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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Pada umumnya, perusahaan dibangun mempunyai suatu tujuan tertentu 

yang ingin dicapai pemiliknya. Salah satu tujuan yang paling umum ialah untuk 

meraup sebanyak banyaknya keuntungan atau laba yang besar dari kegiatan 

perusahaan. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pihak-pihak 

yang terhubung seperti, pelanggan, pemasok, karyawan, dan kreditur. Tujuan 

tersebut akan tercapai apabila perusahaan mempunyai sistem tata kelola yang benar 

dan baik sesuai aturan yang telah dibuat atau sudah ditetapkan. Cadbury (1992) 

menyatakan bahwa tata kelola ialah suatu aturan yang mengatur korelasi antara 

pihak terkait seperti, direktur, karyawan, pemerintah, investor, serta kepentingan 

internal perusahaan atau eksternal perusahaan yang berkaitan dengan hak dan 

kewajiban mereka.  

 Perusahaan yang sudah mempraktikkan tata kelola dengan benar dapat 

meningkatkan transparasi operasi di dalam perusahaan dan membantu melindungi 

kepentingan investor dengan cara mengikuti tujuan mereka dengan pihak manajer 

(Tornyeva & Wereko, 2012). Menurut Cadbury (1992) perusahaan yang belum 

mempraktikkan tata kelola dengan benar dapat mengakibatkan kinerja disuatu 

perusahaan menjadi rendah. Sebab kurangnya pengawasan dan sistem tata kelola 

yang tidak diterapkan dengan baik. 

 Selain tata kelola yang dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan, 

struktur modal juga menjadi salah satu dari beberapa elemen yang bisa berpengaruh 

pada kinerja perusahaan. Pengertian struktur modal sendiri ialah gabungan dari 
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kewajiban dan modal yang bisa digunanakan oleh sebuah perusahaan untuk menilai 

keseimbangan keuangan (Onaolapo & Kajola 2010). 

 Baik buruknya suatu sturktur modal di dalam perusahaan dapat 

memberikan pengaruh langsung pada posisi keuangan hal tersebut merupakan 

elemen yang sangat berguna di suatu perusahaan. Sebab dengan memperbaiki 

susunan ekuitas maka kinerja di perusahaan tersebut akan ikut meningkat 

disebabkan oleh penerapaan struktur modal yang baik (Wahyuni, 2012). Selain itu 

menurut Ruwanti dan Devina (2012) struktur modal adalah faktor penting untuk 

mengambil sebuah tindakan untuk melakukan investasi, hal ini dikarenakan 

struktur modal dapat mempengaruhi kinerja perusahan. 

 Dua elemen yang bisa digunakan untuk melihat kestabilan ekonomi di 

suatu perusahaan adalah tata kelola dan struktur modal. Apabila di suatu perusahaan 

sudah menerapkan tata kelola yang benar dan baik, maka hal tersebut dapat 

memberikan pengaruh berupa kepercayaan kepada calon investor untuk 

menginvestasikan modalnya agar dikelola oleh pihak perusahaan. Selain itu, 

penerapan struktur modal yang benar dan baik bisa digunakan sebagai referensi 

untuk perusahaan agar menjaga atau mengatur keuangan perusahaan dan mencegah 

terjadinya risiko tidak bisa membayar utang. 

 Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis menarik kesimpulan untuk lebih 

memperdalam mengenai masalah tersebut dengan mengambil judul “Pengaruh 

Tata Kelola Perusahaan dan Struktur Modal terhadap Kinerja Perusahaan 

pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Kinerja perusahaan bisa memberikan representasi akan suatu aktifitas 

perusahaan pada waktu tertentu yaitu seperti timbulnya masalah yang dilaporkan. 

Seperti masalah pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) tahun 2017. Anak 

usahanya PT. Indo Beras Unggul melakukan praktik curang pada penjualan beras 

dengan cara mengubah kemasan beras bantuan (bersubsidi) dengan kemasan merek 

barang yang lebih berkualitas. Dengan adanya praktik curang tersebut 

mengakibatkan kinerja dari perusahan dinilai tidak baik oleh masyarakat, sehingga 

mengakibatkan penurunan harga saham. 

Pendapatan pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk turun sebanyak Rp 4.1 

triliun atau bila di persentasikan sebesar 17.5%  dan mengakibatkan laba yang 

diperoleh juga mengalami penurunan sebanyak Rp 176 milliar atau bila 

dipersentasikan sebesar 57% . Pada April 2018 perusahaan tersebut semakin 

terlindas karena mempunyai Rp 900 milliar utang yang belum terbayar, kemudian 

pada tanggal 27 Maret 2019 lembaga akuntan publik Ernst & Young (EY) telah 

mengedarkan laporan audit soal diduga pihak manajemen lama PT. Tiga Pilar 

Sejahtera Food Tbk melakukan pelanggaran. Ernst & Young (EY) membeberkan 

beberapa poin penting dalam transparansi informasi seperti terkait pemanding 

antara data internal perusahaan dengan laporan keuangan 2017 yang telah diaudit. 

