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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Salah satu peran penting penerapan Good Corporate Governance dapat dilihat 

dari sisi salah satu tujuan pening pendirian suatu perusahaan adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, atau memaksimalkan 

kekayaan pemegang saham melalui peningkatkan nilai perusahaan (Brigham dan 

Houston, 2001 dalam Purwani, 2010). Persaingan dalam dunia bisnis berkembang  

sangat cepat dan semakin kuat, perkembangan perekonomian yang mengakibatkan 

adanya tuntutan bagi perusahaan untuk terus mengembangkan inovasi, memperbaiki 

kinerja, dan melakukan perluasan usaha agar dapat terus bertahan dan bersaing 

didalam dunia bisnis. Untuk tetap bisa bertahan, setiap perusahaan harus menerapkan 

sebuah tata kelola perusahaan yang baik supaya tetap bisa bersaing dan bertahan di 

dalam persaingan bisnis dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang (Sulistyowati, 

2017). 

Pengungkapan informasi mengenai perusahaan secara terbuka sangat penting 

bagi perusahaan publik. Keterbukaan informasi dari perusahaan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan bagi stakeholders dalam hal pengambilan keputusan. Ini 

dilakukan sebagai wujud transparansi dan akuntanbilitas manajemen perusahaan 

kepada stakeholders (Sulistyowati, 2017). Tujuan penerapan GCG menurut forum 



2 
 

for Corporate governance (Suryanawa, 2014 dalam Budiharjo, 2016) adalah untuk 

mengoptimumkan tingkat profitabilitas semua pihak yangberkepentingan dalam 

jangka panjang. 

 Pada kasus kantor akuntan publik (AKP) dapat diketahui bahwa dalam jumlah 

anggota banyak pun tidak juga menentukan kebaikan kinerja dalam perusahaan, hal 

ini juga akan menimbulkan masalah dalam kinerja perusahaannya. Dalam kasus 

PT.jamsostek pun pernah juga mengalami tata kelola yang kurang baik, adanya 

ketidakpatuhan dalam menjalankan tata kelola dengan baik dan membuat 

penyimpangan laporan keuangan 2011 dan ketidakefektifan dalam kinerja Jamsostek 

GCG ini juga diharapkan dapat mengurangi konflik antara agen dengan prinsipal 

yang tertera pada teori keagenan. Dalam konflik agensi pemegang saham 

berkepentingan agar manajemen memanfaatkan sumber daya dengan baik tetapi 

pemegang saham tidak mempunyai keleluasaan atas informasi perusahaan. 

Manajemen yang seharusnya membatasi tindakannya justru cenderung melaporkan 

informasi yang hanya menguntungkan dirinya dan mengorbankan kepentingan 

pemegang saham karena terlindung dari sorotan pemegang saham. Dan alasan 

pemilihan manufaktur sebagai objek penelitian dikarenakan industri manufaktur 

merupakan bidang yang menjanjikan untuk berkembang di Indonesia. Namun 

berdasarkan data bursa efek Indonesia ada beberapa perusahaan manufaktur yang 

tidak memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada publik sebagai 

wujud tanggung jawab atas pengelolaan perusahaan sehingga ada beberapa manajer 
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yang mungkin dapat melakukan manajemen laba dan perusahaan tersebut kehilangan 

kepercayaan investor. 

Hal ini menarik untuk diteliti karena informasi tersebut berkaitan dengan good 

corporate governance perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan karena dengan 

buruknya penerapan good corporate governance di perusahaan maka semakin sedikit 

pula investor akan menanamkan modalnya untuk perusahaan tersebut hal ini akan 

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 

Menurut Sulistyowati, (2017) Good corporate governance merupakan prinsip 

yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan supaya mencapai keseimbangan 

antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung 

jawabannya kepada para stakeholders. Prinsip-prinsip tersebut dijadikan sebagai 

perangkat standart yang bertujuan untuk memperbaiki citra, efisiensi, efektifitas dan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Perangkat tersebut dapat menyelaraskan 

kepentingan prinsipal dan agen melalui supervisi, monitoring dan mekanisme 

pengendalian keputusan dan  kinerja perusahaan. Kinerja keuangan adalah gambaran 

kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek 

penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator 

kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas (Jumingan, 2006). 

Alasan pemilihan manufaktur sebagai objek penelitian dikarenakan industri 

manufaktur merupakan bidang yang menjanjikan untuk berkembang di Indonesia. 

Namun berdasarkan data bursa efek indonesia ada beberapa perusahaan manufaktur 

yang tidak memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada publik 
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sebagai wujud tanggung jawab atas pengelolaan perusahaan sehingga ada beberapa 

manajer yang mungkin dapat melakukan manajemen laba dan perusahaan tersebut 

kehilangan kepercayaan investor (Nurcahya dkk, 2014). Hal ini menarik untuk diteliti 

karena informasi tersebut berkaitan dengan good corporate governance perusahaan 

dan kinerja keuangan perusahaan karena dengan buruknya penerapan good corporate 

governance di perusahaan maka semakin sedikit juga investor akan menanamkan 

modalnya untuk perusahaan tersebut hal ini akan mempengaruhi kinerja keuangan 

perusahaan. 

Penelitian mengenai kinerja keuangan ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya. Penelitian oleh Riandi dan Siregar (2011) Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa GCG tidak berpengaruh pada ROA secara parsial, tetapi 

memiliki efek pada NPM dan EPS secara parsial.ROA tidak dapat dijelaskan oleh 

GCG, sementara NPM dan EPS dapat dijelaskan oleh GCG. Sedangkan WPPW 

(2013) Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penerapan good corporate 

governance berpengaruh terhadap net profit margin, penerapan good corporate 

governance berpengaruh terhadap return on investment, dan penerapan good 

corporate governance berpengaruh terhadap return on equity. 

Maka dari latar belakang di atas peneliti mengangkat judul “Pengaruh Good 

Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017”, peneliti ingin meneliti 

kembali dengan mengubah penggukuran good corporate governance di indikator 

pengukuran dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit merubah dengan 
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frekuensi rapat diharapkan dengan menggunakan frekuensi kehadiran rapat 

diharapkan dengan frekuensi kehadiran rapat maka akan lebih efisien untuk 

mengawasi dan menilai kinerja manajemen yang diharapkan akan mencapai kepuasan 

perusahaan dan para investor. 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah, apakah good corporate governance berpengaruh terhadap kinerja keuangan ? 

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris mengenai 

pengaruh penerapan good corporate governance terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Berdasarkan dari judul peneliti manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

a. Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa bermanfaat dan memberi kontribusi 

terhadap pengembangan keilmuan khususnya di akuntansi keuangan. 

b. Bisa untuk referensi oleh penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis sesuai dengan penelitian adalah  

a. Bermanfaat bagi perusahaan mengenai pengaruhnya good corporate 

governance terhadap kinerja keuangan, dan sebagai feedback bagi perusahaan 

karena sudah melakukan good corporate governance 
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b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada investor sebagai referensi dan

pertimbangan pengambilan keputusan untuk melakukan investasi ke

perusahaan yang telah menerapkan good corporate governance

c. Diharapkan bisa memberi wawasan terhadap masyarakat luas mengenai

pengaruhnya good corporate governance terhadap kinerja keuangan.


