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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Penelitian 

 Salah satu tujuan penting pendirian suatu perusahaan adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, atau 

memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan 

(Brigham dan Houston, 2001). Peningkatan nilai perusahaan tersebut dapat 

dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai laba yang 

ditargetkan. Melalui laba yang diperoleh tersebut perusahaan akan mampu 

memberikan deviden kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan 

perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. (Paradita, 2009) 

 Sejarah yang tak terlupakan dalam perekonomian dunia, telah mendorong 

adanya pengelolaan perusahaan secara bertanggung jawab  dalam meningkatkan 

nilai suatu perusahaan. The Wall Street Crash of 1929 adalah peristiwa jatuhnya 

bursa saham di Amerika Serikat, yang menandai dimulainya sebuah era yang 

disebut Depresi Besar. Keruntuhan ini merupakan salah satu peristiwa kehancuran 

bursa yang paling besar dalam sejarah Amerika. Kehancuran bursa saat itu juga 

merupakan titik awal dari reformasi penting dari peraturan-peraturan hukum di 

bidang finansial dan perdagangan. Black Thursday, Kamis 24 Oktober 1929, 

seketika harga-harga saham di New York Stock Exchange (NYSE) berjatuhan 

semuanya pada hari itu dan berlangsung terus selama sebulan mencapai nilai 
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terendah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Terjadi kepanikan dimana semua 

orang menjual saham yang dimilikinya. (Wikipedia, 2011) 

 Menurut kajian yang dilakukan oleh Berle dan Means (1934), isu corporate 

governance dilatarbelakangi adanya teori agency (agency theory) yang 

menyatakan bahwa permasalahan agency (agency problem) muncul ketika 

kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari pemilikannya. Dewan komisaris dan 

direksi yang berperan sebagai agent dalam suatu perusahaan diberi kewenangan 

untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas nama 

pemilik. Dengan kewenangan yang dimiliki, maka manajer mempunyai 

kemungkinan untuk tidak bertindak bagi kepentingan pemilik karena adanya 

perbedaan kepentingan. (Purwaningtyas, 2011) 

 Pengelolaan yang buruk juga disinyalir sebagai salah satu sebab terjadinya 

krisis ekonomi politik Indonesia yang dimulai tahun 1997 yang efeknya masih 

terasa hingga saat ini. Karena itu pun, dalam rangka berkompetisi di perdagangan 

international atau global trading, perusahaan-perusahaan di Indonesia diwajibkan 

melaksanakan suatu konsep pengelolaan perusahaan secara baik yang dikenal 

sebagai Good Corporate Governance (GCG). (BPKP, 2011) 

 Kajian Price Water House Cooper yang dimuat di dalam Report on 

Institutional Investor Survey (2002) menempatkan Indonesia di urutan paling 

bawah bersama China dan India dengan nilai 1,96% untuk transparansi dan 

keterbukaan. Laporan tentang GCG oleh CLSA (2003) menempatkan Indonesia di 

urutan terbawah dengan skor 1,5 untuk masalah penegakan hukum, 2,5 untuk 

mekanisme institusional dan budaya corporate governance dengan total 3,2 
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(Kaihatu, 2006). Hal tersebut disebabkan karena adanya kendala yang dihadapi 

oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, yaitu kendala internal (komitmen 

pimpinan dan anggota perusahaan, tingkat pemahaman pimpinan dan anggota 

perusahaan tentang prinsip-prinsip good corporate governance, efektivitas item 

pengendalian internal dan terjebak pada formalitas) dan kendala eksternal 

(perangkat hukum). (Purwaningtyas, 2011). 

 Kemudian Worldwide Corruption Index mengurutkan seluruh negara-negara 

di dunia sebanyak 178 negara berdasarkan tingkat korupsi. Indonesia berada pada 

posisi ke-110 negara terkorupsi di dunia dengan Corruption Perception Index 2.8 

dari skala 10 (sangat bersih) ke 0 (sangat korup). Pemeringkatan ini diterbitkan 

oleh Transparency International. (Transperancy Inernational, 2011) 

 Melalui penerapan GCG, diharapkan setiap perusahaan memiliki nilai 

(corporate value) La porta et al. (1999) meningkatkan pelayanan terhadap 

stakeholder, mampu meyakinkan investor untuk menanamkan modalnya dan 

membuat pemegang saham merasa puas dengan kinerja perusahaan. Karena GCG 

memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam suatu korporasi, terutama 

para pemegang saham mendapatkan feed back dari apa yang dikontribusikan 

terhadap perusahaan tersebut tanpa harus ada conflict of interest. (Inayah, 2009) 