Kemudian pada tahun 2015 terjadi kasus pada PT. Kalbe Farma Tbk 

(KLBF), yaitu kurangnya pengawasan dan ketidak telitian dalam bekerja yang 

mengakibatkan karyawan pada perusahaan tersebut melakukan tindakan yang tidak 

baik seperti melakukan penukaraan pada isi obat bius dengan menambah isi obat 

injeksi, sehingga didalam kasus ini ada dua pasien meninggal diakibatkan oleh 
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tertukarnya isi obat anestesi injeksi. Kejadian ini mengakibatkan masyarakat 

memberikan penilaian buruk pada kinerja perusahaan tersebut dan harga sama yang 

diperoleh mengalami penurunan sebanyak Rp 1.805 atau bila dipersentasikan 

sebesar 0.28 %. Pada hari senin tanggal 16 Februari 2015 harga saham yang 

diperoleh turun drastis sebanyak Rp 1.795 atau bila dipersentasikan sebesar 3%.  

Berdasarkan beberapa kejadian-kejadian di atas dapat mempengaruhi 

minat investor untuk melakukan penanaman modal. Para investor takut atau risau 

bila hal tersebut dapat berakibat buruk untuk citra entias serta akan mengurangi laba 

yang diperoleh. Lemahnya tata kelola, serta struktur modal yang mengakibatkan 

internal manajemen dalam perusahaan melakukan tindakan manipulasi untuk 

menguntungkan pihak tertentu. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan ialah seperti dibawah ini:  

1. Mendeteksi adakah pengaruh ukuran direksi pada kinerja perusahaan? 

2. Mendeteksi adakah pengaruh dewan direktur independen pada kinerja 

perusahaan? 

3. Mendeteksi adakah pengaruh pemegang saham pada kinerja perusahaan? 

4. Mendeteksi adakah pengaruh rasio utang jangka panjang pada kinerja 

perusahaan? 

5. Mendeteksi adakah pengaruh rasio utang jangka pendek pada kinerja 

perusahaan? 

6. Mendeteksi adakah pengaruh usia perusahaan pada kinerja perusahaan? 

7. Mendeteksi adakah pengaruh ukuran perusahaan pada kinerja perusahaan? 

8. Mendeteksi adakah pengaruh leverage pada kinerja perusahaan? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Membuktikan adanya impak ukuran direksi pada kinerja perusahaan. 

2. Membuktikan adanya impak dewan direktur independen pada kinerja 

perusahaan. 

3. Membuktikan adanya impak pemegang saham pada kinerja perusahaan. 

4. Membuktikan adanya impak rasio utang jangka panjang pada kinerja 

perusahaan. 

5. Membuktikan adanya impak rasio utang jangka pendek pada kinerja 

perusahaan. 

6. Membuktikan adanya impak usia perusahaan pada kinerja perusahaan. 

7. Membuktikan adanya impak ukuran perusahaan pada kinerja perusahaan. 

8. Mengetahui adanya impak leverage pada kinerja perusahaan. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diberikan di penelitian ini yaitu: 

1. Bagi perusahaan 

Diharapkan penelitian ini bisa dipakai untuk memberikan masukan pada 

perusahaan perihal penyebab yang mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Supaya manajemen bisa mengembangkan atau meningkatkan kinerja 

perusahaan dengan memeriksa sejumlah elemen yang diulas didalam 

penelitian ini. 
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2. Bagi Pemegang Saham 

Diharapkan penelitian ini bisa dipakai untuk perbandingan dalam 

mengukur kinerja perusahaan bagi pihak investor untuk melakukan 

pengambilan sebuah keputusan setelah persetujuan untuk menanamkan 

saham. 

3. Bagi akademisi 

Diharapkan penelitian ini bisa dipakai untuk materi kajian atau referensi 

agar menambah pengetahuan maupun pengembangan observasi 

berikutnya yang baik dan berkualitas. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Penulis menguraikan beberapa tujuan dan sistematika pembahasan yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi adalah: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan perihal latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, pertanyaan penelitian, manfaat observasi, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab ini menguraikan perihal variabel terikat (dependen), pengertian 

variabel independen, dan menjelaskan model penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan perihal rancangan dan objek yang digunakan 

untuk penelitian, definisi operasional variabel, serta teknik 

pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan perihal hasil pengujian data setelah melakukan 

pemilihan dan pengumpulan data. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini memaparkan perihal kesimpulan dan keterbatasan dalam 

menyusun skripsi ini. Bab ini juga mempunyai rekomendasi yang 

bisa dipakai untuk menjadi referensi bagi peneiliti selanjutnya untuk 

menghasilkan penelitian yang lebih optimal. 
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