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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu tujuan penting pendirian perusahaan ialah untuk meningkatkan 

kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, atau memaksimalkan 

kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan (Brigham 

dan Houston, 2001). Setiap perusahaan mengeluarkan informasi ialah laporan 

keuangan yang akan digunakan oleh pengguna informasi, khususnya 

stakeholders. Dalam laporan keuangan tersebut, yang menjadi fokus utama 

ialah laba bersih perusahaan. Menurut Parawiyati (1996) mengemukakan 

bahwa informasi tentang laba digunakan untuk mengukur keberhasilan atau 

kegagalan bisnis yang dijalankan dalam mencapai tujuan operasional yang 

telah ditetapkan oleh pihak manajemen. 

Menurut Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC), informasi 

laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau 

pertanggungjawaban manajemen. Informasi laba juga membantu pemilik atau 

pihak lain dalam menaksir earnings power perusahaan di masa yang akan 

datang. 

Laba digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajemen, memperkirakan 

earnings power, dan memprediksi laba di masa yang akan datang (Siallagan 

dan Machfoedz, 2006). Pelopran kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk 
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mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya 

yang perlu dipertanggungjawabkan (Andono, 2013). 

Guna mengetahui tingkat kinerja suatu perusahaan dilakukan serangkaian 

tindakan evaluasi yang pada intinya adalah penilaian atas hasil usaha yang 

dilakukan selama periode waktu tertentu. Hasil usaha tersebut dapat berupa 

barang atau jasa yang dapat menjadi atribut dari keberhasilan kerja organisasi 

(Zarkasyi, 2008) 

Kinerja suatu perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 

terkonsentrasi atau tidaknya kepemilikan suatu perusahaan. Kepemilikan yang 

terkonsentrasi oleh institusi akan memudahkan pengendalian, sehingga akan 

banyak meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Dalam hubungannya dengan 

kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan, salah satu jenis 

laporan keuangannya ialah laporan laba rugi. Laporan ini dapat digunakan 

untuk mengukur keberhasilan operasi suatu perusahaan (Cynthia dan Arstyo, 

2013). 

Hendra (2002) mengatakan, meskipun perusahaan terkadang mengalami 

kenaikan atau penurunan dalam usahanya untuk memperoleh laba, perusahaan 

harus mengantisipasi agar perusahaan tidak sampai mengalami kebangkrutan. 

Perusahaan yang akan mengalami kebangkrutan ataupun kondisi perusahaan 

akan memburuk dari waktu ke waktu dapat diprediksikan dengan melihat 

laporan keuangan perusahaan khususnya pada neraca dan laporan laba rugi. 

Pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan ialah dengan analisis rasio 

keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi 
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perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, 

yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau 

prestasi operasi di masa lalu dan menggambarkan trend pola perubahan 

tersebut, untuk kemudian menunjukkan rasio dan peluang yang melekat pada 

perusahaan yang bersagkutan (Warsidi dan Bambang, 2000). 

Terdapat beberapa kasus atas kinerja keuangan perusahaan yang 

memburuk akibat adanya pelemahan kurs rupiah terhadap dollar Amerika 

Serikat yaitu Emiten farmasi lokal, seperti Kalbe Farma, Indofarma, PT Kimia 

Farma Tbk (KAEF), dan PT Pyridan Farma Tbk (PYFA) mengalami 

penurunan profitabilitas hingga kuartal III 2013 secara tahunan. Berdasarkan 

perhitungan Departemen Riset IFT, profitabilitas yang diukur berdasarkan 

margin bersih empat emiten tersebut tercatat turun berkisar 0,88% hingga 

4,20%. Sementara margin bersih PT Tempo Scan Pasific Tbk (TSPC) relatif 

stagnan, hanya naik tipis 0,10%. Tertekannya margin bersih Kalbe Farma 

dipengaruhi oleh rugi selisih kurs yang mencapai Rp 37,52 miliar hingga 

kuartal III 2013. Per September 2012, Kalbe Farma masih mencatatkan laba 

kurs senilai Rp 19,25 miliar. Selain karena rugi kurs, penurunan penghasilan 

bunga sebesar 31% menjadi Rp 39,2 miliar juga menekan pertumbuhan 

margin bersih Kalbe Farma hingga 0,88% menjadi 11,94% (Indonesia 

Finance Today, 2014). 

Trinanda dan Mukodim (2010) mengatakan, salah satu sistem yang dapat 

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan menjadi baik ialah tata kelola 

perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Dalam penelitiannya, 
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dikatakan bahwa semakin baiknya corporate governance yang diterapkan 

akan mengakibatkan kinerja keuangan perusahaan juga baik. 

