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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Implementasi Perjanjian ASEAN Free Trade Area (AFTA) atau disebut 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimulai tahun 2015 ini. Secara umum 

perjanjian ini bertujuan membentuk kawasan ASEAN menjadi area yang tidak 

membatasi aliran barang, SDM dan modal. Hal ini mengakibatkan persaingan 

antar perusahaan menjadi semakin ketat dan luas mencangkup negara anggota 

ASEAN.  

Dampak MEA yang akan dihadapi perekonomian Indonesia yaitu 

persaingan antar perusahaan akan semakin tinggi. Perusahaan-perusahaan dituntut 

agar mampu bertahan dan berkompetensi dengan perusahaan lainnya. Hal yang 

dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam menghadapi persaingan yang 

kompetitif yaitu meningkatkan kinerja perusahaan. Karena kinerja perusahaan 

merupakan hasil dari seberapa berhasilnya modal, keahlian, dan kegiatan 

operasional yang dilakukan dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan 

misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi 

(Bastian, 2011). Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan 

pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan 

(Robertson).  

Rue Dan Byars mengartikan kinerja sebagai pencapaian hasil (degree of 

accomplishment). Semakin tinggi kinerja organisasi, semakin tinggi tingkat 
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pencapaian tujuan organisasi. Jadi suatu organisasi dikatakan memiliki kinerja 

yang optimal, jika menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi para 

stakeholders. Pengukuran terhadap kinerja perusahaan diperlukan untuk 

mengetahui apakah kinerja perusahaan baik atau buruk. Kinerja perusahaan secara 

umum mengukur keefektifan dan keefisienan (Horngren, Charles T, Srikant M. 

Datar, and George Foster 2003). 

Pada kesempatan ini, Indonesia dapat menunjukkan kualitas dan 

kuantitas atas produk, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. 

Semakin banyak aktivitas mengekspor barang ke luar negeri, AFTA  secara 

langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak terhadap kehidupan 

bisnis di Negara-negara ASEAN. Dampak itu bisa bersumber dari dalam 

perusahaan, industri dan perekonomian pada umumnya. Disamping akan 

meningkatkan peluang maupun resiko. Pasar yang terbuka ini membutuhkan 

pengelolaan perusahaan yang lebih kompleks. Kondisi ini menuntut perusahaan 

untuk selalu menerapkan praktik tata kelola yang baik (Good Corporate 

Governance) untuk memastikan bahwa kepentingan stakeholder tidak ada yang 

terabaikan (ADB annual report, 2014). 

Magdi dan Nadereh (2002) menekankan bahwa tata kelola perusahaan 

adalah tentang memastikan bahwa bisnis dapat berjalan dengan baik dan investor 

menerima hasil yang adil. Hal ini juga dinyatakan oleh Cremers dan Nair (2005) 

bahwa tata kelola perusahaan memainkan peran penting baik dalam eksternal 

maupun internal dalam meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan 

Laporan keuangan yang disajikan harus transparan karena laporan 

keuangan menunjukkan informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil 
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yang telah dicapai oleh perusahaan (Munawir, 2009). Informasi laporan keuangan 

perusahaan disampaikan untuk mempertanggungjawabkan kinerja perusahaan 

secara transparan dan wajar. Selain itu, informasi yang disampaikan diwajibkan 

untuk dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan oleh pemegang saham 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap 

Firm Performance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Beberapa contoh akibat lemahnya penerapan tata kelola perusahaan yang 

baik di Indonesia dapat dilihat dari kasus PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI). 

Sejak tahun 2004 hingga 2006, PT. KAI melakukan penipuan pada laporan 

keuangan, dimana kerugian dimanipulasi menjadi keuntungan. Hal ini baru 

ketahuan ketika dewan independen pada PT. KAI menolak untuk menandatangani 

laporan keuangan tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Dewan 

independen PT. KAI menduga adanya manipulasi data pada laporan keuangan 

tersebut. Dalam laporan tersebut tercatat bahwa PT. KAI meraih keuntungan 

sebesar Rp 6.9 Milyar,sedangkan apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan 

justru menderita kerugian sebesar Rp 63 Milyar. Hal ini merupakan penipuan 

yang dapat menyesatkan investor.  

Kasus lainnya terjadi pada PT. Katarina Utama Tbk yang melakukan 

pemalsuan laporan keuangan tahun 2008 dan penyalahgunaan dana penawaran 

umum (IPO) tahun 2009. Kasus Bank Century terjadi selama rentang waktu 2008 
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hingga 2009 yang dimulai dengan kejatuhan Bank Century akibat penyalahgunaan 

dana nasabah oleh pihak pemilik. Kasus pembobolan dana nasabah oleh Wakil 

Presiden Citibank sendiri sejumlah empat puluh milyar rupiah pada tahun 2011. 

Kasus pembobolan dana deposito PT. Elnusa Tbk dan Pemkab Batubara oleh 

Bank Mega yang dicairkan dengan pemalsuan tanda tangan yang melibatkan 

pihak dalam Bank Mega pada tahun 2011. 

 

1.3 Perumusan Penelitian 

Dari penjelasan di atas maka yang menjadi rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah “ Bagaimana pengaruh tata kelola perusahaan (Good 

Corporate Governance) terhadap kinerja perusahaan (firm performance) pada 

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia “ yang dijabarkan dalam 

pertanyaan-pertanyaan berikut : 

1.  Apakah masa jabatan CEO memiliki pengaruh terhadap kinerja 

perusahaan ? 

2.  Apakah ukuran komite audit memiliki pengaruh terhadap kinerja 

perusahaan ? 

3.  Apakah komposisi komite audit memiliki pengaruh terhadap kinerja 

perusahaan ? 

4.  Apakah ukuran dewan memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan ? 

5.  Apakah komposisi dewan memiliki pengaruh terhadap kinerja 

perusahaan ? 
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1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara masa 

jabatan CEO dengan kinerja perusahaan. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara ukuran 

komite audit dengan kinerja perusahaan. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara komposisi 

komite audit dengan kinerja perusahaan 

4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara ukuran 

dewan direksi dengan kinerja perusahaan. 

5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara komposisi 

dewan direksi dengan kinerja perusahaan. 

 

1.4.2   Manfaat penelitian 

Dari pembahasan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat: 

1.  Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberi pengetahuan kepada pihak manajemen dalam memahami 

pentingnya manfaat mekanisme tata kelola perusahaan dalam 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

2.   Bagi kalangan akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai acuan dalam 
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penelitian sejenis dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian  teoritis dan 

referensi. 

3.   Bagi pihak investor, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk investasi 

terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dengan mempertimbangkan faktor tata kelola perusahaan. 

 

1.5 Sistematika pembahasan 

Sistematika ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai 

keseluruhan penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang dari penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan 

atas penyusunan skripsi ini. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang kerangka teoretis, penjelasan dari penelitian 

sebelumnya, dan model yang mendasari penelitian, serta perumusan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang pendekatan dan metode penelitian yang 

digunakan yang terdiri dari rancangan penelitian, obyek penelitian, 

definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik pengumpulan 
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data dan metode analisis data penelitian. Metode analisis data terdiri 

dari uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menunjukkan hasil pengujian data memberikan penjelasan 

mengenai hasil dari hipotesis yang telah diuji tersebut. 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan bagian penutup dari skripsi yang memuat 

kesimpulan atas dari keseluruhan penelitian ini, temuan-temuan yang 

diperoleh dari hasil analisis dari 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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