
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang didalam aktivitasnya 

berusaha untuk mencapai suatu tujuan. Secara umum, tujuan utama sebuah 

perusahaan adalah memperoleh laba yang maksimal. Selanjutnya laba tersebut 

digunakan untuk menjamin kesinambungan usaha dan untuk meningkatkan 

pertumbuhan usaha. Keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan dapat dinilai 

dengan prestasi manajemen suatu perusahaan terhadap para pemegang saham. 

Laba dapat dilihat sebagai hasil pencapaian akhir suatu perusahaan pada periode 

tertentu. Berkembangnya perusahaan sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu 

mendapatkan laba sebanyak- banyaknya dengan biaya serendah rendahnya. 

Kinerja keuangan yakni penentuan ukuran-ukuran  tertentu yang dapat 

mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan 

laba.Kinerja keuangan suatu perusahaan menunjukkan kaitan  yang cukup erat 

dengan penilaian mengenai sehat atau tidak sehatnya suatu perusahaan. Sehingga 

jika kinerjanya baik maka baik pula tingkat kesehatan perusahaan tersebut. 

( Sucipto, 2003 ). 

Tata kelola perusahaan adalah serangkaian mekanisme yang digunakan 

untuk membatasi timbulnya masalah asimetri informasi yang mendorong 

terjadinya manajemen laba. Penerapan mekanisme tata kelola perusahaan yang 

baik, berperan penting terhadap perilaku manajer untuk mengurangi perbedaan 

persepsi antara pemegang saham dan manajer perusahaan sehingga menajemen 

laba dapat diminimalisir dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Laba 
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perusahaan pun akan meningkat dan kemungkinan mengurangi tindakan 

manajemen laba (Guna & Herawaty, 2010). 

Struktur kepemilikan dipercaya mampu mempengaruhi jalannya 

perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam 

mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Struktur 

kepemilikan juga membantu dalam mengurangi adanya tindakan manajemen laba 

serta memastikan kualitas dalam pelaporan keuangan (Sandra Alves, 2011).  

Menurut Soliman dan Ragab (2013), peranan dewan menjadi hal penting 

dalam kegiatan opersaional perusahaan. Dewan direksi berperan penting dalam 

memantau dan mengawasi masalah keagenan diantara pemegang saham dan 

manajemen. Selain itu, Struktur kepemilikan perusahaan memiliki pengaruh 

terhadap perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa 

pentingnya hubungan antara mekanisme tata kelola perusahaan terhadap Kinerja 

keuangan.  

Ngwa,Kong dan Zhu (2016) menekankan bahwa tata kelola perusahaan 

memastikan bahwa bisnis dapat berjalan lancar dengan baik dan investor 

menerima hasil yang adil. Menurut Shleifer dan Vishny (1997) konsep tata kelola 

perusahaan merupakan cara dimana para investor mempunyai keyakinan 

mendapatkan laba atas investasi mereka.  

Tata kelola perusahaan berfungsi sebagai indikator para investor untuk 

melakukan pengambilan keputusan yaitu berinvestasi dalam jangka panjang. Hal 

ini ini menyebabkan perusahaan yang memiliki praktek tata kelola perusahaan 

yang baik akan menciptakan kinerja perusahaan yang maksimal (Abbasi et al., 

2012).  
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Hal tersebut menyebabkan penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana praktik Kinerja keuangan di Indonesia. Penelitian ini 

mengenai pengaruh aspek tata kelola perusahaan terhadap Kinerja keuangan 

dilakukan di Indonesia dengan judul “Analisis Pengaruh Tata Kelola 

Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia”. 

 
1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan diatas, maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan? 

2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan? 

3. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan? 

4. Apakah dewan dependen berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan? 

5. Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap ukuran perusahaan? 

6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan? 

7. Apakah umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan atas 

kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan atas 

kepemilikan asing terhadap kinerja keuangan. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan atas ukuran 

dewan direksi terhadap kinerja keuangan. 

4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan atas dewan 

dependen terhadap kinerja keuangan. 

5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan atas leverage 

terhadap kinerja keuangan. 

6. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara 

ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. 

7. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan atas umur 

perusahaan terhadap kinerja keuangan. 

 

1.3.2    Manfaat Penelitian 

Selain tujuan diatas, manfaat yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini 

yaitu: 
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1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan memberi informasi kepada pihak manajemen 

perusahaan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

keuangan. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen 

perusahaan dalam menyusun perencanaan yang mengarah pada bagaimana 

cara untuk memaksimalkan kinerja perusahaan melalui kinerja keuangan. 

2. Bagi investor 

Hasil penelitian mampu memberikan gambaran terhadap faktor yang 

mempengaruhi kinerja keuangan sehingga investor dapat melakukan 

analisa bisnis yang lebih akurat dalam rangka mengambil keputusan 

investasi. 

3. Bagi akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi temuan empiris di 

bidang akuntansi. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan serta refrensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan  

 Sistematika ini bertujuan untuk memberikan uraian secara umum 

mengenai isi dan tahap pembahasan setiap bab yang terdapat dalam penyusunan 

penelitian ini. Secara keseluruhan, penelitian ini disusun dalam lima bab, yaitu: 

BAB I :     PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan atau penyusunan penelitian ini. 
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BAB II :     KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang kerangka teoritis, temuan, penjelasan dari 

penelitian sebelumnya, dan model yang mendasari penelitian, dan 

informasi lain yang relevan dan di peroleh dari berbagai referensi, 

serta perumusan hipotesis untuk dijadikan dasar pelaksanaan 

penelitian. 

BAB III :     METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang pendekatan dan metode penelitian yang terdiri 

dari rancangan penelitian, objek penelitian, definisi operasional 

variabel dan pengukurannya, teknik pengumpulan data, dan metode 

analisis data penelitian.  

BAB IV :     ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai uraian hasil pengujian data yang 

dikumpulkan, analisis statistik deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji 

regresi panel, beserta dengan penjelasan atas hasil-hasil dari 

hipotesis yang diuji. setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data 

penelitian. 

BAB V :     KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang memuat 

kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini, temuan-temuan yang 

diperoleh dari hasil analisis pembahasan bab-bab sebelumnya, dan 

keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian,serta 

rekomendasi yang disarankan dapat memberikan manfaat untuk 

peneliti yang masa akan datang. 
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