Sejak krisis ekonomi tahun 1997 pelaksanaan good corporate governance 

menjadi isu yang mengemuka di indonesia. Akibat buruknya tata kelola 

pemerintahan dan perusahaan di Indonesia pada masa itu, menyebabkan 

perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Semenjak itulah, semua pihak 

sepakat untuk dapat bangkit dari keterpurukan, Indonesia harus memulai 

dengan tata kelola yang baik dari pemerintah, perusahaan pemerintah dan 

swasta. Berbagai upaya memperbaiki tata kelola dilakukan dengan 

menerapkan prinsip good corporate governance di semua lini masyarakat 

(Wahyudin, 2008:1) 

Konsep good corporate governance diharapkan dapat melindungi 

pemegang saham dan kreditur (stakeholders) agar dapat memperoleh kembai 

investasinya. Salah satu penyebab kehancuran suatu perusahaan adalah komite 

audit perusahaan tersebut tidak berfungsi dengan baik. Sehingga konsep good 

corporate governance diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan 

kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders 

(Sulistyanto dan Lidyah, 2002). 

Secara umum, ada beberapa karakteristik yang melekat pada praktek good 

corporate governance. Pertama, praktek good corporate governance harus 

memberi ruang kepada pihak luar manajemen perusahaan untuk berperan 

secara optimal sehingga memungkinkan adanya sinergi diantara mereka. 

Kedua, dalam praktek good corporate governance terkandung nilai-nilai yang 
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membuat manajemen perusahaan maupun swasta dapat lebih efektif bekerja 

dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, 

dan daya tanggap menjadi nilai yang penting. Ketiga, praktek good corporate 

governance adalah praktek me-manage perusahaan yang bersih dan bebas dari 

korupsi serta berorientasi pada kepentingan stakeholder. Karena itu praktek 

pengelolaan perusahaan dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, 

akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness (Zakarsyi, 2008). 

Sistem corporate governance yang baik memberikan perlindungan efektif 

kepada para pemegang saham dan pihak kreditor, sehingga mereka bisa 

meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar dan 

bernilai tinggi. Oleh karena itu, sistem tersebut harus juga membantu 

menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan sektor usaha 

yang efisien dan berkesinambungan (Sutedi, 2012). 

Menurut Zarkasyi (2008) kondisi dunia bisnis di Indonesia yang 

mengungkapkan buruknya kualitas tata kelola perusahaan di Indonesia sebagai 

pemicu memburuknya kondisi selama investor lebih suka short term 

performance perusahaan dan kondisi perekonomian nasional secara umum 

dipengaruhi oleh kondisi makro. Karena menyangkut etika, maka pelaksanaan 

konsep good corporate governance sangat berkaitan dengan perangkat hukum 

dan sistem perundang-undangan yang berlaku serta faktor budaya dan kondisi 

perekonomian. Penemuan–penemuan yang terungkap dari hasil penelitian 

mengenai kondisi corporate governance di Indonesia yang dikemukakan pada 

penelitian ini, untuk menemukan faktor-faktor kunci yang berpengaruh pada 
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kualitas corporate governance di Indonesia khususnya perusahaan manufaktur 

go public di Bursa Efek Indonesia. 

Penerapan good corporate governance dalam kinerja perusahaan 

merupakan kunci sukses bagi perusahaan untuk memperoleh keuntungan 

dalam jangka panjang dan dapat bersaing dengan baik dalam bisnis global. 

Good corporate governance merupakan sistem yang mengarahkan dan 

mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan 

antara kewenangan perusahaan dan pertanggungjawaban kepada stakeholders 

(Cynthia dan Arstyo, 2013).  

Melihat dari fenomena yang ada di dalam latar belakang di atas, hal ini 

sangat menarik untuk dilakukan penelitian tentang : 

“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP 

KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012)” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut: 

Seberapa besar pengaruh good corporate governance terhadap kinerja 

keuangan perusahaan? 

 

1.1 Tujuan Penelitian  
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a. Untuk mengetahui, memahami dan analisis pengaruh good corporate 

governance terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terjadi pada 

perusahaan manufaktur  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2012 

b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh good corporate governance 

terhadap kinerja keuangan perusahaan pada yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2012. 

 

1.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penilitian ini, ialah : 

1) Bagi ilmu pengetahuan  

Penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai good corporate 

governance dan kinerja keuangan perusahaan, variabel-variabel yang 

mempengaruhinya, dan praktiknya dalam dunia usaha di Indonesia. 

2) Bagi Penelitian Berikutnya 

Semoga penelitian ini dapat menambah referensi tentang kinerja keuangan 

perusahaan dan manfaat  good corporate governance, agar penelitian pun 

bisa berjalan dengan baik. 

1.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 
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Penelitian ini menggunakan data sekunder. Untuk memperoleh data dan 

menjawab masalah yang sedang diteliti, penulis mengadakan penelitian 

dengan mengambil data pada perusahaan-perusahaan manufaktur melalui situs 

Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan Pojok Bursa Universitas 

Widyatama. Adapun waktu penelitian dilakukan pada September 2014 sampai 

dengan selesai. 
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