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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Suatu perusahaan harus memperbaiki unjuk kerja serta mengembangkan 

perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha yang kompetitif. Persaingan tersebut 

mendorong setiap perusahaan meningkatkan kinerja agar dapat bersaing pada berbagai 

bidang. Upaya tersebut dapat meningkatkan laba dan memperoleh keuntungan dengan 

semaksimal mungkin. Menurut Weston dan Copeland (1995),  

memaksimalkan nilai perusahaan dapat diartikan memperhitungkan beraneka ragam 

risiko pada perputaran penerimaan penghasilan perusahaan serta bobot melalui 

perputaran anggaran yang diinginkan dapat diperoleh pada waktu kedepannya.  

Sejak tahun 1998 Indonesia mengalami masa kritis ekonomi yang sangat 

panjang, sejumlah pihak berpendapat dibutuhkan waktu yang panjang untuk proses 

perbaikan hal ini disebabkan karena berkurangnya pelaksanaan tata kelola perusahaan 

di Indonesia. Salah satu penyebab terjadinya pemecahan antara kepemilikan dengan 

pengelolaan perusahaan dikarenakan timbulnya isu mengenai tata kelola perusahaan. 

Tata kelola ialah sebuah perusahaan yang mendeskripsikan kaitan antara beragam 

peserta yang menjadi pedoman dan unjuk kerja perusahaan (Monk & Minow, 2001). 

Nugroho (2014) menyebutkan tata kelola perusahaan ialah persoalan yang 

mendesak dalam melaksanakan pengembangan unjuk kerja perusahaan melintasi 

pengdalian unjuk kerja pengelolaan serta memastikan akuntabilitas manajemen 

terhadap para pemilik sekuritas. Corporate Governance ialah sistem yang memusatkan 

dan mengatur perusahaan yang bertujuan agar kesetaraan antara kekuasaan wewenang 
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yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memastikan kesinambungan keberadaan dan 

pertanggung jawaban pada stakeholders (Komite Cadbury dalam Surya & Ivan, 2006). 

Menurut Alexakis, Balios, Papagelis, dan Xanthakis (2006) bagi perusahaan-

perusahaan yang terdaftar dipasar modal Yunani membuktikan bahwa perusahaan-

perusahaan yang melakukan tata kelola perusahaan secara efektif mengalami kenaikan 

rata-rata pengembalian saham, serta mendapati pengurangan ancaman yang relevan. 

Menurut Drobetz, Schillhofer, dan Zimmermann (2003) kepada  perusahaan-

perusahaan yang tercatat pada pasar modal Jerman yang melakukan tata kelola 

perusahaan yang efektif mengalami peningkatan ekspektasi peringkat pengembalian 

saham yang signifikan. 

Tata kelola perusahaan merupakan sistem yang dirancang untuk memusatkan 

serta mengawasi perusahaan dan terbentuk struktur korelasi yang baik, netral dan 

terbuka diantara beraneka ragam pihak yang berhubungan dan mempunyai keperluan 

kepemilikan saham didalam perusahaan.  

Unjuk kerja perusahaan adalah peroleh melalui tahapan usaha didapatkan dari 

pengorbanan sumber daya yakni sumber daya manusia serta finansial perusahaan. Jika 

unjuk kerja perusahaan menambah, dapat diperhatikan melalui gencarnya aktivitas 

perusahaan untuk memperoleh profit yang sebesar-besarnya. Keuntungan yang 

didapatkan dapat berbeda tergantung dengan bentuk perusahaan yang beroperasi. 

Sedangkan relasi tata kelola perusahaan pada unjuk kerja perusahaan ialah 

betapa tata kelola perusahaan bisa membantu unjuk kerja perusahaan dan membantu 

relasi beragam aspek didalam perusahaan. Referensi yang menggantikan unjuk kerja 
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perusahaan demi memperkirakan apakah suatu perusahaan mengaplikasikan tata kelola 

perusahaan dengan efektif atau tidak efektif yaitu dengan ROA dan ROE. 

Bersumber pada penelitian-penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian 

yang bersinggungan dengan relasi antara tata kelola perusahaan pada profitabilitas, 

sehingga penulis memiliki minat guna melaksanakan pengkajian dengan objek yang 

berada di Indonesia. Penelitian ini bertema “ANALISIS PENGARUH TATA 

KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS DI BURSA EFEK 

INDONESIA”. 

1.2  Permasalahan Penelitian 

 Masalah yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia dan tercatat pada 

pemeringkatan Corporate Governance Perception Index (CGPI) secara berurutan 

dalam kurun 2013-2016 ialah PT Timah Tbk yang menghadapi defisit. Aditia Sari 

(2016) menjelaskan keuntungan PT Timah Tbk pada buku periode 2015 mengalami 

penurunan 84% menjadi Rp 101,56 miliar dibanding pendapatan keuntungan buku 

periode 2014 dapat menjangkau Rp 672,99 miliar. Akan tetapi PT Timah Tbk konsisten 

memberikan keuntungan pada pemilik sekuritas. Penyusutan keuntungan yang 

dirasakan PT Timah Tbk ialah pengaruh penyusutan nilai bahan galian alam selama 

2015.  

