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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Perekonomian Indonesia dari tahun ke tahun telah mengalami keadaan yang 

pasang surut. Keadaan tersebut disebabkan karena adanya persaingan ketat di era 

globalisasi dan pasar bebas di kancah internasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani 

mengungkapkan, hingga saat ini stabilitas keuangan di Indonesia masih terkendali. 

Selain karena membaiknya kinerja APBN, hal lain yang mendukung opini tersebut 

adalah konsumsi masyarakat yang baik. Hal ini diutarakan setelah pertemuan 

tingkat tinggi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) (Afrianto, 2016). Selain 

itu perusahaan di Indonesia mempunyai kinerja keuangan yang semakin baik pula. 

Hal tersebut dapat menunjang perekonomian Indonesia. 

Kinerja keuangan adalah ukuran tingkat perkembangan-perkembangan 

perusahaan berdasarkan analisa aktivitas-aktivitas dan rasio-rasio keuangan 

sehingga menunjukkan apakah perusahaan tersebut memiliki kinerja yang bagus 

atau tidak (Syari, 2014). Ukuran kinerja perusahaan yang baik di awali dengan 

adanya kepercayaan dari investor terhadap suatu perusahaan bahwa dana yang 

mereka investasikan dalam kondisi yang aman dan diharapkan akan memberikan 

return yang baik pula. Secara umum laporan keuangan sering digunakan sebagai 

ukuran penilaian kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan tercermin dari 

informasi yang diperoleh pada laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. 

Laporan keuangan diperlukan karena bisa memberikan informasi yang menjadi 

input untuk pengambilan keputusan (Hanafi dan Halim, 2009)
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Menurut IICG (2008), Konsep Corporate Governance dapat didefinisikan 

sebagai serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu 

perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para 

pemangku kepentingan (stakeholders). 

Isu corporate governance muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan 

dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah 

keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal 

dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana 

yang ditanam tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang 

menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return. Corporate governance 

diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer 

(Hastuti, 2005). 

Teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara anggota-anggota di 

perusahaan. Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk 

memahami corporate governance. Untuk itu, berkembang suatu konsep yang 

memperhatikan dan mengatur kepentingan-kepentingan para pihak yang terkait 

dengan pemilik dan pengoperasional suatu perusahaan yang dikenal dengan konsep 

corporate governance. Adanya konsep Good Corporate governance diharapkan 

dapat menjembatani kesenjangan ini, sehingga biaya keagenan (agency cost) 

sebagai akibat adanya masalah keagenan dapat dikurangi (Lestari dan Yulianawati, 

2015).  

Dengan adanya Corporate Governance yang baik maka diharapkan bisa 

meningkatkan transparansi atas laporan keuangan dan juga meningkatkan kinerja 

perusahaan. Oleh Karena itu dalam menjalankan praktik Good Corporate 
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Governance membutuhkan pihak-pihak atau kelompok dalam mengawasi 

implementasinya dan diharapkan mampu mengusahakan keseimbangan antara 

berbagai kepentingan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan secara 

menyeluruh. Selain itu, struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional) dapat menunjang penerapan tata kelola perusahaan yang 

baik (Good Corporate Governance) untuk meningkatkan kinerja perusahaan 

terutama pada aspek keuangan melalui setiap kebijakan yang diambil. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wati (2012) menyimpulkan bahwa 

praktik Good Corporate Governance (CGPI) berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROE dan NPM pada perusahaan 

yang terdaftar di BEI yang masuk dalam daftar pemeringkatan oleh The Indonesia 

Institute for Corporate Governance (IICG). Karena prinsip-prinsip dasar dari Good 

Corporate Governance pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan 

kemajuan terhadap kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Semakin baik 

corporate governance yang dimiliki suatu perusahaan maka diharapkan semakin 

baik pula kinerja dari suatu perusahaan tersebut. Good Corporate Governance 

merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang 

meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para 

pemegang saham, dan stakeholders lainnya (Wati, 2012). Kemudian penelitian 

yang dilakukan oleh (Nurcahyani et al., 2011) menemukan bahwa penerapan GCG 

berpengaruh positif terhadap Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) 

pada perusahaan peserta corporate governance perception index (CGPI). Akan 

tetapi terdapat hasil yang berbeda yang ditunjukkan oleh penelitian (Siregar, 2011)  
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yang menyatakan bahwa penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap ROA pada 

perusahaan peserta corporate governance perception index (CGPI).                            

Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu leverage, dewan 

komisaris, komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan 

kepemilikan manajerial. Sedangkan variabel dependennya adalah kinerja 

perusahaan. Perusahaan yang digunakan adalah perusahaan manufaktur sub sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 2012-2015. Tahun 2012-2015 ialah 

periode dalam penelitian ini, dipilihnya tahun tersebut ialah untuk mengetahui 

bagaimana kondisi terbaru dari variabel independen di atas apakah berpengaruh 

dalam kinerja keuangan perusahaan. Alasan memilih perusahaan makanan dan 

minuman sebagai objek penelitian karena sektor industri makanan dan minuman 

merupakan salah satu sektor usaha yang akan terus mengalami pertumbuhan (Aziz, 

2014). Selain itu industri makanan dan minuman merupakan cabang industri 

manufaktur unggulan. Industri makanan dan minuman mempunyai peranan penting 

dalam pembangunan sektor industri terutama kontribusinya terhadap pendapatan 

domestik bruto (PDB) yang tumbuh tinggi. Selain itu, karakteristik atau sifat 

masyarakat yang cenderung dapat membantu mempertahankan sektor industri 

barang konsumsi. Terlihat dari performance kinerja keuangan PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk (INDF). Dalam siaran persnya di Jakarta menyebutkan, perseroan 

mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 24,8 persen menjadi Rp1,09 triliun pada 

kuartal I-2016 dari periode sama tahun sebelumnya Rp870,1 miliar (dni, 2016). 
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B. RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan 

manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 2012-

2015? 

2. Apakah good corporate governance yang diproksikan dewan komisaris, 

komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar 

di BEI 2012-2015? 

3. Apakah struktur kepemilikan yang diproksikan kepemilikan institusional dan 

kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan manufaktur subh sektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

BEI 2012-2015? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Membuktikan secara empiris pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI 

2. Membuktikan secara empiris pengaruh good corporate governance terhadap 

kinerja keuangan pada perusahaan yang terdaftar di BEI 

3. Membuktikan secara empiris pengaruh struktur kepemilikan terhadap kinerja 

keuangan pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan 

mengenai hubungan karakteristik leverage, Good Corporate Governance dan 

struktur kepemilikan dengan kinerja keuangan suatu perusahaan.  
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang 

berkepentingan seperti investor, kreditor, regulator, serta pihak lainnya, untuk 

mengetahui pentingnya good corporate governance dan struktur kepemilikan 

sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan bisnis 

yang lebih baik. 

 


