BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Penilaian kinerja keuangan perusahaan didasarkan pada data keuangan

yang dipublikasikan yang dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang
berlaku. Laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan merupakan salah satu
informasi yang dapat digunakan dalam menilai kinerja keuangan perusahaan
karena laporan keuangan ini mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya
dalam kurun waktu tertentu. Kinerja keuangan adalah kinerja perusahaan yang
mengukur seberapa efesien perusahaan menggunakan sumber daya untuk
menghasilkan pendapatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya
(D. H.--Min Wang & Huynh, 2013) untuk kelangsungan hidup perusahaan.
Dalam mewujudkan tujuan tersebut, banyak hambatan-hambatan yang
dihadapi oleh perusahaan. hambatan tersebut bersifat fundamental yakni, perlu
adanya kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya secara efektif dan
efesien, konsistensi terhadap sistem pemisahan antara manajemen dan pemegang
saham sehingga mampu meminimalkan konflik kepentingan yang mungkin akan
terjadi, perlu adanya kemampuan perusahaan untuk menciptakan kepercayaan
pada penyandang dana eksternal, bahwa dana tersebut digunakan secara tepat dan
efesien serta memastikan bhawa manajemen bertindak yang terbaik untuk
kepentingan perusahaan.
Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka perusahaan perlu
menerapkan sistem pengelolaan perusahaan yaitu tata kelola perusahaan. Tata
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kelola perusahaan adalah sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan
(Cheema & Din 2013). Pada dasarnya, tata kelola perusahaan berkaitan dengan
cara dimana semua pihak yang berkepentingan didalam kesejahteraan perusahaan
berusaha untuk memastikan manajer dan orang dalam lainnya selalu mengambil
langkah yang tepat atau mengadopsi mekanisme yang melindungi kepentingan
para pemangku kepentingan (Al-Haddad, Alzurqan & Al-Sufy, 2011). Dalam
penelitian ini terdapat dua mekanisme tata kelola perusahaan, yakni mekanisme
internal dan mekanisme eksternal.
Mekanisme internal meliputi pemilik dan pengelola perusahaan seperti
komposisi dewan komisaris independen, dewan direksi, kepemilikan intitusional,
kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan. Sedangkan mekanisme eksternal
melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di luar perusahaan seperti
penggunaan utang dari para pemberi pinjaman perusahaan (leverage). Menurut
Jansen & Meckling (1976) kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial
merupakan

mekanisme

utama

tata

kelola

perusahaan

yang

membantu

mengendalikan masalah keagenan.
Kepemilikan manajerial dianggap mampu menyelaraskan kepentingan
pengelola dengan kepentingan pemegang saham lainnya. Dengan adanya
kepemilikan manajerial, pihak manajemen akan merasa ikut memiliki perusahaan
karena segala konsekuensi atas keputusan yang diambil akan dirasakan pula oleh
pihak manajemen. Hal ini akan membuat pihak manajemen lebih berhati-hati
dalam mengelola perusahaan. Kepemilikan institusional diangap dapat mengawasi
dan mengoptimalkan kinerja perusahaan terhadap setiap keputusan yang telah
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diambil sebelumnya.

Direksi sebagai organ perusahaan

yang bertugas

bertanggungjawab dalam mengelola perusahaan. Dewan direksi dianggap
memiliki keterampilan untuk mengawasi dewan dan meningkatkan efektivitas
kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya
perusahaan yang tercermin dari nilai total aktiva perusahaan pada neraca akhir
tahun. Selain itu total aset tersebut menentukan bahwa seberapa efesien
perusahaan mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.
Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak ada hubungan
keluarga dengan dewan direksi dan dewan komisaris lainnya. Keberadaan
komisaris independen ini diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim
yang lebih independen, objektif, dan menempatkan keadilan sebagai prinsip utama
yang memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku
kepentingan lainnya. Selain itu diharapkan mampu mendorong diterapkannya
prinsip dan praktik corporate governance pada perusahaan-perusahaan public di
Indonesia, termasuk BUMN. Leverage merupakan gambaran suatu perusahaan
dalam mengelola modal tersebut menutupi hutang yang dipinjamkan. Selain itu
besarnya hutang yang dimiliki perusahaan dianggap dapat memberikan
keuntungan bagi perusahaan. Besarnya nilai leverage dapat meningkatkan
perlindungan oleh kreditur dari kehilangan uang yang diinvestasikan ke
perusahaan tersebut, namun sebaliknya.
Mekanisme penerapan tata kelola tersebut diharapkan perusahaan mampu
meningkatkan kinerjanya melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang
lebih baik, serta mampu meningkatkan pelayanan terhadap para pemangku
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kepentingan. Selain itu, perusahaan mampu meningkatkan kepercayaan investor
untuk menanamkan modalnya di perusahaan Indonesia dan pemegang saham puas
atas kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan nilai pemegang saham dan
deviden. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk
melakukan penelitian tersebut, sehingga penulis membuat skripsi dengan judul : “
Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan, Karakteristik Perusahaan, Struktur
Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada Perusahaan
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia “.