 Good Corporate Governance merupakan interaksi antara pemilik dan 

manajer dalam pengawasan dan pengarahan perusahaan. GCG secara tradisional 

menunjukkan apakah sistem dan prosedur menjamin secara baik bahwa manajer 

bertanggungjawab terhadap aset yang mereka percayakan. Prinsip-prinsip dari 

Good Corporate Governance adalah pemenuhan hak pemegang saham, perlakuan 
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yang adil terhadap pemegang saham, peran shareholder, penjelasan, transparansi, 

dan pertanggungjawaban lembaga. GCG menekankan pentingnya penegakan 

hukum atas pengelolaan sebuah perusahaan, pengembangan pasar, dan 

pertumbuhan ekonomi. Teori pertamanya menyediakan teknik untuk 

membandingkan kerangka kerja institusi antar negara dan mempelajari efek-

efeknya dalam sejumlah dimensi. (Inayah, 2009). 

 Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG) merupakan lembaga 

independen yang didirikan pada 2 Juni 2000 dengan tujuan memasyarakatkan 

konsep, praktik dan manfaat GCG kepada dunia usaha dan masyarakat luas. 

Setiap tahun IICG menyelenggarakan ajang penghargaan GCG awards pada 

perusahaan yang menerapkan GCG secara optimal dengan indikator Corporate 

Governance Perception Index (CGPI). Pada tahun 2009, 20 perusahaan yang 

mendapatkan The Most Trusted Company GCG Awards seperti yang ditunjukkan 

pada tabel 1.1 

 Dari 20 perusahaan dengan GCG yang baik tersebut, ternyata tidak semua 

perusahaan memiliki kinerja yang optimal pula. Masih ada rasio – rasio yang 

kurang dari standar kinerja yang baik. Rahayu (2009) menyampaikan dalam 

artikelnya : 

“Idealnya, dengan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen 

perusahaan yang bersangkutan juga baik. Faktanya, beberapa kali kasus 

pelanggaran etika terjadi di perusahaan yang sudah go public ataupun 

perbankan yang dikenal sebagai regulated industry. Masih ingat 

mencuatnya kasus kredit macet Bank Mandiri yang menyeret pejabat 

tingginya masuk bui dan simpang-siurnya informasi penyebab jatuhnya 

saham Bumi Resources? Dan, yang masih segar adalah skandal Bank 

Century yang hingga kini masih misterius” 
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Praktisi pasar modal dari Henan Putihrai Asset Management, Triyono (2009) 

juga mengatakan 

“Meski perusahaan yang bergerak di industri ini menerapkan GCG, belum 

tentu profitabilitasnya tinggi”. 

Tabel 1.1 The Most Trusted Company 2009 

No. Nama Perusahaan Skor GCG (%) Rating 

1 PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) 90,65 Sangat Terpercaya 

2 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) 88,67 Sangat Terpercaya 

3 PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) 88,37 Sangat Terpercaya 

4 PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) 85,87 Sangat Terpercaya 

5 PT United Tractor Tbk (UNTR) 85,44 Sangat Terpercaya 

6 PT Tambang Batubara Bukti Asam Tbk (PTBA) 82,27 Terpercaya 

7 PT Elnusa Tbk (ELSA) 81,74 Terpercaya 

8 PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) 81,63 Terpercaya 

9 PT Jasa Marga Tbk (JSMR) 81,62 Terpercaya 

10 PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 81,59 Terpercaya 

11 PT Garuda Indonesia (Persero) 81.58 Terpercaya 

12 PT Adhi Karya Tbk (ADHI) 81.54 Terpercaya 

13 PT Jamsostek (Persero) 80.77 Terpercaya 

14 PT Krakatau Steel (Persero) 80.75 Terpercaya 

15 PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) 76.93 Terpercaya 

16 PT Bank DKI 76.61 Terpercaya 

17 PT Bumi Resources Tbk (BUMI) 73.82 Terpercaya 

18 PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) 73.4 Terpercaya 

19 PT Panorama Transportasi Tbk (WEHA) 68.71 Cukup Terpercaya 

20 PT Indocare Citrapasific 62.62 Cukup Terpercaya 

Sumber : Detik Finance, Minggu 27/12/2009 16:59 WIB 

 

Disamping itu, PT Pertamina yang menerapkan GCG secara baik dengan 

skor GCG 83.56% pada tahun 2009 dan 86.79% pada tahun 2010 mengalami 

kerugian pada tahun 2009 dengan kata lain, Net Profit Marginnya negatif. Pada 
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Bank Century, yang kasus korupsinya terkuak dengan jumlah yang sangat 

material jelas menunjukkan bahwa GCG perusahaan buruk, menunjukkan kinerja 

yang buruk pula dari segi profitabilitas, solvabilitas dan terlebih lagi likuiditasnya. 

