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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Profitabilitas merupakan salah satu indikator penting bagi investor dalam 

menilai kinerja suatu perusahaan. Hal ini karena untuk menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan dan tingkat 

pengembalian yang akan diterima oleh investor. Profitabilitas akan 

menunjukkan apakah suatu badan usaha memiliki peluang atau prospek yang 

baik di masa datang. Oleh sebab itu, setiap badan usaha pasti akan berusaha 

untuk meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi profitabilitas 

maka kemampuan perusahaan dalam mempertahankan usahanya akan semakin 

terjamin (Hermuningsih, 2013).  

Profitabilitas tidak terlepas dari sumber pendanaan yang dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan kebijakan hutang/leverage. 

Leverage adalah dana pinjaman yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

profit suatu perusahaan dengan risiko dapat meningkatkan kerugian di masa 

suram. Risiko tersebut dapat terjadi jika perusahaan menggunakan hutang yang 

lebih banyak dibandingkan modal sendiri. Sehingga, tingkat leverage akan 

menurun karena beban bunga yang di tanggung perusahaan meningkat. Hal ini 

tentu akan berdampak pada profitabilitas perusahaan. 

Perusahaan akan terus melakukan inovasi untuk meningkatkan 

profitabilitasnya, salah satunya melalui terciptanya tata kelola perusahaan yang 

baik (good corporate governance). Forum Corporate Governance Indonesia 
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(2003) mendefinisikan corporate governance sebagai susunan aturan yang 

menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, 

karyawan dan stakeholder internal maupun eksternal yang lain sesuai hak dan 

tanggung jawabnya. Menurut Daniri (2005) good corporate governance 

merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dalam waktu 

jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Good 

corporate governance bukan sebuah fenomena atau aturan yang baru bagi 

perusahaan, karena good corporate governance telah lama berkembang dan 

semakin mengemuka semenjak krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada 

tahun 1998. 

Dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial 

dan kepemilikan institutional merupakan mekanisme good corporate 

governance. Mekanisme ini selalu diperlukan oleh perusahaan karena sangat 

berperan dalam mengelola perusahaan agar tercipta tata kelola perusahaan yang 

baik.  Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan 

komisaris adalah organ perseorangan yang bertugas melakukan pengawasan 

secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat 

kepada direksi. Dewan komisaris bertanggung jawab untuk memantau 

kebijakan dan aktivitas perusahaan yang dijalankan direksi dan memastikan 

bahwa aktivitas perusahaan dilakukan sesuai prinsip-prinsip good corporate 

governance.  

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan 

direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh 
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atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan 

maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun 

di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.  Dewan direksi 

memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Dewan direksi 

bertanggung jawab dalam memimpin aktivitas perusahaan agar mencapai 

sasaran bisnis, menjalankan operasi sehari-hari perusahaan, menyusun 

kebijakan umum dan tujuan strategis perusahaan. Selain itu, dewan direksi juga 

bertanggungjawab dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas sejalan dengan 

visi dan misi perusahaan, prinsip-prinsip good corporate governance, dan 

peraturan perundang-undangan.  

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk 

membantu dewan komisaris dalam menjalankan pengawasannya. Kewenangan 

komite audit dibatasi oleh tugas mereka sebagai komite yang membantu dewan 

komisaris. Oleh karena itu, komite audit tidak memiliki kewenangan dalam 

mengambil keputusan, kecuali untuk hal yang telah memperoleh hak kuasa dari 

dewan komisaris, misalnya mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor 

eksternal dan memimpin suatu investigasi khusus.  

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh 

pihak manajemen perusahaan yang bertujuan untuk menyertakan kepentingan 

manajemen dengan kepentingan pemegang saham. Sedangkan kepemilikan 

institutional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institutional diantaranya 

adalah perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank, dan kepemilikan oleh 

institusi lain. Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) mewajibkan 
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setiap perusahaan yang sahamnya telah tercatat di bursa efek, perusahaan 

negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana 

masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap 

lingkungan untuk menerapkan praktik good corporate governance.  

