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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Konsep tata kelola perusahaan merupakan cara dimana para investor

mempuyai keyakinan mendapatkan laba atas investasi mereka (Shleifer & Vishny,

1997). Pada tahun 1998, Indonesia terjadi krisis ekonomi yang masuk ke sektor

moneter dan perbankan. Lamanya perbaikan masalah krisis ini terjadi karena tata

kelola perusahaan sangat rapuh di Indonesia atau tidak diterapkan secara baik di

Indonesia, sejak saat itu baik pemerintah maupun investor menaruh perhatian

lebih terhadap tata kelola perusahaan di Indonesia.

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan salah satu penyebab suatu

perusahaan dapat berkembang dengan pesat. Dengan adanya tata kelola

perusahaan yang baik, sistem perusahaan dapat lebih terarah dan lebih efisien,

pengambilan keputusan dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal,

stuktur perusahaan, dan penggunaan dana perusahaan, terutama perusahaan yang

berukuran besar serta pengambilan keputusan dalam pendanaan (Ganiyu &

Abiodum, 2012).

Mekanisme yang melindungi keuntungan para pemegang saham dikenal

sebagai mekanisme tata kelola perusahaan. mekanisme tata kelola perusahaan

yang bagus dapat membantu dalam membangun ekonomi yang baik serta

membantu organisasi-organisasi dan ekonomi nasional untuk meningkatkan

investasi dan memperkuat fondasi kerja yang lebih baik. (Ahmadpour, Samimi, &

Golmohamma, 2014).
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Pengertian kinerja perusahaan seperti yang telah dijelaskan oleh Helfert

(1996) bahwa kinerja perusahaan adalah hasil dari bentuk keputusan individual

yang di buat secara terus menerus oleh manajemen. Dari pendapat tersebut dapat

diketahui bahwa kinerja perusahaan merupakan indikator dari baik buruknya

keputusan manajemen dalam pengambilan keputusan, manajemen dapat

berinteraksi dengan melalui informasi, informasi tersebut lebih lanjut dituangkan

atau dirangkumkan dalam laporan keuangan perusahaan.

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan

suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga

dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan

yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting

agar sumber data dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan

lingkungan (Fahmi, 2011).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang melakukan penelitian

mengenai hubungan antara tata kelola perusahaan dan leverage dengan kinerja

perusahaan, maka penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang

mengambil objek di Indonesia. Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Tata

Kelola Perusahaan dan Leverage Terhadap Kinerja Perusahaan yang

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

1.2 Permasalahan Penelitian

Dalam tata kelola perusahaan peran dewan komisaris adalah sebagai

pengawas yang melakukan pemantauan dan memberi nasihat kepada dewan

direksi dalam melakukan intervensi atau mengambil keputusan langsung terkait
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operasional perusahaan (Fahmi, 2011). Sehubungan dengan fungsi dewan

komisaris tersebut, anggota dewan komisaris ada yang merupakan komisaris yang

tidak ada kaitannya dengan direksi atau pemilik perusahaan atau yang disebut

dengan komisaris independen. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas, komisaris independen merupakan instrumen dalam

struktur tata kelola perusahaan, dimana proporsi komisaris independen minimal

30% dari jumlah dewan komisaris atau dengan kata lain minimal 1 orang dari 2

anggota dewan komisaris. Komisaris independen dapat menjaga kemurnian

pengawasan terhadap kebijakan direksi dalam segala aspek, termasuk kebijakan

terkait dengan kinerja perusahaan.

Selain diharuskan memiliki komisaris independen, perusahaan juga

diharuskan memiliki komite audit. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris

dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit digambarkan

sebagai mekanisme pemantauan untuk meningkatkan fungsi pengawasan

independen dari pengendalian internal, kepatuhan perusahaan, dan pelaporan

laporan keuangan yang andal dan relevan. Komite audit berguna untuk

memastikan transparansi yang jelas, keadilan, dan keterbukaan dalam kegiatan

bisnis perusahaan (Vo & Nguyen, 2014).

Untuk mendukung penyajian laporan keuangan yang relevan dan dapat

diandalkan serta memastikan audit yang andal, perusahaan cenderung memilih

penyedia layanan audit tertentu. Perusahaan berharap bahwa dengan

memposisikan komisaris independen, komite audit dan penyedia layanan audit

yang terpercaya, perusahaan dapat segera mendeteksi dan mencegah terjadinya
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kecurangan, agar setiap aktivitas bisnis perusahaan dapat dilakukan dengan

transparansi, keadilan, dan pengungkapan yang jelas (Vo & Nguyen, 2014).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dengan penelitian yang akan diteliti, maka yang menjadi

pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja

perusahaan?

2. Apakah ukuran dewan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan?

3. Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan?

4. Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara

komisaris independen terhadap kinerja perusahaan.

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara

ukuran dewan terhadap kinerja perusahaan.

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara komite

audit terhadap kinerja perusahaan.

4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara leverage

terhadap kinerja perusahaan.

Dwi Ayu Retno Sari. Analisis Pengaruh Tata Kelola Dan Leverage Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Yang Terdaftar 
Di Bursa Efek Indonesia. UIB Repository©2018



5

Universitas Internasional Batam

.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pihak manajemen

perusahaan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja

perusahaan dalam upaya meminimalisir dan menghindari dampak buruk

yang dapat terjadi.

2. Investor

Pembuktian penelitian ini dapat memberikan sumber informasi yang lebih

akurat dan membantu para investor untuk membuat keputusan dalam

berinvestasi di perusahaan tertentu.

3. Akademisi

Pembuktian secara empiris dan hasil dari penelitian ini dapat menjadi

sumbangan literatur untuk menambah wawasan dan dapat digunakan

sebagai acuan penelitian selanjutnya oleh akademisi, terutama bagi

akademisi yang mengangkat penelitian dengan topik yang sama atau

serupa.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan uraian secara

garis besar mengenai isi dan pembahasan setiap bab yang terdapat dalam

penyusunan skripsi ini. Pembahasan skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu:
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BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, masalah penelitian,

pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan

sistematika pembahasan dari penyusunan skripsi ini.

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang defenisi, teori, dan hasil mengenai penelitian

sebelumnya yang relevan dalam membangun model penelitian dan

perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, objek penelitian,

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data dan metode

analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil pengujian data, analisis statistik

deskriptif, hasil uji kualitas data, hasil uji outlier, hasil uji asumsi

klasik, dan uji hipotesis beserta pembahasan atas hasil penelitian

yang dilakukan.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi tentang kesimpulan penulis dari hasil penyusunan

skripsi dan keterbatasan yang dialami penulis saat membuat skripsi

serta rekomendasi untuk menunjang penelitian selanjutnya.
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