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1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan didirikan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kemakmuran  

dari  pemilik  atau pemegang  saham  melalui  peningkatan  nilai  perusahaan.  

Ketika  nilai perusahaan semakin  tinggi,  maka  kemakmuran  yang  dirasakan  

oleh  pemegang  saham  juga semakin  tinggi. (Brigham  dalam  Borolla  (2011) 

Kepentingan pemegang saham (publik) sebagai pemilik perusahaan dan 

kreditur sebagai penyandang dana ekstern adalah merupakan salah satu alasan 

diterapkannya perbaikan tata kelola yang baik pada perusahaan-perusahaan di 

Indonesia (Good Corporate governance -GCG). Perbaikan tata kelola perusahaan 

tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan investor baik domestik 

maupun asing. Standar kelola yang baik (Good Corporate governance) secara 

internasional sudah banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan berskala 

internasional. Komite Nasional Kebijakan Corporate governance (KNKCG) 

berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai 

tanggungjawab untuk menerapkan standar Good Corporate governance yang 

telah diterapkan di tingkat internasional. Sistem Good Corporate governance 

yang diterapkan diyakini akan memberikan perlindungan efektif kepada 

pemegang saham dan kreditor untuk memperoleh kembali atas investasi yang 

ditanamkan. Sehingga Corporate governance dapat diartikan sebagai seperangkat 

peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola 

perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta pihak-pihak lain yang 

berkepentingan baik intern maupun ekstern yang terkait dengan hak dan 

kewajiban mereka.  

Corporate governance merupakan interaksi antara pemilik dan manajer 

dalam pengawasan dan pengarahan perusahaan. Good Governance 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 yang adil terhadap pemegang saham, peran shareholder, penjelasan dan 

transparansi, dan pertanggungjawaban lembaga. Harapan terhadap penerapan 

Corporate governance adalah tercapainya nilai perusahaan. Dalam suatu 

pelaksanaan aktivitas perusahaan, prinsip Good Corporate governance (GCG) 

dituangkan dalam suatu mekanisme.  

Di Indonesia terdapat organisasi independen yang memiliki tujuan untuk 

memasyarakatkan konsep, praktek dan manfaat Corporate governance, yang 

dimana organisasi tersebut mengadakan riset dan pemeringkatan bagi perusahaan 

yang mengikuti survey dari organisasi tersebut, pemeringkatan tersebut bernama 

Corporate governance Perception Index (CGPI) yang merupakan survey yang 

dilakukan oleh The Indonesian For Corporate governance (IICG). Perusahaan-

perusahaan tersebut dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas penerapan konsep 

Corporate governance (CG) melalui perbaikan yang berkesinambungan 

(continuous improvement) dengan melaksanakan evaluasi dan benchmarking, 

akan tetapi pada praktiknya perusahaan-perusahaan yang mengikuti riset dan 

pemeringkatan tersebut masih terdapat kisruh pada beberapa perusahaan tersebut.  

Proksi yang digunakan untuk mengukur GCG yaitu dewan direksi, dewan 

komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan intitusional 

(Setiawan, 2012). Dewan direksi adalah pihak dalam suatu entitas perusahaan 

sebagai pelaksana operasi dan kepengurusan perusahaan. Dewan Komisaris 

sebagai pengawas dalam suatu perusahaan sedangkan komisaris independen 

sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan dari dewan 

komisaris. Peranan dewan komisaris dan komisaris independen sangat penting dan 

diperlukan komitmen penuh dari dua hal tersebut dalam menentukan keberhasilan 

implementasi GCG tersebut (Effendi, 2009:19). Komite audit bertugas untuk 

mengawasi jalannya perusahaan. Dalam perusahaan dengan kepemilikan 

manajerial, manajer yang sekaligus pemegang saham tentunya akan 

menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan sebagai pemegang saham. 

Sementara dalam perusahaan tanpa kepemilikan manajerial, manajer yang bukan 

pemegang saham kemungkinan hanya mementingkan kepentingannya sendiri. 



Sedangkan kepemilikan yang banyak terkonsentrasi oleh institusi akan 

memudahan pengendalian sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan. 

Kinerja perusahaan dapat dilihat dari rasio profitabilitas seperti Return 

onAssets (ROA), Return on Equity (ROE), dan Net Profit Margin (NPM). 