Sejumlah penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh dewan komisaris, 

dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institutional terhadap profitabilitas. Kusumandari (2016) dalam penelitiannya 

profitabilitas perusahaan dinilai melalui ROA (Return On Asset) dan good 

corporate governance diukur dengan ukuran dewan komisaris, dewan direksi, 

komite audit, kepemilikan perusahaan lain dan kepemilikan manajerial 

menyebutkan bahwa ukuran ukuran dewan komisaris dan dewan direksi 

memiliki pengaruh yang signifikan, komite audit dan kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh signifikan, dan kepemilikan perusahaan lain berpengaruh 

signifikan terhadap ROA (Return On Asset). 

Sedangkan penelitian lain yang dianalisis oleh Fitria, dkk (2018) dalam 

penelitiannya profitabilitas perusahaan yang dinilai melalui ROA (Return On 

Asset) dan good corporate governance yang diukur melalui komisaris 

independen, dewan direksi, kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institutional menyebutkan bahwa komisaris independen dan kepemilikan 

institutional berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, dewan direksi 

berpengaruh positif signifikan sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh 

negatif signifikan terhadap profitabilitas yang dinilai melalui ROA (Return On 

Asset). 
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Penelitian lain oleh Wicaksono dan Raharja (2014) alumni Universitas 

Diponegoro, dalam penelitiannya profitabilitas perusahaan dinilai melalui ROE 

(Return of Equity) dan good corporate governance diukur dengan ukuran 

dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan ukuran komite audit menyebutkan 

bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh yang negatif terhadap 

peningkatan ROE (Return on Equity), namun ukuran dewan direksi dan komite 

audit memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan ROE (Return on 

Equity).  

Perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

inilah yang mendorong peneliti untuk menguji kembali konsistensi hasil 

penelitian terdahulu. Variabel yang ingin dikaji ulang oleh peneliti terkait 

pengaruhnya terhadap profitabilitas diantaranya dewan komisaris, dewan 

direksi dan komite audit. Perusahaan yang akan diteliti adalah perusahaan 

manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 

2016-2018.  

Alasan utama yang menjadi pertimbangan peneliti memilih perusahaan 

manufaktur sub sektor makanan dan minuman sebagai objek penelitian ialah 

karena sektor industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor 

usaha yang terus mengalami pertumbuhan dan memiliki posisi yang cukup baik 

di Indonesia yang dapat dibuktikan dengan peran pentingnya terhadap 

pertumbuhan nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini karena masyarakat 

Indonesia yang cenderung bersifat konsumtif dalam pemenuhan kebutuhan 

pokok. Airlangga (2019) dalam siaran pers yang membahas mengenai “Industri 
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Makanan dan Minuman Menjadi Sektor Kampiun” menyatakan bahwa 

kementerian perindustrian telah mencatat, sepanjang tahun 2018, industri 

makanan dan minuman mampu tumbuh sebesar 7,91 persen atau melampaui 

pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,17 persen.  

B. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan 

manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016-2018? 

2. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan 

manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016-2018? 

3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan 

manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016-2018? 

4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018? 

5. Apakah kepemilikan institutional berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018? 
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C. Tujuan dan Manfaat  
 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan secara 

empiris pengaruh:  

1. Dewan komisaris terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur sub sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-

2018. 

2. Dewan direksi terhadap profitabilitas manufaktur sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. 

3. Komite audit terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur sub sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-

2018. 

4. Kepemilikan manajerial terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur sub 

sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2016-2018. 

5. Kepemilikan institutional terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur 

sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2016-2018. 

 Manfaat dalam penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah kajian keilmuan 

mengenai pengaruh dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institutional terhadap profitabilitas 
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perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi bukti empiris bahwa dewan komisaris, 

dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institutional merupakan faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas 

perusahaan. Oleh karena itu, manajeman harus memperhatikan faktor ini 

agar dapat meningkatkan profitabilitas yang berdampak pada peningkatan 

kinerja perusahaan. 

 


