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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sistem perekonomian yang semakin terbuka karena era globalisasi saat ini 

menjadikan menambah ketatnya persaingan, lalu hal ini memberikan peluang 

sekaligus tantangan bagi perusahaan-perusahaan untuk dapat menjadi yang terbaik 

di dalam dunia industri. Perusahaan yang dapat merespons perubahaan dengan 

cepat diyakini dapat bertahan dan berlangsung lama dalam menjalankan usahanya. 

Tentu saja dengan tata kelola yang baik dan dengan prinsip-prinsip yang matang, 

hal tersebut akan terlaksana.  

Tidak terkecuali untuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Banyak perusahaan BUMN yang tidak mampu bertahan di pasar karena kalah 

dengan perusahaan yang dapat bersaing dengan sehat. Pada awal pemerintahan 

demokrasi terpimpin, Perusahaan asing diubah menjadi perusahaan BUMN 

sebanyak 600 BUMN (Rafick, 2010), pada tahun 2014 jumlah perusahaan BUMN 

menjadi 119 BUMN yang dilansir dari data Kementrian BUMN. Terdapat banyak 

faktor atas terjadinya penyusutan jumlah perusahaan BUMN seperti kebijakan 

holdingisasi, akuisisi, merger ataupun privatisasi. Namun faktor terbesarnya 

karena banyak perusahaan BUMN tidak mampu bertahan di pasar dan memilih 

untuk berhenti beroperasi.  

Walaupun BUMN secara jumlah menyusut,  di lihat dari laba bersih seluruh 

perusahaan BUMN kinerjanya relatif meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 
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2012 sebesar Rp 128 Triliun, tahun 2013 sebesar Rp 152 Triliun , tahun 2014 

sebesar Rp 159 Triliun, dan tahun 2015 sebesar Rp 150 Triliun. Namun 

meningkatnya laba tersebut tidak menutup terjadinya kerugian. BUMN yang 

masih terus mengalami kerugian pada tahun 2012 sebesar Rp 1,49 Triliun, 

meningkat pada tahun 2013 sebesar Rp 34,68 Triliun, menurun tahun 2014 

sebesar Rp 10,4 Triliun, dan tahun 2015 sebesar Rp 5,8 Triliun dilansir dari 

laporan Kementrian BUMN. Hal ini menjadi permasalahan yang 

mengkhawatirkan karena perusahaan mengalami kerugian yang konsisten tiap 

tahun. Dari sekian banyak kerugian yang dialami BUMN, sebagian besar 

bersumber dari pengelolaan BUMN yang tidak tepat. 

Dalam data laporan mengenai keuangan BUMN, setidaknya dalam dua tahun 

terakhir, beberapa BUMN mengalami kerugian. Seperti pada PT. Garuda 

Indonesia tahun 2014 mengalami kerugian sebesar Rp 4,6 triliun. Pada PT. 

Indofarma mengalami kerugian pada tahun 2013 sebesar Rp 54 miliar. Pada PT. 

Krakatau Steel tahun 2013 mengalami kerugian Rp 194, miliar lalu tahun 2014 

mengalami kerugian kembali sebesar Rp 2,5 triliun. Pada PT. Aneka Tambang 

(Antam) tahun 2014 mengalami kerugian Rp 775,2 miliar. Kerugian-kerugian 

yang dialami BUMN tersebut dipengaruhi oleh proses pengelolaan yang tidak 

baik dari masing-masing direksi BUMN. Korupsi dan tidak efisiennya 

pengelolaan manajemen disebut menjadi salah satu penyebab utama kerugian. 

Dan perlunya pimpinan yang profesional agar dapat memperbaiki kinerja 

perusahaan. BUMN akan menjadi lebih baik apabila dapat dijauhkan dari unsur 

politik agar tidak terjadinya intervensi-intervensi yang dapat merugikan 
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perusahaan tersebut. Selain itu pentingnya memiliki Sumber Daya Manusia yang 

berkualitas, menghindarkan atau bahkan menghilangkan nilai-nilai KKN dari 

divisi manapun. Tujuannya agar terciptanya lingkungan bisnis yang dapat 

diandalkan dan kinerja yang sehat. 

Maka dari itu perlunya penerapan yang diikuti dengan implementasi nyata dari 

sistem Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik. 

Menurut Organization for Economic Co Operation and Development (OECD) 

mendefinisikan Good Corporate Governance adalah sekumpulan hubungan antara 

pihak manajemen perusahaan, pemilik perusahaan, pemegang saham, dan pihak 

lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Dalam penerapan Good 

Corporate Governance (GCG) telah banyak perusahaan yang menerapkan sistem 

tersebut, di karenakan  Good Corporate Governance bertujuan untuk memberikan 

kemajuan dan meningkatkan kinerja suatu perusahaan serta keberlangsungan 

perusahaan di masa mendatang agar lebih di percaya oleh investor. Pedoman 

untuk menerapkan Good Corporate Governance dalam mengelola sebuah 

perusahaan telah di keluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance 2006 

dan Peraturan yang telah ditetapkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-

117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 yang menyebutkan indikator-indikator 

penting sebagai penilaian dan bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan. 

