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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG

Good corporate governance merupakan proses yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan dalam meningkatkan usaha dengan memperhatikan 

kepentingan stakeholders untuk mencapai tujuan perusahaan (Rimardhani dan 

Hidayat, 2016). Di Indonesia prinsip good corporate governance mulai diterapkan 

sejak adanya tanda tangan letter of intent (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian 

pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-

perusahaan di Indonesia, hal tersebut terjadi setelah Indonesia mengalami krisis 

yang berkepanjangan sejak tahun 1998 (YPPMI dan SC,2002) yang dikutip dalam 

Wibowo (2012). Bersamaan dengan hal itu Komite Nasional Kebijakan Corporate 

Governance (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di 

Indonesia harus bertanggungjawab dalam menerapkan standart good corporate 

governance yang telah diterapkan dengan tingkat internasional. 

Menurut Widyati (2013) mekanisme good corporate governance merupakan 

metode yang digunakan dalam memecahkan masalah tata kelolah pada suatu 

perusahaan. Sedangkan menurut Wardoyo dan Veronica (2013) Mekanisme good 

corporate governance meliputi banyak hal, seperti jumlah dewan komisaris, 

indepedensi dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan keberadaan komite audit. 

Dengan adanya mekanisme good corporate governance tersebut diharapkan 

monitoring kinerja manajer pada suatu perusahaan menjadi lebih efektif sehingga 

dapat meningkatkan kinerja keuangan dan nilai dalam suatu perusahaan, dalam 

penelitian ini dipilih jumlah anggota dewan komisaris independen dan kepemilikan 
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institusional sebagain indikator mekanisme good corporate governance, dimana 

tingginya jumlah dewan komisaris independen akan berpengaruh pada tingginya 

pengawasan terhadap kinerja manajer sehingga pihak dewan komisaris independen 

akan mudah menemukan dan menyelesaikan konflik internel manajemen serta 

menilai kinerja manajer untuk meminimalisir adanya konflik keagenan antara pihak 

manajer dan pemilik saham sehingga pihak perusahaan dapat memaksimalkan 

SDM yang dimiliki, dimana SDM yang baik akan berpengaruh terhadap kualitas 

produk yang dihasilkan, sehingga kualitas produk yag baik akan meningkatkan 

penjualan dan pendapatan laba yang meningkat. Begitu juga dengan jumlah 

kepemilikan saham oleh pihak institusi, jika jumlah menunjukkan nilai yang tinggi 

maka akan berpengaruh terhadap pengawasan kinerja manajemen juga tinggi 

termasuk juga manajemen keuangannya, dan pihak menejemen pengelolah yang 

merasa di awasi oleh pemilik saham yang dikelolah tentu akan mengoptimalkan 

kinerjanya yang berdampak pada berkurangnya kecurangan yang dilakukan oleh 

pihak manajer, sehingga ditemukan adanya kemauan yang sejalan antara pihak 

pemilik saham dan pengelolah, dimana hal tersebut akan mengurangi adanya 

konflik keagenan dan menarik investor lain untuk menginvestasikan hartanya di 

perusahaan tersebut sehingga berdampak pada tingginya kinerja keuangan 

perusahaan. 

Dalam agency theory hubungan keagenan muncul akibat dari kerjasama yang 

dilakukan oleh satu orang atau lebih sebagai (prinsipal) yang memperkerjakan dan 

melimpahkan wewenang kepada orang lain sebagai (agent) untuk mewujudkan 

tujuan dari suatu perusahaan.  Menurut Jensen dan Meckling (1976) yang dikutip 
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dalam Agustia (2013) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah 

kontrak yang dilakukan antara manajer sebagai  (agent) dengan investor sebagai 

(principal). Dimana pihak investor (principal) lebih banyak menitik beratkan pada 

informasi laba perusahaan untuk menilai kinerja dari perusahaan tersebut, seperti 

yang dijelaskan oleh Agustia (2013) bahwa adanya asimetri informasi dan 

kecenderungan dari pihak eksternal (investor) untuk lebih memperhatikan 

informasi laba sebagai parameter kinerja perusahaan, akan mendorong manajemen 

untuk melakukan manipulasi dalam menunjukkan informasi laba atas kinerja 

keuangan perusahaan, maka Eisenhardt (1989) yang dikutip dalam Agustia (2013) 

menyatakan dirinya menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia dalam 

menjelaskan tentang teori agensi yaitu (1) manusia pada umumnya mementingkan 

diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai 

persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu 

menghindari resiko (risk averse), sehingga dari konflik tersebut memunculkan 

adanya biaya keagenan (Agency Cost), oleh karena itu dibutuhkan nya penerapan 

Good Corporate Governance untuk meminimalisir terjadinya konflik keagenan 

tersebut. 

