
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Penelitian 

Dalam mengambil keputusan investasi saham harus didahului adanya proses 

analisis terhadap laporan keuangan perusahaan yang memasyarakatkan sahamnya melalui 

pasar modal  berdasarkan analisis laporan keuangan tersebut akan diketahui kemampuan 

perusahaan dalam menjalankan aktivitas perusahaannya. Laporan keuangan pada dasarnya 

merupakan hasil dari suatu proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

berkomunikasi mengenai data keuangan suatu perusahaan atau unit aktivitas dengan pihak-

pihak yang berkopenten dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Informasi dari 

laporan keuangan dapat diungkapkan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan 

sebagai ujung tombak pertama dalam langkah-langkah budgeting dan mempersiapkan 

landasan perencanaan bagi operasional perusahaan untuk masa atau periode selanjutnya. 

Rasio keuangan yang dihitung dan diinterpretasikan secara tepat akan mampu 

menunjukkan pada aspek-aspek mana yang perlu dievaluasi dan dianalisa lebih lanjut. Rasio 

keuangan yang dihitung dan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus dikaitkan 

dengan tujuan utama yang hendak dicapai. Melalui penilaian dari analisa rasio keuangan 

maka pihak yang berkepentingan dapat memahami makna yang terkandung dalam laporan 

keuangan. 

Selain itu dari perusahaan emiten itu sendiri secara tidak langsung akan 

berpengaruh terhadap harga saham sehingga harga saham dapat dikatakan sebagai indikator 

keberhasilan perusahaan perusahaan dimana kekuatan pasar bursa ditunjukkan dengan 

transaksi jual beli di pasar modal terjadinya transaksi tersebut berdasarkan pada pengamatan 

para investor terhadap  prestasi perusahaan dalam meningkatkan keuntungan pemegang 
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saham yang tidak puas terhadap prestasi manajemen atau menjual sahamnya dan menanam 

modalnya di perusahaan lain, sehingga manajemen harus melaksanakan seluruh kegiatan 

operasional perusahaan dan mencapai target yang diinginkan. 

Pada sisi yang lain Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem 

yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) 

untuk semua  stakeholder (Monks, 2003). Tim GCG BPKP mendefinisikan GCG, yaitu: 

komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika. 

Menurut Kartiwa (2004: 8.7) terdapat dua perspektif tentang GCG yaitu: (1) perspektif yang 

memandang CG sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan 

mengelola bisnis dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas 

perusahaan; (2) perspektif yang lain GCG menekankan pentingnya pemenuhan tanggung 

jawab badan usaha sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada stakeholder. Secara 

umum GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan 

konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada beberapa prinsip 

dasar yaitu Pertanggungjawaban (responsibility), transparansi (transparency), akuntabiltas 

(accountability), kesetaraan dan kewajaran (fairness), independensi (Independency). Prinsip 

tersebut diharapkan dapat melindungi pemegang saham (stakeholder) dan kreditur agar dapat 

memperoleh kembali investasinya. Mekanisme CG yang baik  dan  proporsi  kepemilikan  

serta  proporsi board of directors yang relatif seimbang akan dapat menciptakan GCG 

(Sunarto, 2003).  Salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis CG yaitu 

meliputi serangkaian hubungan antara manajemen, kepemilikan institusioanl, kepemilikan 

manajerial dan susunan dewan komisaris demi peningkatan kinerja perusahaan melalui 

supervisi atau monitoring kinerja keuangan perusahaan. 

Dengan melihat pentingnya efektivitas penerapan corporate governance, maka 

dapat digunakan sebagai salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, 



yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para 

pemegang saham dan stakeholders lainnya. Corporate governance juga memberikan suatu 

struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai 

sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul penelitian: 

“ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN GCG 

(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)”. (Studi Empiris Pada Perusahaan Publik Yang 

Disurvei IICG Indonesian Institute for Corporate Governance)” 

 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum 

dan sesudah menerapkan GCG (Good Corporate Governance) ? 

2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sebelum dan sesudah menerapkan GCG (Good Corporate Governance) ? 

C.  Batasan Masalah 

Untuk memperoleh hasil studi yang lebih mendalam maka penelitian ini dibatasi 

sebagai berikut: 

1. Kinerja keuangan perusahaan dibatasi rasio CR, TATO, NPM, ROA dan ROE. 

2. Data yang dianalisis dibatasi dalam kurun waktu enam tahun yaitu tiga tahun kinerja 

keuangan sebelum menerapkan GCG dan tiga tahun setelah menerapkan GCG  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dan kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 



1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sebelum dan sesudah menerapkan GCG (Good Corporate Governance). 

b. Untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia perusahaan sebelum dan sesudah menerapkan GCG (Good Corporate 

Governance) 

2. Kegunaan Penelitian  

Segala sesuatu yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut: 

a. Bagi investor, dapat memberikan masukan dan penambahan referensi serta pemahaman 

kinerja keuangan perusahaan yang akan di investasi, khususnya mengenai dampak dari 

penerapan GCG (Good Corporate Governance). 

b. Bagi perusahaan, dapat memberikan masukan dalam rangka untuk melakukan identifikasi 

kinerja keuangan perusahaan terkait dengan penerapkan GCG (Good Corporate 

Governance). 

c. Bagi peneliti selanjutnya, yaitu dapat memberikan bahan pertimbangan dan sumbangan 

pemikian serta referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian yang sama. 

 