Beberapa indikator penting tersebut seperti dewan direksi, dewan komisaris 

independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial. Good Corporate 

Governance sendiri memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: keadilan, 

transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, keterbukaan dalam informasi, 
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dan kemandirian. Prinsip tersebut perlu diterapkan bagi setiap perusahaan agar 

dapat bertahan dalam mengahadapi persaingan yang semakin ketat. Dengan 

adanya sistem GCG yang telah diterapkan dengan benar menjadikan para 

pemegang saham dan inverstor yakin akan investasi yang telah diberikan bagi 

perusahaan tersebut, karena Corporate Governance dapat memberikan 

perlindungan efektif bagi para pemegang saham dan investor. Dan diharapkan 

nilai-nilai BUMN dapat meningkat sehingga laba yang diperoleh akan menjadi 

lebih maksimal serta dapat meningkatkan kontribusinya bagi perekonomian 

nasional.  

Corporate Governance adalah konsep yang didasarkan pada teori keagenan 

yang merupakan pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan 

pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (agents) yang lebih 

mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Dalam pengelolaan perusahaan 

selalu terdapat konflik kepentingan antar manajer dengan pemilik perusahaan dan 

pemilik perusahaan dengan kreditor. Aktivitas pihak-pihak tersebut dinilai melalui 

kinerja keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan. Dalam kaitannya 

pengukuran kinerja keuangan perusahaan dapat menggunakan analisis laporan 

keuangan, sehingga dapat mengetahui baik buruknya keadaan keuangan suatu 

perusahaan yang mencerminkan prestasi kinerja dalam periode tertentu. Salah 

satunya adalah mengukur tingkat pengembalian aset dari laba perusahaan yaitu 

dengan Rasio Return on Assets (ROA). ROA di yakini sebagai  indikator penting 

yang sering digunakan oleh pemilik saham, kreditor dan investor untuk menilai 

tingkat profitabilitas perusahaan dengan meninjau seberapa baik perusahaan 
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mampu mengelola aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba bersih perusahaan 

sebelum melakukan investasi. Apabila ROA yang dimiliki perusahaan tinggi 

maka tingkat pengembalian aset terhadap labanya pun tinggi atau baik.  

Sudah terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh good 

corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan Wehdawati, Swandari dan Jikrillah (2012) menunjukkan bahwa 

proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap Return on 

Assets dan Return on Equity sedangkan jumlah dewan komisaris, jumlah dewan 

direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Return on Assets dan Return on Equity. Sementara penelitian 

milik Rini dan ghozali (2012) menunjukkan bahwa pemegang saham institusi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan sedangkan 

dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Kemudian penelitian Fitriani dan 

Hapsari (2013) menunjukkan bahwa indikator komisaris independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets dengan arah koefisien negatif, 

pada indikator dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets, 

dan pada indikator komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On 

Assets.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Widyati  (2013) menunjukkan 

bahwa secara parsial komisaris independen dan kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan , sebaliknya dewan 

direksi, komite audit, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap 
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kinerja keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Istighfarin dan Wirawati 

(2015) menunjukkan bahwa variabel kepemilikan instritusional dan CGPI 

berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan variabel dewan 

komisarin independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas. Kemudian penelitian Candradewi dan Sedana (2016) menunjukkan 

hasil kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh 

signifikan terhadap Return on Assets (ROA) sebaliknya dengan dewan komisaris 

independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets (ROA). Dan 

penelitian Rimardhani, Hidayat dan Dwiatmanto (2016) menunjukkan bahwa 

kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh 

signifikan terhadap Return on Assets sedangkan dewan direksi dan komite audit 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets. 

Hal ini menarik untuk dikaji karena menerapkan GCG pada perusahaan adalah 

sebuah kewajiban yang tujuannya adalah untuk dapat memberikan kemajuan dan 

meningkatkan kinerja perusahaan dari segi laba dan operasional, namun masih 

banyak perusahaan tidak terkecuali perusahaan BUMN yang belum mampu 

menerapkan sistem GCG dengan benar, sehingga masih terdapat masalah-masalah 

yang berujung dengan kerugian karena lemahnya tata kelola perusahaan tersebut. 

Untuk itu, berdasarkan latar belakang dan uraian ini, peneliti mengambil judul 

“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA 

KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Kasus pada Perusahaan Badan Usaha Milik 

Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 - 2015)”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Apakah kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, dewan komisaris 

independen, dan komite audit berpengaruh pada Return on Assets (ROA) pada 

perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2012 – 2015 ? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, dewan komisaris independen dan 

komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur menggunakan 

Ratio Return on Assets (ROA) pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI 

periode 2012 – 2015. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan 

BUMN dalam menerapkan Good Corporate Governance secara optimal 

guna meningkatkan kinerja perusahaan.  

2. Bagi perkembangan dunia akademik 

Penelitian ini diharakan dapat memberikan manfaat dan menambah 

pengetahuan mengenai peranan Good Corporate Governance dan 

pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan literatur bagi pihak lain yang 

melakukan penelitian mengenai pengaruh Good Corporate Governance 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 




