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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan industri, informasi, investasi yang sangat pesat di zaman 

globalisasi ini menuntut perusahaan untuk mengelola perusahaannya dengan baik. 

Salah satu pengelolaan yang harus diperhatikan adalah masalah keuangan yang 

penting dalam keberlangsungan perusahaan. Keuangan perusahaan berkaitan 

dengan efisiensi penggunaan dan pengelolaan dana. Semakin efisien maka 

semakin baik bagi perusahaan. 

Berdasarkan teori agensi, manajemen cenderung untuk meningkatkan 

keuntungan pribadinya, tidak adanya upaya untuk memaksimalkan keuntungan 

perusahaan dan mengabaikan kepentingan penanam modal (Jensen & Meckling, 

1976). Hal tersebut disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang kurang 

diterapkan didalam perusahaan. Perusahaan dituntut untuk menegakkan tata kelola 

perusahaan guna meningkatkan transparansi operasional perusahaan, akuntabilitas 

dan meningkatkan profitabilitas perusahaan (Tornyeva & Wereko, 2012).  Tata 

kelola perusahaan merupakan isu yang telah dikenal bertahun-tahun karena 

kontribusi yang dapat diberikannya dalam pertumbuhan ekonomi dan 

perkembangan suatu negara (Tornyeva & Wereko, 2012). 

Terdapat beberapa definisi menurut para ahli dan organisasi mengenai 

tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan seperangkat peraturan 

yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, 

pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya 

sehubungan dengan hak-hak dan kewajibannya, atau dengan kata lain suatu sistem 
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yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Forum for Corporate 

Governance in Indonesia, 2001). Tujuan tata kelola perusahaan adalah untuk 

menciptakan pertambahan nilai bagi semua pihak pemegang kepentingan (FCGI, 

2001).  

 Menurut Claessen et al. (2002) semakin baik kerangka perusahaan 

memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam mengakses finansialnya, 

penurunan biaya modal, kinerja yang lebih baik dan perlakuan yang baik terhadap 

pemegang saham. Gompers et al. (2003) menyatakan bahwa tata kelola 

perusahaan yang baik meningkatkan valuasi dan meningkatkan kinerja suatu 

perusahaan yang berupa profitabilitas. 

 Hasil dari kinerja perusahaan menurut Schmalensee (1985) sebagian 

besar merupakan efek dari suatu industri, disebabkan ada beberapa industri yang 

lebih menguntungkan dibandingkan dengan industri lainnya. Hal ini 

mengakibatkan pemilihan industri untuk partisipasi oleh manajemen menjadi 

sangat penting. Sebuah studi oleh Montgomery dan Wernerfelt (1988) 

menyimpulkan bahwa kinerja juga dipengaruhi tingkat diversifikasi. Perusahaan 

yang memiliki tingkat diversifikasi sempit akan menikmati kinerja yang lebih 

tinggi dibandingkan perusahaan dengan diversifikasi yang luas. Hansen dan 

Wernerfelt (1989) menyimpulkan bahwa kedua faktor ekonomi dan organisasi 

mempengaruhi kinerja. 

 Wibowo (2010) menerangkan bahwa International Institute for 

Management Development (IMD), mencatat beberapa keburukan kinerja 

perekonomian Indonesia. Pertama, buruknya kinerja perekonomian nasional yang 

tercermin dalam kinerja di perdagangan internasional, investasi, ketenagakerjaan, 

Yunny, Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
repository.uib.ac.id @2017



3 
 

   Universitas Internasional Batam 

dan stabilitas harga. Kedua, rendahnya efisiensi kelembagaan pemerintahan dalam 

mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal, 

pengembangan berbagai peraturan dan perundangan untuk iklim usaha kondusif. 

Ketiga, lemahnya efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produksi dan 

inovasi secara bertanggung jawab yang tercermin dari tingkat produktivitasnya 

yang rendah, pasar tenaga kerja yang belum optimal, akses ke sumber daya 

keuangan yang masih rendah, serta praktik dan nilai manajerial yang relatif belum 

profesional. Keempat, keterbatasan infrastruktur, baik infrastruktur fisik, 

teknologi, maupun infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kebutuhan 

masyarakat akan pendidikan dan kesehatan. 