Penelitian ini mengkhususkan pada kinerja perusahaan yang diukur menggunakan 

Return on Equity (ROE). Good Corporate governance dapat mengurangi resiko 

yang mungkin akan dilakukan oleh dewan direksi, komisaris dan manajer dengan 

berbagai keputusan yang mementingkan kepentingan pribadi. Hubungan antara 

GCG dengan profitabilitas adalah melalui kinerja perusahaan yang semakin baik 

akan mencerminkan kesan yang baik pula terhadap investor. Sehingga perusahaan 

akan meningkatkan kemampuannya dalam memperoleh profit yang tinggi pula.  

JII adalah saham-saham halal, yang operasionalnya tidak mengandung 

unsur ribawi dan struktur permodalan perusahaan bukan mayoritas dari hutang. 

Selain halal, saham-saham yang masuk dalam JII juga merupakan saham-saham 

yang paling besar kapitalisasi pasarnya, dan paling likuid. Maka saham-saham JII 

ini pada umumnya mempunyai struktur modal yang sehat dan tidak terbebani 

bunga hutang berlebihan, seperti indeks saham lainnya, indeks JII bersifat dinamis 

dalam arti secara periodik di update agar senantiasa responsif dengan pergerakan 

pasar dan sesuai dengan syariah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sumber: data diolah (www.sahamok.com) 

Gambar 1.1 

Perkembangan ROE Perusahaan yang Bertahan di JII 

Dari Gambar 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa ROE perusahaan yang 

bertahan di JII mengalami penurunan 5 tahun berturut turut, dan diakhir tahun 

2014-2015 penurunannya bisa dibilang tinggi sekitar 8% dibanding penurunan 3 

tahun terakhir yang hanya berkisar 1-4%, hal ini bisa juga dikarenakan krisis 

ekonomi global yang terjadi di tahun 2015 (www.tempo.com) . Dari penurunan 

tersebut bisa disimpulkan bahwa, keuntungan yang dihasilkan oleh Perusahaan 

lebih rendah dibandingkan dengan modal yang disetor oleh Pemegang Saham. 

Sedangkan menurut (Nugroho, 2014), kinerja perusahaan yang baik, stabil dan 

cenderung meningkat akan senantiasa disenangi oleh para investor. Sedangkan 

perusahaan yang memiliki kinerja buruk, tidak stabil serta profit yang cenderung 

menurun tidak akan dilirik oleh investor. Dari hasil data tersebut menjadikan 

perlunya variable GCG terhadap profitabilitas menarik untuk diteliti.  

Berdarsarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Pengaruh Good Corporate governance terhadap 

Profitabilitas Perusahaan Yang Terdaftar Di JII (Jakarta Islamix Index) 

Periode 2011-2015" 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran penerapan Good Corporate governance pada 

perusahaan yang terdaftar di JII periode 2011-2015? 

2. Bagaimana perkembangan profitabilitas perusahaan yang terdaftar di JII 

periode 2011-2015? 

3. Bagaimana pengaruh Good Corporate governance terhadap profitabilitas 

perusahaan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan Good Corporate governance pada perusahaan 

yang terdaftar di JII periode 2011-2015. 

2. Untuk mengetahui perkembangan profitabilitas perusahaan yang terdaftar di 

JII periode 2011-2015. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Good Corporate governance terhadap 

profitabilitas perusahaan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini dhiharapkan akan memberikan kontribusi dalam pembuatan 

keputusan investasi bagi investor potensial bahwa informasi tentang penerapan 

Good Corporate governance dan struktur kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional sangat penting untuk menilai kinerja perusahaan. Secara 

terperinci penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Bagi investor 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan alternatif bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan berinvestasi/ 

2. Bagi peneliti di masa yang akan datang yang sejenis yang dilakukan oleh 

peneliti lain diharapkan mempertimbangkan hasil dalam penelitian ini sebagai 

tambahan referensi dan dasar peruluasan penelitian. 



3. Bagi penulis 

Penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar yang diharapkan 

dapat menambah wawasan dan daya nalar untuk bisa dimanfaatkan dalam 

aplikasi dari teori teori yang sesungguhnya terjadi di lapangan. 

 

 