 Masalah lainnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia dan tercatat di 

pemeringkatan Corporate Governance Perception Index (CGPI) dengan berurutan 

tahun 2013-2016 ialah PT Bank Mandiri Tbk (Persero) menghadapi penyusutan 

keuntungan. Sari (2017) memaparkan pengaruh lemahnya perdagangan internasional 

dalam kurun 2016 dapat diperhatikan pada perimbangan finansial PT Bank Mandiri 
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Tbk (Persero). Pada tahun 2016, PT Bank Mandiri Tbk (Persero) menghadapi 

penyusutan keuntungan bersih sampai 32,1% bermula Rp 20,3 triliun di 2015 naik 

hingga Rp 13,8 triliun di 2016. Penyusutan keuntungan dikarenakan perusahaan wajib 

mencadangkan anggaran yang disebabkan nilai angsuran terhalang sangat besar. 

Dalam kurun 2016 Bank Mandiri menghadapi tuntutan yang disebabkan runtuhnya 

nilai dagangan dengan memicu pelanggan pada keadaan kesulitan membayar. Oleh 

karena itu Bank Mandiri wajib mencadangkan penyimpanan sampai Rp 24,6 triliun di 

2016, meningkat 104,7% bermula cadangan di 2015 hingga Rp 12,04 triliun. 

1.3  Pertanyaan Penelitian 

Berlandaskan kondisi diatas, muncul sebagian persoalan pada observasi yang 

dilakukan yaitu: 

a. Apakah terdapat kaitan ukuran dewan pada profitabilitas? 

b. Apakah terdapat kaitan komite audit pada profitabilitas? 

c. Apakah terdapat kaitan rapat dewan terhadap profitabilitas? 

d. Apakah terdapat kaitan antara direktur diluar dewan terhadap profitabilitas? 

e. Apakah terdapat kaitan antara komposisi komite audit terhadap 

profitabilitas? 

f. Apakah terdapat kaitan antara rapat komite audit terhadap profitabilitas? 

g. Apakah terdapat kaitan antara kompetensi komite audit terhadap 

profitabilitas? 

h. Apakah terdapat kaitan antara kualitas audit terhadap profitabilitas? 
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1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Observasi ini bertujuan untuk: 

a. Untuk mengenal apakah ukuran dewan berdampak terhadap profitabilias di 

Bursa Efek Indonesia. 

b. Untuk mengenal apakah komite audit berdampak terhadap profitabilitas 

pada Bursa Efek Indonesia. 

c. Untuk mengenal apakah rapat dewan berpengaruh pada profitabilitas di 

Bursa Efek Indonesia. 

d. Untuk mengenal apakah direktur diluar dewan berdampak pada 

profitabilitas di Bursa Efek Indonesia. 

e. Untuk mengenal apakah komposisi komite audit berdampak pada 

profitabilitas di Bursa Efek Indonesia. 

f. Untuk mengenal apakah rapat komite audit berdampak pada profitabilitas 

di Bursa Efek Indonesia. 

g. Untuk mengenal apakah kompetensi komite audit berdampak pada 

profitabilitas di Bursa Efek Indonesia. 

h. Untuk mengenal apakah kualitas audit berdampak terhadap profitabilitas 

pada Bursa Efek Indonesia. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Observasi memiliki manfaat yaitu: 
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a. Bagi perusahaan, hasil observasi yang dilakukan bisa digunakan sebagai 

suatu pedoman dan saran bagi pihak perusahaan untuk lebih memperhatikan 

good corporate governance dalam memaksimalkan profitabilitas. 

b. Bagi investor, hasil observasi yang dilakukan mampu mengetahui 

profitabilitas yang terjadi didalam perusahaan dengan memperhatikan tata 

kelolal perusahaan yang diterapkan perusahaan. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Agar dapat mempermudah pemahaman isi penelitian, secara rinci dan jelas, 

sehingga sistematika kajian disusun seperti: 

BAB I  PENDAHULUAN 

   Bab ini menggambarkan motif kerangka dari pengkajian, pertanyaan 

pengkajian, tujuan dan manfaat pengkajian dan sistematika pengkajian pada 

penyusunan skripsi. 

BAB II   KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menjelaskan bentuk teoritis dan penggambaran dari pengkajian 

terdahulu, model yang melandasi pengkajian, model penelitian yang dipakai 

dan perumusan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Berisi tentang strategi dan mekanisme pengkajian yang diterapkan 

bermula dasar pengkajian, obyek pengkajian, pengertian operasional variabel, 

metode pengumpulan data serta mekanisme penguraian bukti pengkajian.  

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
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Berisi perolehan pengetesan informasi yang dirangkaikan, hasil kajian 

data beserta pembahasan data yang didapatkan dari dampak-dampak asumsi 

yang dicoba. 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Berisi mengenai akhir dari skripsi yang terdiri dari kesimpulan secara 

lengkap skripsi dan keputusan uraian dari pengkajian pada bagian terdahulu dan 

dependensi yang terdapat pada pengkajian serta anjuran yang diberikan bisa 

berguna bagi pengkaji berikutnya. 
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