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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 
1.1. Latar Belakang Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Penerapan dan pengelolaan tata kelola korporasi (corporate governance)  yang 

baik atau yang lebih dikenal dengan good corporate governance  merupakan sebuah 

konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh 

informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan 

kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (disclosure) semua informasi kinerja 

keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh karena itu, baik 

perusahaan publik maupun tertutup harus memandang good corporate governance 

bukan sebagai aksesoris, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai 

perusahaan (Tjager, 2003 dan Sam’ani, 2008).  

Kajian mengenai tata kelola korporasi menjadi topik hangat dan meningkat 

dengan pesat seiring terbukanya skandal finansial berskala besar seperti skandal 

Enron Corporation, Tyco, Worldcom, Merck dan Global Crossing.  

Para eksekutif Enron melakukan manipulasi laporan keuangan dengan 

merubah dari kerugian menjadi profit setiap tahunnya. Hal ini membuat para investor 

terus menanam saham nya kepada Enron yang memacu saham Enron terus naik 

hingga sampai puncak nya US$ 90 per saham pada Agustus 2000. Tetapi pada 

akhirnya kecurangan tersebut tercium dan mengakibatkan kepercayaan public 
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terhadap Enron menurun drastis. Selain itu ditemukan banyak kecurangan dari 

eksekutif Enron yang semata-mata untuk kepentingan pribadi (Neuman, 2005). 

Terbukti dari skandal-skandal seperti Enron, Tyco, Worldcom, Merck dan 

Global Crossing bahwa lemahnya mekanisme tata kelola korporasi cenderung 

membuat kinerja perusahaan menurun dan memberikan kepada para eksekutif untuk 

melakukan praktek korupsi  (Boediono, 2005; Pudjiastuti, 2007; Suntrakruk 2008; 

Wardani, 2008; Ilona, 2008; Bathula, 2008; Biswas & Bhuiyan, 2009). 

Tabalujan (2002) menyatakan bahwa kegagalan krisis finansial di Asia pada 

tahun 1997-1999 dan khusus nya di Indonesia disebabkan oleh lemah nya hukum  

yang merupakan salah satu aspek dari corporate governance.  

Pada umumnya tata kelola korporasi merupakan sistem tentang bagaimana 

sebuah perusahaan dikelola dan dikontrol serta delegasi dari hak manajerial. Oleh 

karena itu internal mekanisme kontrol tata kelola korporasi adalah dalam perusahaan 

dimana terdiri dari board of directors, komite audit dan internal kontrol (Zahra & 

Pearce, 1989). Monks dan Minow (1995) dan juga Brown dan Cayloe (2004) 

menyatakan bahwa tata kelola perusahaan merupakan hubungan dari beberapa 

elemen untuk mengatur kinerja perusahaan.  

Di Indonesia, organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam 

perseroan dan memegang segala wewenang tidak diserahkan kepada Direksi atau 

Komisaris, melainkan di Rapat Umum Pemegang Saham (UU No.1, 1995). 

Banyak penelitian sebelumnya yang mengkaji adanya hubungan antara internal 

mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan (Jensen, 1993; 
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Yermack, 1996; Bhagat dan Black, 1999; Kyereboah-Coleman & Biekpe, 2006; 

Gulamhussen, 2006; Pudjiastuti, 2007; Suntraruk, 2008; Bathula, 2008; Sam’ani, 

2008; Carningsih, 2009). Salah satu internal mekanisme utama pada tata kelola 

perusahaan yaitu Board Composition. Namun demikian belum banyak penelitian 

yang mengkaji Board Composition pada perusahaan di Indonesia yang mengadopsi 

sistem hukum kontinental Eropa dimana mempunyai dua badan terpisah (Two Tiers 

System). 

Board Composition disini dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan sistem 

hukum two-tiers system yang berlaku di Indonesia yaitu: dewan komisaris dan dewan 

direksi. Penelitian ini akan fokus mengkaji dewan komisaris dari sisi jumlah dewan 

komisaris, independen komisaris dan komisaris asing. Sedangkan fokus kajian untuk 

dewan direksi adalah pada jumlah dewan direksi dan direksi asing. 

Komite audit juga merupakan bagian dari tata kelola perusahaan organisasi 

perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengkaji pengaruh komite audit 

pada kinerja perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis termotivasi mengangkat judul 

penelitian “PENGARUH BOARD COMPOSITION DAN KOMITE AUDIT 

TERHADAP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA 

PERUSAHAAN DI INDONESIA (Studi pada Perusahaan Publik Manufaktur 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2005-2009)” 
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1.2. Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

b. Apakah jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

c. Apakah rasio komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

d. Apakah komisaris asing berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

e. Apakah direksi asing berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

f. Apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

g. Apakah komite audit yand diketuai oleh komisaris independen berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan?  

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  

a. Pengaruh dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

b. Pengaruh dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

c. Pengaruh rasio komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

d. Pengaruh komisaris asing berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

e. Pengaruh direksi asing berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

f. Pengaruh jumlah komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 
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g. Pengaruh komite audit yang diketuai oleh komisaris independen berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan, Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada perusahaan, khususnya mengenai pengaruh penerapan Board 

Composition dan komite audit terhadap peningkatan kinerja perusahaan (ROA 

dan Tobin’s Q) dalam pengambilan keputusan. 

b. Manfaat bagi dunia akademik, Penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti 

empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai praktik good corporate 

governance berkaitan dengan kinerja perusahaan. 

c. Manfaat bagi peneliti, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat berupa tambahan pengetahuan kepada penulis mengenai pengaruh 

pelaksanaan good corporate governance di Indonesia, khususnya pengaruh 

terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. 

 

1.4. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan lebih lanjut, terperinci dan jelas, maka  

sistematika pembahasan diatur sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Yanki Charles, PENGARUH BOARD COMPOSITION DAN KOMITE AUDIT TERHADAP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN 
KINERJA PERUSAHAAN DI INDONESIA  
(Studi pada Perusahaan Publik Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2005-2009), 2010 
UIB Repository©2013 



6 
 

 

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, 

tujuan  dan manfaat penelitian,dan sistematika pembahasan. 

BAB II   KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini akan dijelaskan mengenai asal mula corporate governance dan 

hubungan terhadap kinerja perusahaan, variabel/konstruk penelitian, 

hubungan antar variabel, dukungan, teori dari penelitian-penelitian 

sebelumnya dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, yaitu 

terdiri dari rancangan penelitian, objek penelitian, definisi operasional 

variabel dan pengukurannya, teknik pengumpulan data dan metode analisis 

data penelitian.  

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan pembahasan dengan cara melakukan analisis 

terhadap hasil pengujian hipotesis berdasarkan data yang telah diperoleh. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil analisis dan 

pembahasan, keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian dan rekomendasi 

yang diperlukan sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan sehingga 

diharapkan dapat berguna bagi semua pihak.  
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