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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan merupakan salah satu pelaku ekonomi yang memiliki 

peranan penting dalam kemajuan kegiatan perekonomian negara. Siregar (2013) 

mengartikan perusahaan sebagai suatu organisasi yang memiliki tujuan tertentu 

yang perlu dicapai untuk memenuhi kepentingan anggotanya. Penilaian prestasi 

manajemen dalam keberhasilan mencapai tujuan perusahaan dapat dilihat dari 

kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan ini menjadi dasar pengambilan keputusan 

bagi pihak internal maupun pihak eksternal. 

Kinerja adalah gambaran pencapaian dan pelaksanaan suatu kegiatan 

dalam mewujudkan tujuan, misi, dan visi organisasi (Halim, 2013). Helfert (1996) 

menyatakan bahwa kinerja perusahaan adalah hasil dari keputusan-keputusan 

individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Kinerja perusahaan 

dapat dijadikan sebagai indikator baik atau buruknya pengambilan keputusan oleh 

pihak manajemen. 

Kinerja perusahaan yang baik dapat dilihat dari kuat atau lemahnya tata 

kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah seperangkat peraturan yang 

menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, 

pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal 

sehubungan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penetapan 

hubungan tersebut menjadikan tata kelola perusahaan sebagai sebuah sistem 

dalam mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Forum for Corporate 

Governance in Indonesia [FCGI], 2002). 
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Tata kelola perusahaan yang baik dapat mengendalikan kegiatan 

operasional perusahaan agar berjalan sesuai dengan harapan pemegang saham. 

Hal ini akan meningkatkan kinerja perusahaan dan memberikan nilai tambahan 

bagi perusahaan (Indonesian Institute for Corporate Governance, 2012). 

Pencapaian kinerja yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kepentingan pemegang 

saham dapat diwujudkan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik.  

Tata kelola perusahaan yang baik akan mengarahkan perusahaan dalam 

memberikan pertanggungjawaban kepada pemegang saham (Cadbury Committee, 

1992). Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat mengatasi permasalahan 

keagenan. Teori keagenan adalah suatu kontrak dimana satu atau lebih principal 

(pemegang saham) menggunakan orang lain atau agen (manajer) untuk 

menjalankan aktivitas perusahaan yang menimbulkan biaya keagenan (Jensen & 

Meckling, 1976). Fama dan Jensen (1983) mengemukakan bahwa masalah 

keagenan terjadi ketika kepentingan agen tidak sejalan dengan kepentingan 

principal yang disebabkan oleh kondisi asimetri informasi. Asimetri informasi 

timbul karena adanya salah satu pihak yang memiliki informasi perusahaan yang 

lebih banyak dibandingkan pihak lain, yakni pihak agen. Hal ini menyebabkan 

pihak agen dapat bertindak secara sepihak dalam mengambil keputusan untuk 

kepentingan pribadi.  

McKinsey & Company (2000) menemukan bahwa penanam modal di 

negara maju bersedia membayar premi mahal untuk perusahaan yang menerapkan 

tata kelola perusahaan dengan baik dan konsisten. Hal ini dikarenakan penerapan 

tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan profitabilitas dan nilai 

saham perusahaan sehingga penanam modal tertarik untuk melakukan investasi. 
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Tornyeva dan Wereko (2012) menyebutkan bahwa penyebab utama 

kegagalan dalam kinerja perusahaan adalah kurangnya penerapan tata kelola 

perusahaan. Tata kelola perusahaan di Indonesia mendapatkan perhatian setelah 

terjadinya krisis perekonomian pada tahun 1998 yang menyebabkan banyak 

industri perbankan dan perusahaan di Indonesia bangkrut. Sayidah (2007) 

menegaskan bahwa hal krisis tersebut disebabkan oleh kurangnya penerapan tata 

kelola perusahaan yang baik dan kurangnya tingkat transparansi perusahaan. 

Krisis tersebut mendorong pihak perusahaan untuk menerapkan tata kelola 

perusahaan secara efektif untuk menciptakan transparansi dan akuntanbilitas.  

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 dipertanggungjawabkan oleh 

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

harus dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

oleh pemegang saham.  

Babatunde dan Olaniran (2009) menyatakan bahwa peran dari pemegang 

saham, karyawan, dewan direksi, dan manajer harus seimbang agar perusahaan 

dapat unggul dalam menghadapi persaingan di pasar. Keseimbangan ini dicapai 

dengan mematuhi standar umum keadilan, transparansi, akuntanbilitas, dan 
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tanggung jawab. Struktur tata kelola perusahaan yang terdiri dari pemegang 

saham, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, manajer, karyawan, auditor 

internal dan eksternal, serta pihak yang berkepentingan lainnya (pemerintah, 

kreditor, dan lain-lain) bila diterapkan dengan baik dan konsisten, maka dapat 

memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan (Amyulianthy, 2012). 

Tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan memiliki hubungan yang 

saling berkaitan. Tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan memiliki 

hubungan timbal balik yang searah. Jika penerapan tata kelola perusahaan kuat, 

maka kinerja perusahaan akan meningkat. Sebaliknya jika penerapan tata kelola 

perusahaan lemah, maka kinerja perusahaan juga akan semakin menurun.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian mengenai kinerja 

perusahaan di Indonesia. Penelitian ini mengangkat topik kinerja perusahaan 

dengan judul “Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja 

Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan di atas, maka 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran dewan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan? 

2. Apakah komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan? 

3. Apakah persentase direktur wanita berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan? 
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4. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan? 

5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan? 

6. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan? 

7. Apakah ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan? 

8. Apakah komite audit independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja perusahaan. 

2. Untuk mengetahui apakah komisaris independen berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja perusahaan. 

3. Untuk mengetahui apakah persentase direktur wanita berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

4. Untuk mengetahui apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

5. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. 
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6. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

7. Untuk mengetahui apakah ukuran komite audit berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja perusahaan. 

8. Untuk mengetahui apakah komite audit independen berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

kontribusi kepada perusahaan mengenai manfaat penerapan mekanisme 

tata kelola perusahaan dan variabel tata kelola perusahaan yang dapat 

mempengaruhi kinerja perusahaan. Hasil penelitian juga dapat menjadi 

salah satu pertimbangan bagi manajemen dalam mengambil keputusan 

sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

2. Bagi penanam modal 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar 

pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 

mempertimbangkan faktor tata kelola perusahaan. 

3. Bagi akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi temuan-temuan empiris 

di bidang akuntansi dan dijadikan sebagai salah satu referensi yang 

mendukung penelitian sejenis di masa yang akan datang. 
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1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan gambaran 

mengenai keseluruhan penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini 

disusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menguraikan pandangan-pandangan teoretis yang berhubungan 

dengan permasalahan penelitian, hubungan antar variabel, model 

penelitian yang dikembangkan, dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan rancangan penelitian, objek penelitian, definisi 

operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan hasil pengujian data penelitian, analisis, dan 

pembahasan atas hasil pengujian tersebut. Analisis dan pembahasan hasil 

pengujian terdiri dari analisis statistik deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji 

regresi panel, dan penjelasan atas hasil pengujian hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini menguraikan kesimpulan dan analisis hasil pengujian, 

keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk menunjang penelitian 

selanjutnya. 
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