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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi dan teknologi yang semakin pesat menjadikan 

persaingan yang sangat ketatantar perusahaan satu dan yang lainnya. 

Tuntutan demi tuntutan selalu dihadapi oleh para pelaku usaha, persaingan 

yang tidak bisa dihindarkan dengan semakin banyaknya perusahan-

perusahaan yang sejenis baik perusahan manufktur maupun perusahaan 

jasa, hal ini terbukti dengan semakin banyaknya jumlah perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Tisna dan Agustami, 2016). Semakin 

banyaknya persaingan menjadikan para pelaku usaha melakukan beberapa 

hal, baik itu dengan cara yang benar atau salah dalam menaikkan 

keuntungan. Hal ini sangat rentan akan kecurangan yang terjadi dalam 

perusahaan, selain itu adanya kepentingan pribadi manajer yang dapat 

memicu terjadinya permasalahn dalam perusahaan dan pengelolaannya.  

Di dalam mengurangi maupun mengatasi tindak kecurangan yang 

dilakuakn oleh para manajemen perusahaan ada beberapa cara. Salah satu 

cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kecurangan dan hal-hal yang 

kurang baik dalam menhadapi persaingan tersebut adalah dengan 

meningkatkan kualitas perusahaan dengan cara menerapkan Good 

Corporate Governace sebagai alat pengendali atau pengontrol di dalam 

perusahaan (Hamdani, 2016). Dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG 

yang baik dalam perusahaan, maka kinerja keuangan perusahan akan 
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berkembang lebih baik dan menjadi perusahan yang bersih dan dapat 

dipercaya oleh stakeholdres  dan publik. 

Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang 

menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang 

menentukan arah kinerja perusahaan. Good Corporate Governance 

merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan 

yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan 

(Stakeholders) terutama dalam arti sempit merupakan hubungan anatar 

pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya 

tujuan suatu perusahaan Zarkasyi (2008). Corporate Governance juga 

merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan serangkaian hubungan 

antara manajemen perusahaan dan para stakeholders lainnya. Corporate 

Governace juga memberikan manfaat sebagai sarana monitoring kinerja 

perusahaan.  

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) sangat diperlukan 

untuk membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap suatu 

perusahaan.  Corporate Governace merupakan suatu sistem yang mengatur 

dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan 

meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham (Siallagan 

dan Machfoedz, 2006). Good Corporate Governance dapat dilihat dari 

tujuan utama didirikan perusahaan selain nilai perusahaan yang disajikan 

tetapi bagaimana perusahaan dapat mencapai target laba yang ditentukan 

(Agustina et al., 2015). 
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Selain Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan 

yang baik, yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan adalah 

ukuran perusahaan. Ukuran suatu perusahaan dapat dilihat dari besar atau 

kecilnya asset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar aset yang 

dimiliki semakin besar kemungkinan kinerja keuangan suatu perusahaan 

begitu pula sebaliknya. Semakin kecil ukuran perusahaan maka akan 

semakin sulit dalam menjalankan usahanya karena kepercayaan investor 

dan konsumen lebih memilih perusahana yang besar dibandingkan 

perusahaan kecil (Theacini dan Wisadha, 2014).  

Menurut Tisna dan Agustami (2016) perusahaan yang besar dapat 

memberikan informasi yang lebih baik untuk kepentigan investasi, karena 

perusahaan besar akan lebih mendapat perhatian dari masyarakat umum 

sehingga mereka akan lebih bertanggung jawab dan berhati-hati didalam 

penyajian laporan keuangannya. Perusahaan sebagai tempat terjadinya 

kesatuan berbagai fungsi operasional dalam perusahaan yang bekerja secara 

sistematis untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam mencapai tujuan 

perusahaan tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan 

harus bekerja sama untuk menghasilkan kinerja yang optimal.   

Penilaian kinerja merupakan suatu bentuk kewajiban dan tanggung 

jawab untuk melaporkan kinerja, aktivitas dan sumber daya yang telah 

dicapai oleh perusahaan. Untuk menilai apakah tujuan yang telah ditentukan 

sudah tercapai bukanlah hal yang mudah, hal ini dikarenakan menyangkut 

aspek-aspek manajemn yang tidak sedikit jumlahnya. Perusahaan dengan 
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kinerja yang baik akan dapat menghasilkan laba yang maksimal sehingga 

memiliki tingkat pengembalian investasi yangg tinggi.  

Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat melalui rasio keuangan 

yaitu profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang sangat 

diperhatiakn oleh investor, dalam penelitin ini rasio profitabilitas yang 

digunakan adalah Return On Asset (ROA). Manurut Puspitasari dan 

Ernawati (2010) ROA digunakan sebagai indikator kinerja keuangan 

perusahaan karena variabel ini dalam penelitian sebelumnya telah 

menunjukan pengkuran kinerja yang baik. Return On Asset meruapakn 

pengukuran menganai kemampuan pihak manajer dalam mengelola aset 

yang digunakan untuk menghasilkann laba. ROA dianggap lebih 

mempresentasikan kepentingan pemegang saham, semakin besar nilai ROA 

menunjukan kinerja perusahaan yang baik pula. 

Hastuti dan Soegijapranata (2005) menyatakan bahwa kinerja 

perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain terkonsentrasi atau 

tidak terkonsentrasinya kepemilikan, manipulasi laba, serta pengungkapan 

laporan keuangan. Suatu perusahaan dengan manajemen yang menerapkan 

sistem pengelolaan yang baik akan memberikan perlindungan dan jaminan 

hak kepada para  stakeholdersnya. Oleh karena itu, manajemen 

berkewajiban memberikan informasi akurat tentang kondisi perusahaan 

yang sebenarnya. Suatu perusahaan dengan manajemen yang menerapkan 

sistem pengelolaan yang baik akan memberikan perlindungan dan jaminan 

hak kepada para stakeholdersnya (Agustina et al., 2015). 
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 Bukhori dan Raharja (2012)hasil penelitian menunjukkan bahwa 

jumlah dewan direksi, dewan komisaris dan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitin ini memiliki 

beberapa keterbatasan. Pertama penggunaan proxy ukuran dewan direksi 

dan dewan komisaris untuk menguji konsistensi pengaruh dewan direksi 

dan dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan. Kedua, variabel bebas 

yang digunakan pada penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel. 

Berdasarkan hasil penelitian ketiga variabel tersebut memberikan niali 

adjusted R square yang sangat kecil.  

Penelitian tentang mekanisme Good Corporate Governance, 

kualitas laba dan nilai perusahaan menunjukkan hasil bahwa kepemilikan 

manajerial dan komite audit berpengaruh positif, dewan komisaris 

berpengaruh negatif pada kulitas laba dan kualitas laba  berpengaruh positif 

pada nilai perusahaan (Siallagan dan Machfoedz, 2006). 

Theacini dan Wisadha (2014) menunjukkan bahwa ukuran dewan 

direksi, kepemilikan institusional, kualitas laba dan ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan perusahaan, sedangkan 

jumlah komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan 

pada kineja perusahaan. Penelitian ini menggunakan 5 variabel bebas yang 

diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluasnya. 

Penelitian Wulandari (2006) dan  menyimpulkan bahwa 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan yang menunjukkan bahwa pemilik mayoritas institusi ikut 
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dalam pengendalian perusahaan sehingga cenderung bertindak untuk 

kepentingan mereka sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik 

minoritas.   

Penelitian ini ingin menguji kembali penelitian terdahulu yang 

memiliki hasil yang tidak konsisten dengan menggabungkan struktur Good 

Corporate Governance dan ukuran perusahaan sebagai variabel bebas 

dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan variabel Good Corporate 

Governance yang terdiri dari: dewan direksi, komisaris independen, komita 

audit dan kepemilikan institusional. Penelitian ini ingin mengungkap 

apakah Good Corporate Governance dan ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. Dimana dalam perhitungan mengenai kinerja  

keuangan perusahaan menggunakan rasio profitabiitas yang diukur dengan 

menggunakan Return On Asset (ROA). Berdasarkan latar belakang dari 

uraian tersebut, penulis mengambil jusul tentang “Pengaruh Good 

Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja 

Keuangan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi 

Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2016)”. 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan? 

2. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keungan? 

3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan? 

4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan? 
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5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk membuktikan pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja 

keuangan. 

2. Untuk membuktikan pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan. 

3. Untuk membuktikan pengaruh dewan komisaris independen terhadap 

kinerja keuangan. 

4. Untuk membuktikan pengaruh komite auditterhadap kinerja keuangan. 

5. Untuk membuktikan pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja 

keuangan. 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi 

teoritis dan praktis.  

 Manfaat secara teoritis  

- Sebagai pengembangan ilmu pengetahuantentang Good 

Corporate Governance, dimana diharapkan dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan. 

- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran sebagai referensi dimasa yang akan datang. 

 Manfaat secara praktis  

- Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

informasi tentang pentingnya tata kelola perusahaan yang 
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baik dan dapat memotivasi perusahaan untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan.  

- Bagi investor penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan atas informasi keuangan dalam melakukan 

pengambilan keputusan untuk berinvestasi. 

 


