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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di Amerika GCG muncul sekitar tahun 1970-an, istilah ini muncul ketika 

terbongkarnya skandal kecurangan yang melibatkan perusahaan besar seperti : 

Enron, Wordcom, Tyco, London dan Commonwealth, Poly Peck, Maxwel dan 

perusahaan besar lainnya (Hamdani, 2016). GCG di kawasan Asia mulai 

dibicarakan sekitar akhir 1990-an, pasca terjadinya krisis ekonomi yang melanda 

Negara-negara di kawasan Asia. Sementara GCG di Indonesia dimulai pertengahan 

1997, memuncak pada saat krisis ekonomi melanda. Disinyalir terjadinya krisis 

ekonomi di Indonesia terjadi sebagai akibat lemahnya implementasi GCG dan etika 

yang melandasinya. Praktik pelanggaran GCG dilakukan oleh perusahaan besar di 

Indonesia seperti : Kimia Farma, Kereta Api, Lippo Bank, dan PLN. Realitas seperti 

ini menandakan belum efektiftnya pelaksanaan GCG (Hamdani, 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) 

menyimpulkan penyebab krisis ekonomi di negara-negara Asia, termasuk 

Indonesia, adalah (1) mekanisme pengawasan dewan komisaris (board of director) 

dan komite audit (audit committe) suatu perusahaan tidak berfungsi dengan efektif 

dalam melindungi kepentingan pemegang saham dan (2) pengelolaan perusahaan 

yang belum professional. Dengan demikian, penerapan GCG di Indonesia 

diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang 

saham tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders (Sutedi, 2012). Menurut 

Hamdani (2016) Bahwa pelaksaan Corporate Governance di Indonesia tergolong 
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masih sangat rendah, hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan-

perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya memiliki Corporate Cultur sebagai inti 

Corporate Governance (Hamdani, 2016). 

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dapat meningkatkan 

kinerja atau nilai dari suatu perusahaan. Namun Corporate governance juga 

mempunyai banyak kelemahan. Nofiani dan Nurmayanti (2012) menyatakan ciri 

utama dari lemahnya corporate governance adalah adanya tindakan mementingkan 

diri sendiri di pihak para manajer perusahaan. Jika para manajer perusahaan 

melakukan tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan 

mengabaikan kepentingan investor, maka akan menyebabkan jatuhnya harapan 

para investor tentang pengembalian (return) atas investasi yang telah mereka 

tanamkan. Secara agregat, hal ini akan mengakibatkan aliran masuk modal (capital 

inflows) ke suatu negara mengalami penurunan sedangkan aliran keluar (capital 

outflows) dari suatu negara mengalami kenaikan. Akibat selanjutnya adalah 

menurunnya harga-harga saham di negara tersebut, sehingga pasar modalnya 

menjadi tidak berkembang dan menurunnya nilai pertukaran mata uang negara 

tersebut.  

Menurut Nofiani dan Nurmayanti (2012) dalam upaya mengatasi 

kelemahan-kelemahan tersebut, maka para pelaku bisnis di Indonesia menyepakati 

penerapan Good Corporate Governance (GCG) suatu sistem pengelolaan 

perusahaan yang baik, hal ini sesuai dengan penandatangan perjanjian Letter of 

Intent (LOI) dengan IMF tahun 1998, yang salah satu isinya adalah pencantuman 

jadwal perbaikan perngelolaan perusahaan di Indonesia. 
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IICG ( The Indonesian Institute for Corporate Governance) mendefinisikan 

konsep Corporate Governance sebagai serangkaian mekanisme untuk 

mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan 

berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (stakeholders) 

(Bukhori dan Raharja, 2012). Lebih lanjut IICG mendefinisikan pengertian 

mengenai Corporate Governance yang baik sebagai struktur, sistem, dan proses 

yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan 

nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Definisi 

tersebut mengandung kesimpulan bahwa Corporate Governance merupakan 

serangkaian mekanisme, yang mana mekanisme tersebut terdiri dari struktur, sistem 

dan proses yang digunakan oleh organ-organ dalam perusahaan untuk mengarahkan 

dan mengendalikan operasional perusahaan agar berjalan sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

Penelitian Wati (2012) tentang praktek Good Corporate Governance 

(GCG) 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). Corporate Governance berpengaruh positif terhadap Return On Equity 

(ROE), Net Profit Margin (NPM) dan Tobin’s Q (Nofiani, 2012). Hasil penelitian 

Setianingsih et al. (2014) Secara parsial dapat diketahui bahwa Good Corporate 

Governance (GCG) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2012. 
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Ukuran perusahaan merupakan hal yang penting dalam peningkatan kinerja 

keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan 

melihat seberapa besar asset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Aset yang 

dimiliki oleh perusahaan menggambarkan hak dan kewajiban serta permodalan 

perusahaan. Perusahaan dengan aset besar biasanya akan mendapatkan perhatian 

lebih dari masyarakat. Hal ini akan menyebabkan perusahaan lebih berhati-hati 

dalam melakukan pelaporan keuangannya. Perusahaan diharapkan akan selalu 

berusaha menjaga stabilitas kinerja keuangan. Pelaporan kondisi keuangan yang 

baik tidak serta merta dapat dilakukan tanpa melalui kinerja yang baik dari semua 

lini perusahaan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tisna dan Agustami (2016) 

menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Sedangkan hasil penelitian Indarti et al. (2013) menunjukkan bahwa 

variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan yang terdaftar di Corporate Gorvernance Preception Index 

(CGPI) tahun 2010-2012.  

Perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik maka akan menghasilkan 

laba yang maksimal sehingga memiliki tingkat pengembalian investasi yang tinggi. 

Dalam penelitian ini rasio yang akan digunakan yaitu Return On Asset (ROA) dan 

Perusahaan yang akan diteliti berbeda dengan penelitian terdahulu yakni 

perusahaan manfaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar dalam 

bursa efek Indonesia (BEI).  
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang: Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap 

Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub 

Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). Karena 

penerapan GCG merupakan peluang yang cukup besar bagi perusahaan untuk 

menarik kepercayaan dari investor. Kinerja keuangan ditentukan sejauh mana 

keseriusan perusahaan menerapkan Good Corporate Governance. Juga ukuran 

perusahaan merupakan hal yang penting dalam laporan keuangan, karena semakin 

besar total asset yang dimiliki perusahaan maka dapat meningkatkan nilai tambah 

bagi suatu perusahaan. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan 

terhadap kinerja keuangan pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan 

dan Minuman yang terdaftar di BEI? 

 

C.  Batasan Masalah 

Penelitian ini memfokuskan pada indikator GCG diantaranya Kepemilikan 

Institusional, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Dewan Direksi, dan 

Komite Audit. Ukuran Perusahaan yang dihitung menggunakan total asset. 

Perusahaan yang diteliti yaitu Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan 



6 
 

 
 

Minuman periode 2012-2016. Kinerja keuangan yang digunakan oleh peneliti 

adalah Return On Asset (ROA). 

D.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk 

menguji seberapa besar pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran 

Perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan.. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :  

a. Manfaat Teoritis  

 

Berguna untuk mengembangkan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi, 

terutama berkaitan dengan Good Corporate Governance (GCG) dan Ukuran 

perusahaan dalam suatu kinerja keuangan perusahaan.  

b. Manfaat Praktis  

 

Bagi perusahaan dapat menerapkan dan memanfaatkan praktik GCG dengan 

baik sehingga dapat membantu meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan 

 