Keburukan perekonomian di Indonesia disebabkan oleh rendahnya 

tingkat penggunaan tata kelola perusahaan. Indonesia merupakan salah satu 

negara yang belum tanggap akan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan. 

Tata kelola perusahaan merupakan sistem yang diinginkan liberalisasi pasar dalam 

memastikan alur aliran modal asing atau domestik untuk mempercepat 

pembangunan ekonomi (Shleifer & Vishny, 1997). Guna terlaksananya penerapan 

tata kelola perusahaan ini, adanya prinsip-prinsip yang harus dijalankan. Prinsip 

yang dijadikan pedoman dalam tata kelola perusahaan, yaitu: transparansi, 

akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan dalam manajemen perusahaan 

(Ehikioya, 2009) 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tata kelola 

perusahaan merupakan hal penting dalam pengawasan kepentingan penanam 

modal yang tercermin dalam kinerja perusahaan. Uraian diatas juga memicu 

ketertarikan peneliti untuk melakukan kajian dengan objek perusahaan yang ada 
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di Indonesia. Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Tata Kelola 

Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian 

sebagai berikut: 

a. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan? 

b. Apakah frekuensi rapat dewan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan? 

c. Apakah kompensasi dewan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan? 

d. Apakah keberagaman gender berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan? 

e. Apakah ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan? 

f. Apakah komite audit independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan? 

g. Apakah keahlian komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan? 

h. Apakah kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan? 

Yunny, Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
repository.uib.ac.id @2017



5 
 

   Universitas Internasional Batam 

i. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan? 

j. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan? 

 

1.3 Tujuan & Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentu memiliki tujuan. 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara ukuran dewan direksi 

terhadap kinerja perusahaan. 

b. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara frekuensi rapat 

dewan terhadap kinerja perusahaan. 

c. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kompensasi dewan 

terhadap kinerja perusahaan. 

d. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara keberagaman gender 

terhadap kinerja perusahaan. 

e. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara ukuran komite audit 

terhadap kinerja perusahaan. 

f. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara komite audit 

independen terhadap kinerja perusahaan. 

g. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara keahlian komite 

audit terhadap kinerja perusahaan. 
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h. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan asing 

terhadap kinerja perusahaan. 

i. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan 

manajerial terhadap kinerja perusahaan. 

j. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan 

institusional terhadap kinerja perusahaan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapakan dapat dijadikan sebagai penyedia informasi 

dan pedoman yang bermanfaat bagi manajemen perusahaan agar dapat 

merencanakan praktek tata kelola perusahaan yang baik, sehingga 

perusahaan dapat memaksimalkan kinerjanya dan memberikan 

pemaparan positif bagi penanam modal. 

2. Bagi Investor  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada penanam 

modal mengenai tata kelola perusahaan dan dapat menjadi tolak ukur 

dalam pengambilan keputusan sebelum melakukan investasi. 

3. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan 

maupun referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya, dengan 

harapan dapat menemukan hasil yang lebih baik lagi dan lebih akurat. 

Selain itu, penelitian ini juga diharapakan dapat bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi. 
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1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan bertujuan memberikan uraian secara garis besar 

mengenai isi dan pembahasan masing-masing bab dalam penulisan skripsi ini, 

yang terdiri dari lima bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dan perumusan masalah 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan serta 

sistematika penulisan atas penelitian ini. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi penjelasan model penelitian terdahulu, definisi variabel 

serta model penelitian dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi rancangan penelitian, objek penelitian, definisi operasional 

variabel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai uraian dari hasil pengujian, analisis statistik 

deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji asumsi klasik beserta dengan 

penjelasan atas hasil-hasil dari hipotesis yang diuji. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas pembahasan dalam bab-bab 

sebelumnya, keterbatasan dari penelitian ini, serta rekomendasi untuk 

penelitian selanjutnya. 
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