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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan sebagai suatu organisasi yang memiliki tujuan tertentu yang 

ingin dicapai untuk memenuhi kepentingan anggotanya (Siregar, 2013). Hidayah 

(2008) menyatakan bahwa perusahaan yang telah menerapkan tata kelola 

perusahaan dengan baik, seharusnya telah memenuhi prinsip transparansi dan 

akuntanbilitas. Laporan keuangan yang disajikan harus transparan karena laporan 

keuangan menunjukkan informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil 

yang telah dicapai oleh perusahaan (Munawir, 2000). 

Siregar (2013) menyebutkan bahwa laporan keuangan dapat digunakan 

untuk menilai kinerja perusahaan atau menginterpretasikan kondisi perusahaan. 

Informasi laporan keuangan perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan 

kinerja perusahaan secara transparan dan wajar. Informasi yang disampaikan 

harus dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

oleh pemegang saham. Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor: KEP-

117/M-MBU/2002, tata kelola perusahaan yang baik diartikan sebagai suatu 

proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk meningkatkan 

keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai 

pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap mementingkan kepentingan 

pemegang saham lainnya, berlandaskan perundangan dan nilai-nilai etika. 

Peningkatan kinerja perusahaan dapat tercapai apabila kerja sama yang 

baik antara pihak manajemen dengan pihak pemegang saham dalam proses 

pengambilan keputusan, namun dalam proses peningkatan kinerja perusahaan 
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akan muncul konflik kepentingan antara manajer dan stakeholder atau dikenal 

dengan istilah masalah keagenan. Hal ini terjadi karena manajemen 

mengutamakan kepentingan pribadi tetapi stakeholder tidak setuju atas 

kepentingan pribadi manajer, karena kepentingan pribadi manajer akan menambah 

biaya bagi perusahaan yang akan menyebabkan penurunan keuntungan 

perusahaan dan berpengaruh terhadap harga saham, sehingga menurunkan nilai 

perusahaan (Mukhtaruddin, Relasari, & Felmania, 2014). 

    Tata kelola perusahaan mengatur perusahaan-perusahaan yang berfokus 

pada interaksi antara manajer perusahaan, direksi, dan pemegang saham untuk 

meminimalkan potensi masalah keagenan (Abbasi, Kalantari, & Abbasi, 2012). 

Masalah keagenan terjadi ketika kepentingan manajer tidak sejalan dengan 

kepentingan pemegang saham. Hal ini terjadi karena manajer akan bertindak 

dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan pribadi sebelum memenuhi 

kepentingan pemegang saham. (Fama & Jensen, 1983). Jensen dan Mecling (1976) 

mendefinisikan teori keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu atau lebih 

principal (pemilik) menggunakan orang lain atau agen (manajer) untuk 

menjalankan aktivitas perusahaan yang akan menyebabkan munculnya biaya 

keagenan yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

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

memastikan bahwa bisnis dapat berjalan 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. Hal ini juga dinyatakan oleh Cremers dan Nair (2005) 
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bahwa tata kelola perusahaan memainkan peran penting baik dalam eksternal 

maupun internal dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 

Pengertian kinerja yang dijelaskan oleh Helfert (1996) adalah tampilan 

keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu dan 

merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional 

perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Kinerja merupakan 

indikator dari baik buruknya keputusan manajemen dalam pengambilan keputusan, 

manajemen dapat berinteraksi dengan lingkungan interen maupun eksteren 

melalui informasi dalam laporan keuangan perusahaan. Pengukuran terhadap 

kinerja perusahaan diperlukan untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan 

tersebut baik atau buruk (Horngren, Charles, Srikant, Datar dan Foster, 2003).  

Kurangnya tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan merupakan 

penyebab utama kegagalan kinerja perusahaan di banyak perusahaan (Tornyeva & 

Wereko, 2012). 

Tata kelola perusahaan berfungsi sebagai indikator para investor untuk 

melakukan pengambilan keputusan yaitu berinvestasi dalam jangka panjang. Hal 

ini menyebabkan perusahaan yang memiliki praktek tata kelola perusahaan yang 

baik akan menciptakan kinerja perusahaan yang maksimal (Abbasi et al., 2012). 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, penulis mempercayai adanya korelasi 

positif antara tata kelola dengan kinerja perusahaan, sehingga penulis tertarik 

untuk membuktikan teori tersebut dengan melakukan penelitian mengenai kinerja 

perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan judul 

yang dipilih, yaitu “ANALISIS PENGARUH TATA KELOLA 
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PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA 

PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan latar 

belakang yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan ? 

2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja perusahaan ? 

3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja perusahaan ? 

4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja perusahaan? 

5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja perusahaan? 

6. Apakah leverage berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan? 

7. Apakah umur perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

perusahaan ? 

8. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

kebijakan kinerja perusahaan ? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini berdasarkan perumusan masalah di atas adalah: 

1. Mengetahui apakah ukuran dewan berpengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja perusahaan. 

2. Mengetahui apakah dewan komisaris independen berpengaruh signifikan 

positif terhadap kinerja perusahaan. 

3. Mengetahui apakah ukuran komite audit berpengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja perusahaan. 

4. Mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan 

positif terhadap kinerja perusahaan. 

5. Mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan 

positif terhadap kinerja perusahaan. 

6. Mengetahui apakah leverage berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja perusahaan. 

7. Mengetahui apakah umur perusahaan berpengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja perusahaan. 

8. Mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja perusahaan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak manajemen sebagai 

bahan pertimbangan untuk memperbaiki ataupun menyusun perencanaan 
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untuk memaksimalkan kinerja perusahaan dimasa akan datang serta 

diharapkan mampu memberikan informasi kepada pihak manajemen 

perusahaan mengenai variabel apa saja di dalam tata kelola perusahaan 

yang masih berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

2. Bagi investor 

Hasil penelitian mampu memberikan informasi-informasi yang 

bermanfaat mengenai variabel tata kelola perusahaan, dan kinerja 

perusahaan, sehingga informasi tersebut dapat dijadikan sebagai salah 

satu bahan pertimbangan investor dalam melakukan analisis bisnis yang 

lebih akurat dalam melakukan investasi. 

3. Bagi akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi temuan-temuan empiris 

di bidang akuntansi. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan serta referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya 

mengenai tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika ini bertujuan untuk memberikan uraian secara umum 

mengenai isi dan pembahasan setiap bab yang terdapat dalam penyusunan 

penelitan ini. Sistematika pembahasan dalam penyusunan penelitan ini secara 

keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang dari penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan atas penyusunan penelitan ini. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini memberikan uraian secara sistematis mengenai kerangka 

teoretis, temuan, penjelasan dari penelitian sebelumnya, model yang 

mendasari penelitian, dan informasi lain yang relevan dan diperoleh 

dari berbagai referensi, serta perumusan hipotesis untuk dijadikan 

sebagai dasar pelaksanaan penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini memberikan uraian mengenai pendekatan dan metode 

penelitian yang digunakan, 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 memberikan uraian mengenai 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. 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitan yang memuat 

kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini, temuan-temuan yang 

diperoleh dari hasil analisis dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dan 
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keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian, serta 

rekomendasi yang disarankan dapat memberikan manfaat untuk 

peneliti yang masa akan datang. 
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