Kinerja keuangan adalah hasil dari keputusan yang dibuat secara terus-

menerus oleh pihak manajemen perusahaan untuk mencapai suatu tujuan yang 

efektif dan efisien (Anwar et al., 2010) yang dikutip dalam Wardoyo dan Veronica 

(2013). Kinerja keuangan perusahaan yang baik ditandai dengan tingginya tingkat 

kepercayaan investor dalam menginvestasikan modalnya ke perusahaan, karena 

investor tentu akan memilih laporan keuangan perusahaan yang dianggap baik agar 
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pihaknya tersebut mendapatkan return atau imbalan  yang diharapkan atas 

investasinya. Laporan atas kinerja keuangan perusahaan sendiri tersusun dari 

laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. Perusahaan yang 

telah menerapkan good corporate governance lebih banyak dipercaya investor 

untuk menginvestasikan modalnya, karena dengan perusahaan menerapkan good 

corporate governance investor akan percaya bahwa laporan keuangan yang dimiliki 

sebagai media pemberi informasi keadaan keuangan perusahaan telah sesuai 

dengan standart good corporate governance yang diterapkan dalam perusahaan 

tersebut sehingga hasil informasi keuangan yang dihasilkan lebih akurat. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Wati (2012) bahwa praktek good 

corporate governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan suatu 

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). Semakin  berpengaruhnya good corporate 

governance terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan maka semakin tercermin 

tingginya kepercayaan investor untuk menginvestasikan modalnya dalam 

perusahaan tersebut, karena ketika good corporate governance berpengaruh besar 

terhadap kinerja keuangan maka hasil informasi keuangan yang dihasilkan 

perusahaan tersebut terjamin kebenarannya berdasarkan standart good corporate 

governance yang diterapkan perusahaan sehingga tidak ditemukan manipulasi data 

di dalamnya. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2011) bahwa good 

corporate governance tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan kaitannya 

dengan ROA. 
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 Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rimardhani dan Hidayat (2016) 

menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas perusahaan diukur dengan ROA, dan untuk dewan komisaris 

independen secara signifikan berpengaruh negative terhadap ROA, sedangkan 

dewan direksi dan komite audit keduanya tidak berpengaruh terhadap ROA. 

Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widyati (2013) 

menyimpulkan bahwa secara parsial dewan komisaris independen dan kepemilikan 

institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan, 

sedangkan untuk dewan direksi, komite audit, dan kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

 Dari penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Yulianawati (2015) 

menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, 

karena semakin tinggi nilai hutang berkolerasi negatif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Perusahaan dengan leverage yang tinggi akan mendapatkan pendanaan 

yang tinggi pula dari hutang yang diperoleh, akan tetapi hal tersebut juga akan 

menambah resiko perusahaan mengalami kebangkrutan ketika perusahaan tidak 

mampu melunasi hutang-hutangnya. Sedangkan menurut penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Isbanah (2015) dapat disimpulkan bahwa keputusan 

perusahaan menggunakan utang (Leverage) berpengaruh negatif terhadap kinerja 

keuangan yaitu ROA dan NPM. Dengan sumber dana yang besar, kemungkinan 

keuntungan akan meningkat namun resiko yang di tanggung juga akan lebih besar. 

 Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Widyati (2013) 

dengan menambahkan analisis deskriptif pengaruh Leverage sebagai variabel 
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independen, sehingga dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu 

mekanisme good corporate governance dan Leverage, serta kinerja keuangan 

sebagai variabel dependennya. Mekanisme good corporate governance yang akan 

menjadi indikator penelitian yakni jumlah anggota dari dewan komisaris 

independen dan jumlah saham perusahaan yang dimiliki pihak institusional. 

Penelitian ini mengambil perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang ada di 

BEI dari tahun 2013-2016 sebagai studi empiris, alasan peniliti mengambil 

perusahaan manufaktur sub sektor farmasi karena melihat dari tingkat permintaan 

terhadap obat tidak akan berkurang seiring berjalannya waktu karena obat 

merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga akan menarik banyak investor untuk berinvestasi pada perusahaan 

farmasi, maka informasi atas laporan keuangannya akan terus dibutuhkan, peneliti 

juga mengambil penelitian di tahun 2013-2016 untuk mengetahui perkembangan 

terbaru informasi kinerja keuangan pada sub sektor farmasi. 

B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, 

leverage dan kinerja keuangan perusahaan manufaktur sub sektor farmasi 

yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016? 

2. Apakah dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan 

leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur 

sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2013-2016? 
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C. TUJUAN 

1. Untuk menganalisis dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, 

leverage dan kinerja keuangan perusahaan manufaktur sub sektor farmasi 

yang ada di BEI tahun 2013-2016. 

2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh dewan komisaris independen, 

kepemilikan institusional, dan leverage terhadap kinerja keuangan 

perusahaan manufaktur sub sektor farmasi yang ada di BEI tahun 2013-2016. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

• Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para ilmuan 

akuntansi sebagai literature khususnya dalam membahas tentang 

good corporate governance, Leverage dan secara khusus membahas 

pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

 Manfaat Praktis 

 Bagi pihak eksternal : pelaporan kinerja keaungan dibutuhkan oleh 

pihak eksternal (stakeholder) sebagai informasi dalam keputusan 

menjual atau membeli saham yang dimiliki perusahaan. 

 Bagi pihak internal : sebagai kontrol perusahaan atas tindakan 

manajemen laba dan keakuratan informasi yang dihasilkan atas 

kinerja keuangan. 

 

 

 

 


