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dapat dilakukan dengan meningkatkan standar pengelolaan perusahaan, 

meningkatkan transparansi dan memperbaiki hubungan dengan investor, serta 

pentingnya penegakan hukum yang lebih efektif (Bukhori, 2012) 

Yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan 

menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). 

Penerapan mekanisme good corporate governance pada perusahaan tersebut 

sesuai dengan surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-

MBU/2002 tentang Praktik Penerapan Good Corporate Governance pada 

BUMN, yang mana seluruh BUMN diwajibkan untuk menerapkan Good 

Corporate Governance secara konsisten dan menjadikan Good Corporate 

Governance sebagai landasan dalam menjalankan operasional perusahaannya. 

Corporate Governance merupakan konsep yang dapat dijadikan sebagai 

peningkat kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen dan 

akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder berdasarkan peraturan yang 

berlaku. Serta dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan dan 

memaksimalkan nilai perusahaan (corporate value), mendorong pengelolaan 

perusahaan yang profesional, transparan dan efisien dengan cara 

meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, 

bertanggung jawab dan adil sehingga dapat memenuhi kewajiban secara baik 

kepada pemegang saham, dewan komisaris, mitra bisnis serta stakeholder 

lainnya (Fitriana, 2014). 

Dalam menerapkan konsep corporate governance harus terdapat 

komponen corporate governance yang digunakan untuk melakukan kontrol 
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atau pengawasan dan untuk menjamin jalannya konsep Corporate Governance 

dalam suatu perusahaan. Adapun komponen Corporate Governance ini terdiri 

dari pihak-pihak yang menjalankan pengawasan di perusahaan. Komponen 

Corporate Governance tersebut adalah : Kepemilikan Institusional, Ukuran 

dewan komiasris, Ukuran dewan direksi, Dewan komisaris independen, dan 

Komite Audit (Retno, 2012).  

Beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penerapan 

corporate governance berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, diantaranya 

yang dilakukan oleh: Pratiwi (2012), Rahmawati (2010), Hermanda (2010), 

Wulandari (2006), dan Sabrina (2010). Berdasarkan hasil temuan-temuan pada 

penelitian sebelumnya, bahwa penerapan good corporate governance 

berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Namun terdapat beberapa 

kelemahan/saran yang diberikan seperti memperluas atau menambah variabel 

pengukuran kinerja dan struktur mekanisme  good corporate governance yang 

digunakan. 

Kinerja merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

aktivitas dari suatu organisasi pada periode tertentu yang didasarkan pada 

suatu standar. Kinerja suatu perusahaan dapat tergambar dari laporan 

keuangan yang berisi informasi tentang perkembangan kondisi perusahaan 

yang dibutuhkan oleh pihak-pihak eksternal. Salah satu alat analisis yang 

dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan 

rasio (Return On Equity) ROE. Rasio ROE (Return On Equity) merupakan 

pengukuran efisien yang dicapai perusahaan dalam mengelola modal para 
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pemilik perusahaan. ROE merupakan suatu taksiran tentang laba bersih 

perusahaan dari modal (equity) yang diinvestasikan pemilik perusahaan, atau 

prosentase pengembalian yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada 

pemilik perusahaan atas investasinya (Robert, 1989: 42).  

Kinerja perusahaan yang baik ditentukan dari keseriusannya dalam 

menerapkan mekanisme Corporate Governance. Semakin tinggi penerapan 

GCG pada suatu perusahaan maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat 

ketaatan perusahaan dalam menghasilkan kinerja yang baik. Secara teoritis 

praktik GCG dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi risiko yang 

mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan diri 

sendiri dan umumnya GCG dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk 

menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerja perusahaan 

(Pratiwi, 2012) 

Oleh karena itu pada penelitian ini akan meneliti tentang penerapan 

komponen Good Corporate Governance sebagai pemantau/monitoring, yaitu: 

proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan komite 

audit terhadap kinerja manajemen perusahaan. Penelitian dilakukan pada 

perusahaan manufaktur yang termasuk dalam indeks saham LQ 45 ini 

dianggap sebagai perusahaan manufaktur berskala besar yang memiliki 

likuiditas yang tinggi di Indonesia. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Komponen Corporate Governance 
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Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Pada Perusahaan LQ 45 Tahun 2012-

2013)”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas serta hasil 

penelitian sebelumnya, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut, 

yaitu: Apakah penerapan komponen Corporate Governance (CG) berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan yang diukur berdasarkan ROE ?  

 

C. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, yang menjadi obyek penelitian adalah perusahaan LQ 

45 non perbankan selama dua tahun yaitu tahun 2012 dan 2013. Dengan 

menggunakan variabel independen yaitu komponen CG yang di proksikan 

dengan dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan komite 

audit. Ketiga variabel tersebut peneliti gunakan karena dewan komisaris 

independen, ukuran dewan komisaris, dan komite audit adalah pihak-pihak 

yang menjalankan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Sedangkan 

variabel dependen yang digunakan adalah kinerja perusahaan yang 

diproksikan dengan ROE.  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris apakah komponen 

Corporate Governance (CG) berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang 

diukur berdasarkan ROE. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Akademisi 

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, 

masukan, dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya untuk 

melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pengaruh komponen 

corporate governance (CG) terhadap kinerja perusahaan.  

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi perusahaan-perusahaan 

dalam menerapkan prinsip-prinsip dan komponen corporate governance 

(CG) dan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan tentang pengaruh 

corporate governance (CG) terhadap kinerja perusahaan. 

 

 

 