Sedangkan pada BUMN yang diharuskan menerapkan GCG dengan adanya 

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 117/2002, masih 

banyak BUMN yang rugi. PT PLN menyumbang kerugian pada 2008 sebesar 

90% dari seluruh BUMN rugi, sejak 2009 tidak lagi minus karena pemberian 

margin keuntungan hingga 5% oleh pemerintah. Menurut catatan, sejumlah 

BUMN yang masih merugi meliputi PT Djakarta Lloyd, PT Industri Sandang, PT 

Survei Udara Penas, Perum Produksi Film Negara (PFN), PT Pradnya Paramitra. 

Umumnya, perusahaan ini ada yang terlilit utang rekening dana investasi (RDI) 

dan sebagian karena kondisi perusahaan yang sudah sakit. (Indonesian Resourcess 

Studies, 2010). 

Beberapa peneliti menemukan hubungan positif antara penerapan GCG 

terhadap kinerja perusahaan. Winda Putri (2006) menunjukkan bahwa penerapan 

GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Yudha Pranata (2007) juga 

menunjukkan bahwa penerapan GCG secara signifikan dapat meningkatkan 

Return on Equity, Net Profit Margin dan Tobin’s Q sebagai indikator dari kinerja 

perusahaan. Rediawan (2008) menunjukkan bahwa penerapan  GCG yang 

dilakukan perusahaan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang dapat 

dilihat dari meningkatnya rasio return on asset. Namun Siahaan, Irene Dumasi 

(2008)  menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara 
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penerapan GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan 

economic value added. (Paradita dan Nurzaimah, 2008) 

Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangannya melalui 

elemen-elemen yang mencerminkan kemampuan finansial dan hasil yang telah  

dicapai perusahaan selama periode tertentu. Pengukuran kinerja dilakukan dengan 

analisis data dan pengendalian intern terhadap keuangannya sebagai suatu usaha 

formal yang ditempuh perusahaan untuk mencapai efesiensi dan efektifitas 

operasi untuk kemudian mencapai laba yang optimum. Jika kinerja perusahaan 

baik, maka tentu daya kompetitifnya akan baik. (Wardani, 2008) 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab diversifikasi hasil penelitian 

sebelumnya mengenai pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja perusahaan  

yang diproksikan dengan profitabilitas, dan menguji pengaruh GCG terhadap 

proksi kinerja keuangan yang lain. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perusahaan yang mendapatkan penghargaan The Most Trusted Company 

Indonesia GCG Award 2009. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini 

mengambil judul :  

“Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Memperoleh 

Penghargaan The Most Trusted Company Indonesia GCG Award 2009)” 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui: 
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1. Seberapa besar  pengaruh GCG terhadap profitabilitas (Net Profit 

Margin) perusahaan.                                                                                                                   

2. Seberapa besar  pengaruh GCG terhadap solvabilitas (Debt to Equity 

Ratio)  perusahaan. 

3. Seberapa besar  pengaruh GCG terhadap likuiditas (Quick Ratio)  

perusahaan. 

 

I.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Good 

Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan yang memperoleh 

penghargaan The Most Trusted Company Indoneisa GCG Award 2009 dan 

tujuannya adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh  GCG terhadap profitabilitas (Net Profit 

Margin)  perusahaan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh  GCG terhadap solvabilitas (Debt to Equity 

Ratio)  perusahaan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh  GCG terhadap liquiditas (Quick Ratio) 

perusahaan. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

 Setelah melakukan penelitian pengaruh Good Corporate Governance 

terhadap kinerja keuangan, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi : 
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1. Peneliti 

Hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan tentang masalah yang 

diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai 

kesesuaian fakta di lapangan dengan teori yang ada.. 

2. Perusahaan 

Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pihak perusahaan untuk terus 

meningkatkan pelaksanaan Good Corporate Governance sehingga dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

3. Peneliti lain 

Untuk dapat dijadikan dasar penelitian lebih lanjut dalam bidang 

peningkatan efisiensi kinerja perusahaan hingga dapat meningkatkan 

disiplin ilmu yang diteliti. 


