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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Tujuan perseroan secara umum yaitu memaksimalkan nilai perusahaan 

atau kinerja perusahaan. Nilai perseroan yang tinggi menjadi cerminan positif atas 

kinerja perusahaan sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi di 

perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan, maka semakin sejahtera para 

pemegang saham. 

 Kinerja keuangan perusahaan adalah salah satu faktor yang digunakan 

investor ketika menentukan investasi ekuitas. Untuk sebuah perusahaan, perlu 

untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan sehingga saham 

masih dapat eksis dan tetap menarik bagi investor. 

 Pada tahun 2001, di US Securities mantan Direktur Eksekutif Sunbeam 

perusahaan didakwa keterlibatan dalam kegiatan ilegal dengan Arthur Anderson 

yang menyebabkan hukuman sipil dan hilangnya para pemangku kepentingan, 

serta kepercayaan investor pada sistem keuangan. Krisis global pada pertengahan 

tahun 2008 dan kemudian krisis di Uni Emirat Arab, yang dikenal sebagai krisis 

Dubai, mengakibatkan runtuhnya perusahaan terbesar di Dubai yang berlangsung 

menyoroti kebutuhan akan tata kelola perusahaan. 

 Tata kelola perusahaan telah mendapat banyak perhatian setelah runtuhnya 

beberapa perusahaan di dunia yaitu, seperti Commerce Bank (1991), Adelphia 

(2002), dan Dunia Com (2002). Perusahaan raksasa yaitu, seperti Enron, Global 
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Crossing, Tyco, dan World Com juga mengguncang kepercayaan investor dan 

membuat perusahaan sulit untuk meningkatkan ekuitas dari pasar saham. 

 Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan tajam di seluruh 

dunia dalam penelitian tentang tata kelola perusahaan dan khususnya pada subjek 

yaitu hubungan antara struktur dewan direksi dan tata kelola perusahaan bisnis 

(Bhagat & Black, 1999; Jackling & Johl, 2009; Lefort & Urzua, 2008; O'Connell 

& Cramer, 2010; Platt & Platt, 2012; Zahra & Pearce, 1989). Telah banyak 

menyarankan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan meningkatkan terbaik 

praktek dalam bentuk kinerja perusahaan dan transparansi (Williams, 2000; 

Bebchuk & Cohen, 2004; Haat et al., 2008). Namun, peneliti telah 

mengidentifikasi sejumlah hambatan untuk praktek tata kelola yang baik, 

umumnya (Goldin & Vogel, 2010) dan khususnya, untuk perusahaan yang 

beroperasi di negara-negara berkembang (Mohammed et al., 2006; Haat et al., 

2008; Sanni & Haji, 2012). Lain juga telah mempertanyakan efektivitas dan 

bahkan penerapan kode tata kelola perusahaan untuk negara-negara berkembang 

sebagai kode telah terutama diadopsi dari lainnya budaya, misalnya Inggris, 

dengan iklim ekonomi yang berbeda (Haat et al., 2008; Ghazali, 2010). Hal ini 

melawan latar belakang ini, diambil bersama-sama dengan harapan meningkatnya 

stakeholder bahwa sejumlah negara berkembang termasuk Malaysia telah direvisi 

yang ada. Kode tata kelola perusahaan untuk mendorong praktik tata suara 

(Khongmalai et al., 2010; Sanni & Haji, 2012). 

 Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan 

penelitian mengenai tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan di 

Indonesia. Penelitian ini mengangkat tema kinerja perusahaan dengan topik 
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“Analisis Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan Terhadap 

Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI” 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 Penelitian ini dinyatakan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

a. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan pada kinerja 

perusahaan? 

b. Apakah direksi diluar dewan berpengaruh signifikan pada kinerja 

perusahaan? 

c. Apakah frekuensi rapat dewan berpengaruh signifikan pada kinerja 

perusahaan? 

d. Apakah kepemilikan direktur berpengaruh signifikan pada kinerja 

perusahaan? 

e. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan pada kinerja 

perusahaan? 

f. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan pada kinerja 

perusahaan? 

g. Apakah kepemilikan konsentrasi berpengaruh signifikan pada kinerja 

perusahaan? 

h. Apakah ukuran komite audit berpengaruh signifikan pada kinerja 

perusahaan? 

i. Apakah komite audit independen berpengaruh signifikan pada kinerja 

perusahaan? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah di atas, studi ini dirancang untuk tujuan 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui apa dampak ukuran dewan direksi perusahaan pada 

kinerja perusahaan. 

b. Untuk mengetahui apa dampak direksi diluar dewan pada kinerja 

perusahaan. 

c. Untuk mengetahui apa dampak frekuensi rapat dewan pada kinerja 

perusahaan. 

d. Untuk mengetahui apa dampak kepemilikan direktur pada kinerja 

perusahaan. 

e. Untuk mengetahui apa dampak kepemilikan pemerintah pada kinerja 

perusahaan. 

f. Untuk mengetahui apa dampak kepemilikan institusional pada kinerja 

perusahaan. 

g. Untuk mengetahui apa dampak kepemilikan konsentrasi pada kinerja 

perusahaan. 

h. Untuk mengetahui apa dampak ukuran komite audit pada kinerja 

perusahaan. 

i. Untuk mengetahui apa dampak komite audit independen pada kinerja 

perusahaan. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, sebagai masukan dalam melaksanakan praktik tata 

kelola perusahaan dan keputusan pendanaan yang baik dan dijadikan 

sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk pihak manajemen dalam 

pengambilan keputusan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan. 

2. Para investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi. 

3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini sebagai salah satu 

referensi yang mendukung penelitian sejenis di masa yang akan datang. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

 Tujuan membahas sistematis agar menjadi saran umum tentang konten 

dan hasil diskusi dari seluruh konten yang terdapat dari persiapan studi ini. Hasil 

diskusi sistematis yang digunakan dalam studi ini disusun sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Bab pertama memuat uraian mengenai motif studi, permasalahan studi, 

tujuan dan manfaat studi, serta sistematika pembahasan dari 

penyusunan penelitian. 

BAB II   KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

  Bab kedua berisi uraian secara sistematis mengenai penelitian-

penelitian terdahulu sehubungan dengan permasalahan yang dibahas 

William, Analisis Pengaruh Tata Kelola dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Pada 
Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia ,2018 
UIB Repository©2018



6 
 

Universitas Internasional Batam 

dalam penyusunan penelitian, model penelitian yang dikembangkan, 

dan perumusan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

  Bab ketiga menjelaskan mengenai pendekatan dan metode studi yang 

dipakai, terdiri dari susunan studi, objek studi, pengertian operasional 

variabel yang akan diuji dalam penelitian ini serta  pengukurannya, 

teknik pengumpulan data, dan metode analisis data penelitian. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menguraikan tentang hasil pengujian serta analisis dan 

pembahasan atas hasil pengujian tersebut. Mulai dari hasil uji statistik 

deskriptif sampai dengan hasil uji hipotesis penelitian. 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 Bab kelima yang menjadi penggalan akhir dari riset ini memuat inti dari 

keseluruhan studi yang dilakukan penulis, hasil yang didapat dari hasil 

analisa pada pemaparan isi sebelumnya, keterbatasan dalam penelitian 

dan saran yang bisa mendapatkan berguna untuk studi yang akan 

datang. 
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