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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Corporate Governance telah menjadi sebuah isu yang menarik untuk dilakukan penelitian

sejak tahun 1990 an di Indonesia karena pada tahun tersebut banyak perusahaan yang kurang 

mempedulikan tentang laporan perusahaan akibat krisis. Hadirnya Good Corporate Governance 

pada waktu itu menjadi mutlak diperlukan untuk mengontrol aktivitas perusahaan yang di 

lakukan oleh manajemen. Untuk menarik minat investor perusahaan mulai membenahi laporan 

keuangan karena para investor akan cenderung menghindari perusahaan-perusahaan yang 

memiliki reputasi jelek terhadap tata kelola perusahaan. 

Keasey dan Wright (dalam Triyono, 2014) mengatakan bahwa Corporate Governance 

mempunyai dua dimensi besar. Pertama, monitoring terhadap kinerja manajemen dan 

meyakinkan akuntabilitas manajemen terhadap pemegang  saham  yang menekankan 

pertanggungjawaban dan dimensi akuntabilitas dari corporate governance. Kedua, corporate 

governance sebagai struktur, mekanisme dan proses governance yang memotivasi perilaku 

manajer untuk meningkatkan kemakmuran bisnis dan perusahaan. Good Corporate Governance 

merupakan sistem yang mampu memberikan perlindungan dan jaminan hak kepada stakeholders, 

termasuk di dalamnya adalah pemegang saham, kreditur, karyawan, eksekutif, pemerintah, dan 

stakeholders yang lain. Dengan menerapkan Good Corporate Governance tersebut berarti sudah 

ada upaya untuk meminimalkan risiko, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan yang pada 

akhirnya memaksimalkan nilai perusahaan (Triyono, 2014). 

Good Corporate Governance memiliki keterkaitan yang erat dengan kepemilikan institusi, 

jika terjadi perbedaan kepentingan antara pemilik dengan manager maka akan terjadi konflik 

yang dinamakan teori keagenan. Pemisahan fungsi antara pemilik dan manajemen ini memiliki 
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dampak negatif yaitu keleluasaan manajemen (pengelola) perusahaan untuk memaksimalkan 

laba. Hal ini akan mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan manajemen sendiri 

dengan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Kondisi ini terjadi karena 

informasi asimetris antara manajemen dan pihak lain yang tidak memiliki sumber dan akses yang 

memadai untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk memonitor tindakan manajemen. 

Dimana pengungkapan informasi di laporan keuangan perusahaan tidak sesuai dengan kenyataan 

yang berdampak pada kinerja perusahaan (DuCharme et al dalam Hastuti, 2005). 

Menurut Wulandari, 2010 bahwa informasi yang asimetri disebabkan karena dua hal yaitu: 

moral hazard dan adverse selection. Moral hazard sebagai suatu kondisi dimana agen melanggar 

kontrak kerja yang telah disepakati antara manager dengan pemegang saham, antara pemegang 

saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, antara pemegang saham dengan kreditor, 

antara pemegang saham dengan stakeholders lainnya. Adverse adalah suatu kondisi dimana 

principal tidak mengetahui apakah suatu keputusan oleh agen benar-benar didasarkan atas 

informasi yang diperolehnya, atau terjadi sebagian kelalaian dalam tugasnya. Oleh karena itu, 

untuk mengurangi terjadi konflik kepentingan antara agen dan principal perlu ada mekanisme 

yang mengaturnya atau disebut dengan istilah good corporate governance.   

Good corporate governance dapat membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat 

dipertanggungjawabkan di antara elemen dalam perusahaan unutk meningkatkan kinerja 

perusahaan. Hal ini menuntut adanya pertanggungjawaban manajemen kepada dewan komisaris 

dan adanya pertanggungjawaban dewan komisaris dengan stakeholders. Dimana dewan 

komisaris dapat memastikan manajemen telah benar-benar bekerja demi kepentingan perusahaan 

sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan serta menjaga kepentingan para pemegang saham 

yaitu untuk meningkatkan nilai ekonomis perusahaan (Ardiansyah, 2008). 
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Oleh karena itu, diperlukan system untuk mengendalikan ketimpangan yang biasanya terjadi 

dengan membentuk organ di dalam perusahaan yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi 

aktivitas yang dilakukan manajemen agar dapat melindungi kepentingan para investor. Hal ini 

dimaksudkan agar Indonesia memiliki sistem keuangan yang sehat secara fundamental dan 

berkesinambungan (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2014), 

upaya pengawasan terhadap perusahaan dapat diwujudkan dengan adanya implementasi praktik 

tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG). Dengan pengawasan terhadap 

GCG yang diterapkan pada perusahaan diharapkan penerapan GCG tersebut diperbaiki dan 

ditingkatkan agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan baik secara finansial maupun 

operasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Dengan melakukan pengawasan pada perusahaan 

memiliki dampak besar terhadap sector keuangan. 

Atas uraian di atas, maka penulis mencoba untuk mengaplikasikannya dalam suatu 

penelitian dengan topik “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap kinerja 

Keuangan Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apakah Good Corporate Governance berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan Perusahaan Manufaktur? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini meliputi: 

1. Good Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai komitmen, aturan main, serta 

praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika. 
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2. Good Corporate Governance terdiri atas empat komponen yaitu kepemilikan 

institusional, dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan ukuran 

perusahaan. 

3. Pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang bergerak di sector aneka 

industri khususnya di subsector textile and garment.  

4. Perusahaan yang akan diteliti sebanyak 14 perusahaan dan dalam rentang waktu tiga 

tahun yaitu pada tahun 2013-2015.  

5.  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance 

(Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, dan 

Ukuran Perusahaan) terhadap kinerja keuangan pada perusahaan yang mempublikasikan laporan 

keuangannya di website perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian yang akan datang, diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan 

referensi penelitian yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam 

kajian-kajian mengenai Corporate Governance. 

2. Bagi pembaca diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan bukti empiris mengenai 

Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja keuangan Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.   

 