1.2

Permasalahan Penelitian
Dalam menilai kinerja perusahaan yang baik diperlukan tata kelola yang

baik dan tertata. Begitu juga tata kelola yang buruk dapat mengakibatkan kinerja
menurun. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan turunnya kinerja perusahaan
di antaranya adalah kegagalan perusahaan dalam melakukan pemantauan dan
menentukan perencanaan strategis. Faktor lain yang menyebabkan buruknya
kinerja perusahaan adalah pelanggaran terhadap etika bisnis. Salah satu dampak
signifikan yang terjadi adalah timbulnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme
(KKN) yang dapat merugikan perusahaan, sehingga mengakibatkan terjadinya
krisis ekonomi dan krisis kepercayaan oleh investor. Oleh karena itu pemerintah
meminta komitmen secara khusus untuk lebih terbuka dalam meningkatkan
kinerja perusahaan. Komitmen tersebut tercermin dalam Surat Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-Mbu/2002 tentang Penerapan
Praktik Good Corporate Governance (GCG) untuk meningkatkan keberhasilan
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usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham
dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders
lainnya, serta berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.
Dengan adanya GCG diharapkan dapat memberikan kontribusi positif
baik bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan yang berkesinambungan.
Faktanya, masih banyak perusahaan di Indonesia yang menyimpang dari tata
kelola sehingga mengakibatkan citra perusahaan buruk dan berujung pada
turunnya kinerja perusahaan.

Dapat dilihat dari adanya beberapa kasus

kecurangan cukup besar yang terjadi pada beberapa perusahaan seperti
penyelewengan dana yang mengakibatkan kinerja saham juga menurun,
penggunaan zat berbahaya dalam produk, pembobolan uang oleh karyawan
sendiri dan masih banyak yang lainnya.

1.3

Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan uraian singkat diatas mengenai latar belakang masalah,

maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1.

Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada
perusahaan yang terdaftar di BEI?

2.

Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada
perusahaan yang terdaftar di BEI?

3.

Apakah rapat dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada
perusahaan yang terdaftar di BEI?
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4.

Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan
pada perusahaan yang terdaftar di BEI?

5.

Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan
pada perusahaan yang terdaftar di BEI?

6.

Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada
perusahaan yang terdaftar di BEI?

7.

Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan
pada perusahaan yang terdaftar di BEI?

8.

Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada
perusahaan yang terdaftar di BEI?

9.

Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada
perusahaan yang terdaftar di BEI?

10.

Apakah rasio hutang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada
perusahaan yang terdaftar di BEI?

1.4

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memperoleh

bukti empiris mengenai pengaruh jumlah komisaris independen, ukuran dewan
direksi, rapat dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional,
kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, ukuran perusahaan, umur perusahaan
dan rasio hutang terhadap kinerja keuangan dalam laporan tahunan perusahaan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
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1.5

Manfaat Penelitian
Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat,

sebagai berikut:
1.

Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
pengembangan wawasan di bidang kinerja keuangan serta untuk
menerapkan berbagai teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan
membandingkannya dengan kenyataan yang ada.

2.

Bagi Pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan menambah ilmu
pengetahuan serta wawasan khususnya tentang karakteristik perusahaan,
karakteristik dewan dan struktur kepemilikan dan kinerja perusahaan dalam
laporan tahunan.

3.

Bagi Pihak Universitas, menambah literatur atau referensi bahan kajian
untuk penelitian selanjutnya.

1.6

Sistematika Penulisan
Sistematika ini bertujuan utuk memberikan gambaran mengenai

keseluruhan penelitian. Sistematika penulisan penelitian ini diuraikan sebagai
berikut :
BAB I

PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian serta sistematika penulisan.
BAB II

KERANGKA TEORITIS dan PERUMUSAN HIPOTESIS
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Berisi landasan teori sebagai kerangka acuan pemikiran dalam
pembahasan masalah yang akan diteliti dan sebagai dasar analisis yang diambil
dari berbagai literature. Selain berisi landasan teori, bab ini juga berisi penelitian
terdahulu yang terkait dengan penelitian ini serta hipotesis.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Berisi rancangan penelitian dan definisi operasional variable tersebut,
serta obyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang
digunakan untuk penelitian ini.
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN
Berisi tentang hasil penelitian secara sistematis kemudian dianalisa
dengan menggunakan metode penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya
diadakan pembahasan tentang hasilnya.
BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI
Berisi kesimpulan, keterbatasan,, dan saran-saran dari hasil penelitian.
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